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I de gamle lokaler på kunst-
hallen Gl. Holtegaard, et 
smukt barokanlæg fra 1756 
nord for København, oplever 
den kvindelige danske surre-
alist og maler Rita Kernn- 
Larsen en renæssance her 
godt 20 år eter sin død. Også 
Kunstforeningen Gl. Strand 
udstiller netop nu værker af 
Kernn-Larsen forenet med 
kunstnerens surrealistiske 
medsøstre Franciska Clausen 
og Elsa Thoresen, omtalt her 
i avisen i september. 

Begge udstillinger er van-
dreudstillinger; de er skabt i 
samarbejde med andre insti-
tutioner og rejser videre til 
henholdsvis Kunsten Muse-
um of Modern Art i Aalborg 
og MSJ – Kunstmuseet i Tøn-
der, hvor de kan ses fra næste 
måned. Hvad skyldes den 
store eksponering netop nu? 

Institutionerne peger 
blandt andet på Kernn-Lar-
sen som en overset igur i den 
danske surrealisme – kendt i 
sin samtid, glemt eller under-
belyst i nutiden, i forhold til 
de mandlige kolleger Vilhelm 
Bjerke-Petersen og Wilhelm 
Freddie, som herhjemme 
især forbindes med genren. 

Hvor Gl. Strands vinkel er 
slægtskabet mellem de tre 
kvindelige surrealister, er Gl. 
Holtegaards vinkel på kunst-
nerens virke en rejse fra de 
tidlige år som surrealist, over 
mere naturalistiske sydfran-
ske landskabsmalerier mod 
en mere eksperimenterende 
tværmedial praksis, hvor 
kunstneren prøver kræter 
med keramik, collage og ma-
lerier som ren abstraktion. 

Rita Kernn-Larsen (1904-
1998) var en foregangskvinde 
både kunstnerisk set og i for-
hold til samtidens herskende 
kvindeideal. Hendes værker 
og levevis var en lugt fra 
(kvinde)livets fastlåste kon-
ventioner, på trods af, at hun 
dog gitede sig med kunstner-
kollegaen Isak Grünberg og 
som 36-årig blev mor til dat-
teren Danielle. 

Kernn-Larsen var en kos-
mopolit. Hun forlod Dan-
mark for at tage del i det sit-
rende parisiske kunstmiljø og 
modtog undervisning i kom-
position af den verdenskend-
te franske kunstner Fernand 
Léger, for hvem hun blev en 
yndet elev. 

Under Anden Verdenskrig 
bosatte hun sig i London. Se-
nere lyttede hun til Sydfran-
krig for igen at vende tilbage 
til København. 

Det var især i udlandet, at 
hun nåede berømmelse. I sin 
surrealistiske periode var 
Kernn-Larsen en del af det 
danske kunstnerkollektiv Li-
nien, hvor lere af de store 
danske surrealister var med: 
Vilhelm Bjerke-Petersen, 
hans kone Elsa Thoresen, Ri-
chard Mortensen og Ejler Bil-
le. Hendes værker var, som 
de øvrige surrealisters, mid-
ler til at udtrykke en kunstne-
risk og politisk modvilje mod 
datidens samfundsmæssige 
konventioner. 

Med deres kompositoriske 
virkemidler og symbolladede 
billedsprog foreslog de i ste-

det en helt ny dagsorden, 
som ikke var fornutens. Den 
skulle være båret af frihed, 
sanselighed, udlevelse af 
drømme, længsler, fantasi og 
driter og var især inspireret 
af den freudianske psykoana-
lyse og tanker om det under-
bevidste. 

Med udstillingen på Gl. Hol-
tegaard, der lukker senere på 
måneden og som nævnt der-
eter kan ses i Aalborg, bely-
ses hele Kernn-Larsens 
kunstneriske virke og ikke 
kun hendes glansperiode 
som surrealist. 

Man forstår, hvorfor det er 
ædelt at bevæge sig væk fra 
den fortælling og i stedet la-
de kunstneren være hoved-
personen i fortællingen om et 
stærkt kvindeligt forbillede i 
konstant udvikling i stedet 
for en reduktion til et led i en 
kæde af (mere kendte) ho-
vedpersoner inden for en 
kunstretning. 

Men udstillingen bekræf-
ter, hvorfor Kernn-Larsen er 
mest kendt som surrealist. 
Det er i denne periode, i rum-

mene med titlerne ”Underbe-
vidsthedens Streg” og ”Sur-
realistiske Drømmelandska-
ber”, at hendes mest sprud-
lende, stilistisk mest gen-
nemførte og indlevende vær-
ker indes. De er farvestrålen-
de, drømmende og ladede 
med erotiske symboler (læ-
ber, bløde, kønsformede or-
ganer, hænder, blomster). 

