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32SOLO 
Rita Kernn- Larsen

Rita Kernn-Larsen (1904-1998) er en international ener i 
dansk billedkunst. Som surrealist opnår hun stor international 
anerkendelse og udstiller på 1930erne og 40ernes skandale-
ombruste surrealisme-udstillinger side om side med kunstnere 
som Salvador Dali, Max Ernst og Meret Oppenheim. 

Kernn-Larsen begynder sit arbejde med surrealismen i par-
løb med den danske kunstnersammenslutning Linien i Køben-
havn. Men det er ude i verden, i Frankrig og England især, at 
hun kom mer til at udstille, leve og arbejde det meste af sit liv. 
Gennem sit virke blandt avantgardekunstens udøvere får hun 
kontakt med flere af tidens centrale personligheder. Heriblandt 
surrealismens chefideolog, André Breton, som i 1924 udgiver 
Det første surrealistiske manifest. 

2. Verdenskrig sætter en brat stopper for Kernn-Larsens sur-
realistiske arbejde, og hun må genfinde sig selv som kunst-
ner. De drømmende mentale scener skiftes nu ud med mere 
naturalistiske gengivelser af landskabet i den sydfranske egn, 
hvor hun bosætter sig. Herfra afsøger hun nye veje i sin prak-
sis, og bevæger sig mod et rent abstrakt maleri med fokus på 
farve, form og linje.

SOLO: Rita Kernn-Larsen belyser ikke kun Kernn-Larsens 
surrealistiske storhedstid, men også den senere del af kunst-
nerskabet, som er mindre belyst.

Den danske billedkunstner, Kirstine Roepstorff (f. 1972) har 
sat udstillingen i scene, og skaber hermed et nutidigt og san-
seligt møde med den ældre kollegas værker.

Selvportræt (Kend dig selv) (1937)
The Solomon R. Guggenheim Foundation, Venedig



54BEGYNDELSEN

Uden titel (u.å.)
Anne Ammitzbøll. Foto: Jan Søndergaard

Rita Kernn- Larsen vokser op i Hillerød i en borgerlig  familie. 
Som 25-årig rejser hun til Paris og uddanner sig hos den aner-
kendte billedkunstner Fernand Léger på Académie Moderne. 
Her finder hun det progressive kunstmiljø, hun søger, og en 
op læring i komposition og formelle billedfærdigheder, som 
kommer til at præge hendes kunst en stor del af livet.

Kernn- Larsen henter inspiration fra Légers stil og motiver, 
som det ses i Uden titel (u.å.) gengivet på modsatte side. Men 
i kontrast til sin læremesters ligefremme udtryk har hendes 
malerier begyndende surrealistiske træk. Det ses fx i vær-
ket Abstraktion (1932), hvor mødet mellem to hverdagsgen-
stande, en handske og en lineal, viser en sans for underfun-
dige samspil mellem virkelighed og absurditet.

Fra samme periode ses imidlertid også mere stilistisk tilbage-
skuende malerier fra Rita Kernn- Larsens hånd. Eksempelvis 
Tante Lises Hus (1933) og Galehuset (1933).

Da Rita Kernn- Larsen i 1934 har sin første soloudstilling i 
København, optages hun straks efter i kredsen omkring kunst-
nersammenslutningen Linien, som er drivende kraft for sur-
realismen i Danmark. Gruppen tæller Vilhelm Bjerke  Petersen, 
Elsa Thoresen, Richard Mortensen og Ejler Bille, som har inter-
nationale kontakter og arrangerer store ambitiøse surrealisme- 
udstillinger i Norden med deltagelse af mange af tidens største 
internationale navne. Rita Kernn- Larsen udvikler efter mødet 
med Linien et udpræget surrealistisk udtryk og medvirker på 
gruppens udstillinger.

Det lyder som et paradoks, men det var det 
jeg lærte hos Fernand Léger, som gav mig 
et skub ind i surrealismen.

 — Rita Kernn- Larsen, 1980erne

Fernand Léger: Kvinde med vase (1924)
Statens Museum for Kunst. © SMK Foto

RITA KERNN- LARSEN  
OG FERNAND LÉGER

Rita Kernn- Larsen er elev hos Fernand Léger 
på Académie Moderne i Paris i 1930- 32. Her 
opnår hun status som mesterelev med den be-
troede opgave at overføre flere af  Légers skitser 
til maleri. Kernn- Larsens grun d ige skitse arbejde 
kan spores tilbage til den skoling, hun får hos 
Léger, hvor der ligger trinvise arbejdsgange 
forud for det endelige oliemaleri.

