
8 9. DECEMBER 2014 NYHEDER LokalAvisen

Den nye udstilling på Louisiana i Humlebæk med den tyske billedkunstner Paula Modersohn-Becker kan ses indtil den 6. april 2015.    Foto Claus Beyer

 Et glimt fra den nye udstilling med Paula Modersohn-Becker. Foto: Claus Beyer Louisianas direktør, Poul Erik Tøjner, bød velkommen, da pressen fi k den nye udstilling at se. Foto: Claus Beyer

Af Jannie Fjordside

UDSTILLING  Fornemmede hun 
mon sin egen tidlige død?

Spørgsmålet planter sig i 
mig, som jeg glider gennem 
Louisianas netop åbnede 
udstilling af kunstneren Paula 
Modersohn-Beckers malerier 
og tegninger. 

”Det er meget mørkt,” lyder 
en kommentar fra en af muse-
ets andre besøgende. 

Og ja, mørket dominerer 
gennem den 150 værker store 
udstilling. Ikke gennem dystre 
motiver eller eksplicit sørg-
modighed, men snarere som 
en undertone i spillet mellem 

lys og mørke. Som en fornem-
melse, måske, for kunstnerens 
egen skæbne.

Paula Modersohn-Becker 
døde af en blodprop i 1907, 
kun 31 år gammel. Louisianas 
150 værker store udstilling, 
som kun udgør omkring en 
femtedel af de malerier, hun 
lod bag sig, vidner ikke des-
to mindre om en produktiv 
kunstner. Og en særlig kvinde.

Et livs ansigter 
En stor del af værkerne, man 
kan opleve på Louisiana, por-
trætterer nøgne modeller. En 
metier, der på det tidspunkt 

tilhørte de mandlige kunst-
nere, får man at vide gennem 
udstillingen. I udstillingens 
første rum blander nøgenpor-
trætterne sig med enkelte af 
kunstnerens ansigtsportræt-
ter, begge dele nøgternt rea-
listiske. Her er tynde skuldre, 
store næser og ansigter, hvor 
rynkerne står som skåret ind 
i huden. Det ægte menneske. 
En af udstillingens mandlige 
gæster cementerer indtrykket:

”Sikke nogle udtryksfulde 
ansigter.” 

Anderledes fjerne er de ansig-
ter, man møder i udstillingens 
andet rum, Buegangen. Det er 

Paula Modersohn-Beckers eget 
ansigt, selvportrætter, men i et 
hav af forskellige variationer. 
I kronologisk præsentation af 
kunstnerens selvportrætter tages 
man med på vandring gennem 
hendes udvikling fra at arbej-
de med realistiske værker til det 
mere abstrakte og symbolske. 

”De er meget forskellige,” 
lyder det på gangen. 

Og en anden:
”Man skulle jo slet ikke tro, 

at det var den samme person, 
vel?”

Trods forskelligheden i 
selvportrætterne har de dog 
det fjerne, distancerede – nog-
le gange udtryksløse – blik 
tilfælles. 

Og mørket. 
I langt de fl este tilfælde frem-

stiller hun sig selv i mørke toner 
med lys i baggrunden. Det sam-
me gør sig gældende for man-
ge af de malerier, hvor hun skil-

drer livet i den tyske landsby og 
kunstnerkoloni Worpswede, 
hvorfra hun hentede stor inspi-
ration, og efterhånden som 
man vandrer gennem hendes 
værker og nærmer sig hendes 
livs bratte afslutning, bliver tan-
ken påfaldende, at hun var en 
kunstner og kvinde med lyset – 
med livet – bag sig.

Et birketræ af en kvinde
Tilbage til den særlige kvinde, 
der ikke veg tilbage for at gøre 
sig gældende på sine mandlige 
kollegers områder. Heller ikke 
for samtidens andre normer 
veg hun tilsyneladende tilba-
ge, hverken i sin kunst eller i 
hverdagens valg. 

Paula Modersohn-Becker 
uddanner sig på private kunst-
skoler i Berlin og Paris, da hun 
som kvinde ikke har adgang 
til kunstakademierne. I januar 
1901 sendes hun på hushold-

ningsskole af sine forældre, 
men opholdet varer kun til 
februar; hun vil hellere gå på 
museer end lære at lave mad, 
får man forklaret.  Fire gan-
ge forlader hun for en kortere 
eller længere periode sit dag-
lige liv i landsbyen Worpswe-
de for at studere og udvikle sin 
kunst i Paris – også selvom det 
betød, at hun for et år måtte 
forlade sin mand, Otto Moder-
sohn, og livet i Worpswede.

En mandlig og dristig 
kunstner og kvinde, kunne 
man kalde hende. Nøjagtigt 
som birketræerne i Worpswe-
de – et yndet motiv for hendes 
værker, som hun i sin dagbog 
beskriver som:

”Og dine birketræer – sar-
te, slanke jomfruer, som glæ-
der øjet… Men nogle af dem er 
ret mandlige og dristige med 
deres stærke, lige stammer. Det 
er mine ’moderne kvinder’.” 

Kvinde og kunstner med lyset bag sig
Louisianas nye udstilling er et favntag med penselstrøg, som vil 
vise livets ægthed, med kvindeliv og kunst, som bryder datidens 
rammer, og med et spil mellem lys og mørke, som - måske - er
historien om et kunsterliv, der endte for tidligt