I det første rum vises en 
samling smukke, pastelfarve-
de og intfølende skitser, som 
giver os et indblik i kunstne-
rens proces: De hurtige bly-
antstreger former et net, et 
værktøj til senere at overføre 
skitsen til lærredet, og man 
ser automattegning, hvor 
kunstnerens hånd impulsivt 
har ført uden at løte pennen 
fra papiret. Skitserne inde-
holder en form for sarthed, 
og man føler sig som beskuer 
næsten betroet Rita Kernn-
Larsens indre univers. 

I det andet rum kan man 
læse, at lere af malerierne er 
lånt fra prominente internati-
onale museumssamlinger 
som The Solomon R. Guggen-
heim Collection i Venedig el-

ler Centre Pompidou i Paris. 
Men udstillingens ineste 

værker er afgjort skitserne. 
De indeholder selvklart en 
spontanitet, som ikke indes i 
de mere gennemarbejdede 
malerier. Eksempelvis er skit-
sen til ”Valmuen” let og ube-
sværet i akvarel, og dens sen-
suelle symbolik er langt mere 
underspillet end i det mere 
grove og mindre følende gen-
nemarbejdede maleri af sam-
me navn fra 1935. Malerierne 
forekommer til sammenlig-
ning langt mere lade og min-
dre følende. 

Som et interessant kurato-
risk greb har den internatio-
nalt anerkendte danske 
kunstner Kirstine Roepstorf 
(født i 1972) iscenesat udstil-
lingen som et forsøg på at fø-
je den ældre kollegas værker 
ind i en nutidig udstillings-
sammenhæng. Ved indgan-
gen ses en stor tekstilbeklædt 
væg med klare farver og geo-
metriske mønstre, brudt af et 
vindue i midten, som lader os 
kigge ind på en vægtekst. 

Det tunge tekstil gentages 
dog ikke igen i udstillingen 
og virker derfor lidt underligt 
malplaceret. I alle rum har 
Roepstorf tilføjet halvcirkel-
formede rumdelere i metal-
konstruktioner betrukket 
med stof, som dirigerer be-
skueren gennem dørene og 
sørger for at skabe en klar ret-
ning gennem udstillingen. 
Venstre om. 

De mange gentagelser af 
irkantede rum bliver derved 
brudt i en in rytme, som gi-
ver udstillingen mere ”low”. 
Rundtom er væggene male-
de; enten ensfarvede eller, 
når det fungerer allerbedst, 
som malerier i sig selv – ud-
sprunget af Kernn-Larsens 
farveskalaer og motiver. Det 
er, også kuratorisk, skitse-
rummet, der overrasker mest 
positivt. Skitserne er monte-
ret i skillevægge med indbyg-
get glas, som lader Kernn-
Larsens værker glide ud i 
rummet og smelte sammen 
med Roepstorfs rum.

De udstillede skitsers sarte 
materialitet, farveholdning 
og tematik om det indre un-
derbevidste underbygges af 
Roepstorfs mønstrede vægge 
med rosa nuancer på en må-
de, der binder de to kunstne-
re sammen på en næsten 
kærlig, poetisk vis. J

En velfortjent renæssance
I år kan den kvindelige danske surrealist og maler Rita Kernn-Larsen opleves på to vandreudstillinger i Aalborg og Tønder eter først at have været  
vist i København. Udstillingerne viser, hvorfor Kernn-Larsens renæssance er velfortjent

klassisk 
musik
AF PETER DÜRRFELD
kultur@k.dk

   Seks stjerner

Alt føles 
såre rigtigt
Violinspil af allerypperste ka-
rat og fem kvarters intens 
dybde med Johann Sebastian 
Bach – det er i al korthed, 
hvad denne cd fra Decca by-
der på. Den 39-årige ameri-
kanske violinist Hilary Hahn, 
der lere gange har gæstet 
Danmark, spiller et rent 

Bach-program – uden andre 
medvirkende musikere.

I sine indspilninger af 
Bachs violinkoncerter har 
Hahn ved et par lejligheder 
forekommet mig en kende 
forceret og hat en forkærlig-
hed for voldsomt hurtige 
tempi, men i hendes nye ud-
givelse synes alt at være fal-
det til ro. Her spiller hun tre 
af mesterens værker for solo-
violin – i Bach-fortegnelsen 
drejer det sig om numrene 
1001-1003 fra perioden om-
kring 1720: sonate nummer et 
i g-mol, partita nummer et i 
h-mol og sonate nummer to i 
a-mol. 

Den ottesatsede partita er 
med sin suiteagtige form den 
længste, og mange musik- 

elskere kender sarabanden, 
der ote bliver spillet som eks-
tranummer i forlængelse af 
en længere violinkoncert, når 

publikums bifald er til det.
At Hilary Hahn har et sær-

ligt nært forhold til disse 
værker, fremgår af dette citat 
af hende: 

”For mig er Bach den prø-
vesten, der får mig til at spille 
ærligt … man kan ikke fuske 
med tingene, når det gælder 
Bach, og hvis man får det he-
le til at fungere, synger mu-
sikken på den mest vidunder-
lige måde.”