Léger maler i en geometrisk stil med rødder i 
kubismen. Hans billeder forener det figurative 
og det abstrakte i store, monumentale kom-
positioner, hvis centrale motiver er menneske-
figurer og genstande fra det moderne liv.
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I flere af Rita Kernn- Larsens malerier og papirarbejder optræ-
der kvinder med kortklippet hår og tidstypisk modetøj. Hår og 
tøj er kendetegn for en ny, moderne kvindetype, som dukker 
op i slutningen af 1800- tallet; i 1920ernes Paris kaldes hun 
la garçonne. I kontrast til den traditionelle kvinderolle, forbund- 
et med hjem og ægteskab, lever den nye moderne kvinde en 
udadvendt og økonomisk frigjort tilværelse i storbyerne.

Rita Kernn- Larsen er selv et godt eksempel på den moderne 
og uafhængige kvinde: Hun er kunstner, kosmopolit og frem til 
1940, hvor datteren Danielle kommer til verden, lever hun fri af 
et familielivs begrænsninger.

DEN MODERNE KVINDE

Ung kvinde i grøn jakke med træ og skyer (u.å.)
Privateje. Foto: David Stjernholm

Rita Kernn-Larsen i sit atelier (ca. 1930erne)
Danielle Grünbergs private samling
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Dans og kontradans (ca. 1936)
Statens Museum for Kunst. © SMK Foto

Øjeblikkets impuls leder blyanten… Inspirationen er 
baseret på underbevidst heden, formoder jeg. Ting, 
man har oplevet, og som ubevidst har aflejret visse 
indtryk, kommer her frem i dagslyset gennem linier 
og streger.

— Rita Kernn- Larsen, 1946

UNDERBEVIDSTHEDENS  
STREG

Rita Kernn- Larsens skitser er grundige forarbejder, der ofte 
kan ses i egen ret. Samtidig fortæller de noget om den kunst-
neriske proces. Kernn- Larsen tegner ofte et gittersystem bag 
motivet – et arbejdsredskab hun har med sig fra tiden hos 
Fernand Léger. Linjerne er en hjælp til komposition og senere 
overføring af skitsen til maleri.

Flere af Kernn- Larsens surrealistiske billeder er baseret på 
såkaldt automattegning, hvor skitsen spiller en særlig rolle. 
Automattegning er en af surrealisternes foretrukne arbejds-
metoder og består i at tegne nærmest i én fortsat linje og 
bevægelse for, gennem tegningens spontane flow, at lade 
underbevidstheden få frit løb. Det er netop i arbejdet med 
skitsen, at den impulsive billedskabelse finder sted. 



1110SURREALISTISKE  
DRØMMELANDSKABER

Fantomer (1934)
Statens Museum for Kunst. © SMK Foto

Rita Kernn-Larsens surrealistiske periode fremstår i dag som 
den mest vitale i hendes kunstnerskab. I 1930erne og 40erne 
udvikler hun et originalt og sanseligt surrealistisk maleri, hvis 
drømme scener svinger mellem abstrakte og figurative udtryk. 
Motiverne kred ser om drømmen, kroppen, seksualiteten og 
sanserne. I hovedværker som Oasen (1935) og Selvportræt 
(Kend dig selv) (1937) ses fx læber vokse frem som blade 
på plantevækster. Erotiske billedelementer som spirer, frø, 
hænder og mange bløde, kødelige former ses i Fantomerne 
(1934), Valmuen (ca. 1935) og Det grønne bjerg (1934-38).

Ligesom de øvrige surrealister er Kernn- Larsen inspireret  
af psykoanalytikeren Sigmund Freuds teorier om den men-
neskelige underbevidsthed og drømmenes betydning. 
Surrealister   ne dyrker de skjulte og undertrykte sider af men-
neskelivet i et opgør med tidens borgerlige fornuft og moral. 
Det irra tionelle og impulsive, drifterne og begæret, ses som 
udtryk for noget fællesmenneskeligt, som på revolutionær vis 
skal danne baggrund for en frigørelse af mennesket.

