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Otto Freundlich: Komposition. Gouache
fra 1940.

August Macke: Ba-
dende Frauen. Olie-
maleri fra 1913.

Bridget Riley: Dusk. Oliema-
leri fra 1955

Franz Wilhelm Seiert: Die Gruppe. Oliemaleri fra 1923.

Gerd Arntz: Schifferstreik. Oliemale-
ri fra 1930.

Udstilling. Museumsberg
i Flensborg viser en
pragtudstilling med mo-
derne kunst udlånt fra
Wilhelm-Hack-Museum 
i Ludwigshafen.

FLENSBORG. Museumsdirektør
Ulrich Schulte-Wülwer siger,
man skal være forsigtig med su-
perlativer - og fortsætter:

- Museet i Flensborg har aldrig
tidligere haft så mange værker af
så høj rang samlet på én udstil-
ling de seneste 100 år. I 1907
havde museet den første Brücke-
udstilling i Tyskland, men den-
gang var kunstnergruppen slet
ikke anerkendt, som den er det i
dag. Pressen var forarget, og der
blev ikke købt et eneste billede,
siger Ulrich Schulte-Wülwer.

I morgen åbner særudstillingen
» Fra ekspressionisme til pop-
art« med et sandt overflødig-
hedshorn af mesterværker ud-
lånt fra Wilhelm-Hack-Museum i
Ludwigshafen. Her er Kandin-
sky, Pollock, Karel Appel, Asger

Jorn, Emil Nolde, August Macke,
Ernst-Ludwig Kirchner, Moder-
sohn-Becker, Andy Warhol, Roy
Lichtenstein - ja, listen kunne
fortsættes. 50 værker hænger på
væggene på Museumsberg, og
måske var det aldrig kommet så
vidt, hvis ikke museet i Ludwigs-
hafen for tiden er igennem en
ombygning fra ende til anden.
Museets direktør, Reinhard Spie-
ler, var på udkig efter et sted at
vise mesterværkerne, når alter-
nativet nu alligevel var at sende
dem en tur i depoter, som i forve-
jen var spækket.

Ville væk fra Köln
Wilhelm-Hack-Museum er op-
kaldt efter en velbeslået samler
fra Köln. Wilhelm Hack placere-
de helt bevidst sin samling på
4000 værker i Ludwigshafen, der
ikke hører til de mest spændende
buer i Tyskland for at sige det
høfligt.

Byen er næsten identisk med
BASF-fabrikkerne, og inde i by-
ens grå centrum lyser kun muse-
et op med verdens største Miró-
væg. Noget af et syn med dette
bombardement af farver som
kontrast til et gennemsnitsmiljø

af kontorbygninger. Wilhelm
Hack ville have kunsten væk fra
metropoler som Köln eller Düs-
seldorf, hvor der var rigeligt i
forvejen.

Mest abstrakt
Samlingen består hovedsageligt
af abstrakte billeder spændende
fra ekspressionisme over infor-
mel kunst til russisk konstrukti-
visme. Udstillingen på Museums-
berg er opdelt i fem temaer: Na-
tur, mennesker, farvekonstruk-
tion, farver som ekspressivt vir-

kemiddel og pop-kunst.
I det første rum med naturbil-

lederne ser vi blandt andet en
Fritz Winter med farveflader som
Per Kirkeby og den lidt glemte
Max Ernst med sine farvefacet-
ter. I næste rum med menneske-
billeder er det næsten lidt vovet
med Paul Modersohns-Beckers
afdæmpede naturalistiske bille-
de af en bondedreng ved siden af
»de progressive fra Köln«, Gerd
Antz og Franz Wilhelm Seiwert.
Max Ernst dukker igen op med
ansigter i en kaotisk storby - her
er mindelser om Grosz.

Flimmer for øjnene
I rummet med farve-konstruk-
tioner fortsættes der blandt an-
det med Mondrians komplekse
og kraftige farve-flader, der til-
sammen skaber balance. Og der
er spændende kunstnere fra den
russiske avantgarde, blandt an-
dre Ljubow Popava - man for-
bavses, når man ser, at billedet er
blevet til i det reaktionære Rus-
land i 1916. I samme rum er
Francois Morellets optisk ekspe-
rimenterende billeder med små
farvede firkanter så udfordrende
for øjnene, at det begynder at

flimre.
Det fjerde rum byder på den

spirende abstraktion, der fandt
sted under Første Verdenskrig.
Det var abstrakt, men alligevel
ikke abstrakt. En af repræsen-
tanterne i rummet er Kandinsky.

Og så får man pop-art for alle
pengene til at gå hjem på. Det
femte og sidste rum lægger væg
til Andy Warhols »Monroe« og
selvportræt, Roy Lichtensteins
tegneserieinspirerede kunst og et
par kunstnere, der synes optaget
af de kvindelige fortrin. Ameri-
kaneren Allan Jones har lavet
bryster i kunststof, og Tom Wes-
selmann boltrer sig med flere ba-
ser i »Great American Nude« og
»Sea Side 1« (Tits).

Denne udstilling er svær at
komme uden om, hvis man bor i
Flensborg-området og har blot
en gennemsnitlig interesse for
moderne kunst.

Udstilling på Museumsberg i
Flensborg: Fra ekspressionis-
me til pop-art. Åbning i mor-
gen  klokken 11.30.Varer til
den 19. oktober.

Hans Christian Davidsen

Større bliver det næsten ikke

Andy Warhol - selvportræt fra
1967.

Piero Dorazio : Chok. Oliemaleri fra 1965.