Så sandt. På denne cd syn-
ger Hahns violin på den mest 
vidunderlige måde, alt føles 
såre rigtigt, på én gang enkelt 
og ophøjet, 75 minutters bal-
sam for sjælen. Indspilnin-
gen er en nytårsgave, man 
kan betænke andre med eller 
unde sig selv. J

2De aktuelle vandreudstil-
linger peger blandt andet 
på Rita Kernn-Larsen som 
en overset figur i den dan-
ske surrealisme – kendt i 
sin samtid, glemt eller 
underbelyst i nutiden i for-
hold til de mandlige kolle-
ger Vilhelm Bjerke-Petersen 
og Wilhelm Freddie. Her ses 
værket ”Selvportræt (Kend 
dig selv)” fra 1937.  – Foto: 
Solomon R. Guggenheim 
Foundation, Venedig/Gl. 
Holtegaard.

0Rita Kernn-Larsens ”La 
pommes de la Normandie 
(Æblet)” fra 1934. – Foto: 
Niels Fabæk/Kunsten 
Museum of Modern Art 
Aalborg/Gl. Holtegaard.

   Tre stjerner

Mere hektisk  
end yndefuldt
At Franz Schubert var tidligt 
ude med sine symfonier, lig-
ger i sagens (tragiske) natur 
i, at han døde i 1828 som 
blot 31-årig. Alligevel er det 
værd at gøre opmærksom 
på, at de første seks i ræk-
ken blev komponeret allere-
de mellem 1813 og 1817. 

Hereter fulgte blot to, der 
til gengæld skulle blive nog-
le af de mest skattede i sym-
foniens lange historie: ”Den 
ufuldendte” i h-mol og den 
store niende symfoni i C-dur, 
begge fra 1820’erne. Man 

snyder imidlertid sig selv, 
hvis man kun holder sig til 
disse to mesterværker, for 
også teenageren Schubert 
komponerede skøn musik i 
genren.

På en indspilning fra kva-
litetsmærket Pentatone får 
man to af disse ungdoms-
værker, den første symfoni i 
D-dur og den sjette i C-dur, 
tolket af ensemblet med det 
friskfyragtige navn B’Rock 
Orchestra (med basis i Ant-
werpen) og dirigeret af den 
72-årige belgier René Ja-
cobs. 

Der spilles på historiske 
instrumenter, hvad der i og 
for sig passer glimrende til 
den stil, Jacobs foretrækker: 
energisk på grænsen til det 

hektiske, Schubert med pi-
ber og trommer, så at sige. 
Men har man hørt disse to 
symfonier med en dirigent 
som eksempelvis Claudio 
Abbado, kommer man i 
mange passager til at savne 
den melodiske ynde eller 
uskyld, der for mange hører 
uløseligt sammen med Schu-
bert. 

Den tekniske kvalitet er 
som sædvanligt hos Pentato-
ne glimrende, og selve pro-
duktet med teksthæte i vel-
afstemte farver en nydelse, 
så har man ikke noget imod, 
at Schubert får en omgang 
med hidsige paukeslag på 
hatten, kan man give denne 
indspilning en chance.

 J

Franz 
Schubert: 
Sympho-
nies 1 & 6 
– B’ROCK 
ORCHES-
TRA – René 
Jacobs – 
PTC 5186 
707.

Hilary 
Hahn Plays 
Bach – 
sonatas 1 
& 2 – par-
tita 1 – 
Decca 483 
3954.

Rita Kernn-Larsen 
3 Født i 1904, død i 1998.
3Begyndte sin kunstne riske uddannelse i Oslo og kom i 
1926 ind på Det Kongelige Danske Kunst akademi i 
København.
3 Flyttede til Paris i 1929 og kom i mesterlære hos 
Fernand Léger på hans Académie Moderne. 
3 I 1933 vendte hun tilbage til Danmark og bosatte sig 
senere i London og Sydfrankrig. 
3Arbejdede som surrealist fra 1935 til omkring 1945. 

Rita Kernn-Larsen i Jylland
3 ”Solo: Rita Kernn-Larsen”
På Kunsten i Aalborg. Vises fra den 7. februar til den 5. maj.
3 ”Kvindernes surrealisme. Franciska Clausen, Rita Kernn-Larsen og Elsa Thoresen”
På Kunstmuseet i Tønder. Vises fra den 2. februar til den 2. juni. 

2Rita Kernn-Larsens 
“Oasen” fra 1935. – Foto: 
Randers Kunstmuseum/
Kunsten Museum of Modern 
Art.