Rita Kernn-Larsens surrealistiske værker får plads på tidens 
mest skelsættende surrealisme- udstillinger. Heriblandt 
 Fantastic Art, Dada, Surrealism på Museum of Modern Art 
i New York i 1936- 37 og Exposition Internationale du Sur-
realisme på Galerie Beaux- Arts i Paris i 1938. En central 
udstilling i Danmark er Kubisme- Surrealisme på Den Frie 
 Ud stillingsbygning i 1935.

Surrealismen var en pragtfuld periode…  
ja, i det hele taget den bedste i min malereksistens.

— Rita Kernn- Larsen, 1967



1312La Pomme de la Normandie / Æblet (1934)
Kunsten Museum of Modern Art Aalborg. Foto: Niels Fabæk

Det grønne bjerg (1934- 38)
Asger Schnack. Foto: David Stjernholm

SURREALISME, subst. fælleskøn. Psykisk ren automatisme, 
hvorved man sætter sig for, mundtligt, skriftligt eller på enhver 
anden måde, at udtrykke tankens virkelige funktion, tankens 
diktat, uden nogen kontrol fra fornuftens side, og uden for 
enhver æstetisk eller moralsk interesse.

— André Breton, Det første surrealistiske manifest, 1924

Ved den psykoanalytiske videnskab er man kommet til forstå-
else af, at der i menneskesjælen er store, uudforskede om -
råder. Fra en alt for blind dyrkelse af fornuften er vi begyndt at 
ane intellektets begrænsning. Hvad rører der sig i os?  
–  Billedkunsten vil vise det – de kommende år vil vise det.

— Kunstnersammenslutningen Linien, 1934
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Træpantomime (1934)
Randers Kunstmuseum. © Foto: Randers Kunstmuseum

Et særligt motiv kaldet femme arbre, kvinde og træ i én figur,  
præger Rita Kernn- Larsens billeder fra slutningen af 1930erne 
og begyndelsen af 40erne. Her kobles kvinden og det feminine  
med træet – eller planten – som billede på naturen, frugtbar-
heden og sanseligheden.

I Træpantomime (1934) og The two sisters (1939) danser 
og snor en række kvindetræer sig i, hvad der ligner skifte-
vis forening med og løsrivelse fra jorden. Figurerne er fulde af 
referencer til krop og erotik. Blade og former ligner læber og 
kønsorganer.

Men hvor kunstnere som Salvador Dalí og danske Wilhelm 
Freddie fremstiller kvinden som genstand for mandligt begær, 
åbner Rita Kernn- Larsens femme arbre-værker for et andet 
perspektiv. Her er det i stedet en kvindelig seksualitet, som 
udfordrer den borgerlige seksualmoral.

Femme arbre- motivet spænder hos Rita Kernn- Larsen fra det 
lyse og legende i magasin- illustrationerne Surrealistisk kvinde- 
figur (1939) til dyster verdenskrigs- kommentar i It’s rather love 
than war (1939).

Jeg var virkelig besat af træer, da jeg var surrealist. 
Jeg havde lavet en tegning af et træ, som efterhånden 
blev til et kvindetræ, der ville frigøre sig. Der var en 
dobbelt betydning: Jeg ønskede selv at frigøre mig, 
måske fra surrealismen eller fra Légers komposition, 
og hvem ved, måske frigøre mig i det hele taget.

— Rita Kernn- Larsen, 1977
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Landskab (u.å.)
Dorthe og Torben Hessov. Foto: David Stjernholm

Efter 2. Verdenskrig tager Rita Kernn- Larsens kunst en be -
mærk elsesværdig drejning. Fra surrealismens mentale land-
skaber vender kunstneren sig nu mod den ydre verden og 
maler motiver fra Sydfrankrig, hvor hun bosætter sig med sin 
mand i bjerglandsbyen St. Jeannet. Her skildrer hun land-
skabet; bjerge, marker, huse og veje. Farverne er relativt natur - 
tro med undtagelser, som i St. Jeannet. Alpes Maritimes (1948),  
hvor violette toner giver motivet en vis mystik.

Kernn- Larsen griber stilistisk set tilbage til tidligere moderni-
stisk maleri, som det fx ses hos Paul Cézanne, der har malet 
lignende motiver fra Sydfrankrig.

Elementer i de naturalistiske skildringer får gradvist et geo-
metrisk præg.

Surrealismen ebbede ligesom ud. For eksempel dér 
hvor vi boede i London lå Marie Curie Hospitalet for 
enden af vejen. En nat var der et ordentligt bombar-
dement, og næste morgen da vi kom ud på gaden, 
lignede den et ørkenlandskab – simpelthen. Træ-
erne var pudret hvide af støv, og forskellige gen-
stande var landet i dem. Det så meget mærkeligt ud 
og lignede måske et rigtigt surrealistisk landskab. 
Det gjorde indtryk på mig. Men det var simpelthen 
også hele atmosfæren efter  krigen. Det var noget 
andet. Jeg ved, at det samme er hændt for de andre 
surrealister… 

— Rita Kernn- Larsen, 1986
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Gul komposition (u.å.)
Privateje. Foto: David Stjernholm

ABSTRAKTE  
LANDSKABER

Rita Kernn- Larsens malerier af sydfranske motiver bliver mere 
og mere abstrakte. Det landskabelige motiv er fortsat genken-
deligt: solen optræder som en cirkel i billedet, og bjergene 
som kurvede eller kantede linjer. Men fokus er flyttet fra motivet 
til selve billedets dynamik; dets linjer, former, farver og flader.

Det geometriske formsprog i malerier som Gul komposition 
(u.å.) viser forbindelseslinjer mellem Rita Kernn- Larsens eks-
perimenter og det konkret- abstrakte maleri, som blomstrer i 
efterkrigstiden. 

Jeg havde så stor lyst til at 
male, og jeg ville frigøre mig 
fra det figurative, som var ble-
vet litterært og kedeligt. Jeg 
begyndte at gentage mig selv, 
og det som tidligere var natur-
ligt for mig, var det ikke mere.

— Rita Kernn- Larsen, 1977

REN ABSTRAKTION

Rita Kernn-Larsen når sent i sit kunstnerskab frem til et rent 
abstrakt udtryk. Hun introducerer i den forbindelse også nye 
materialer og collage- elementer i sine malerier, såsom sand 
og påsat bark og papir. Formsproget spænder vidt og giver 
indtryk af en eksperimenterende praksis. I værket Uden titel 
(u.å.), som er gengivet her på siden, ses klare reminiscenser fra 
Kernn- Larsens tidlige Léger- inspirerede malerier fra begyn-
delsen af 1930erne. 

Uden titel (u.å.)
Privateje. Foto: David Stjernholm
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Uden titel (1959)
Privateje. Foto: David Stjernholm

I løbet af 1950erne og 60erne eksperimenterer Rita Kernn- 
Larsen med keramiske arbejder. Det sker, mens hun er i Syd-
frankrig parallelt med, at Pablo Picasso i kort afstand derfra 
arbejder på sit keramiske værksted i Vallauris.

Kernn-Larsen lærer Picasso at kende gennem sin mand, jour-
nalisten og kunsthandleren Isak Grünberg, og han  besøger 
parret ved flere lejligheder. Det er Picasso, der inspirerer 
Kernn- Larsen til at kaste sig over keramikken, hvilket især for-
nemmes i en kande med fuglemotiv. Her ses en leg med gen-
standens form, funktion og det påmalede motiv. 

Forbindelsen til Picasso udmønter sig blandt andet i en fælles 
udstilling på Kunstnernes Hus i Oslo i 1952. 

RETUR TIL COLLAGEN

Rita’s castle (u.å.)
Danielle Grünbergs private samling. Foto: David Stjernholm

I sine senere år arbejder Rita Kernn-Larsen med collagen og 
trækker spor tilbage til sin tid som surrealist. Collagen er en 
flittigt brugt teknik i surrealismen med sin oplagte mulighed for 
at skabe fantasifulde sammenstød mellem forskellige billed-
virkeligheder. I Kernn- Larsens collager indgår desuden tekst, 
som spiller sammen med billedets visuelle elementer.

I Rita’s castle (u.å.) findes et fotografi af Frederiksborg Slot. 
Motivet er ikke tilfældigt valgt. Det var udsigten fra Rita Kernn- 
Larsens barndomshjem i Hillerød og desuden motivet for hen-
des tidligste ungdomstegninger.



2322RITA KERNN-LARSEN  
(1904-1998)

Født og opvokset i Hillerød i Nordsjælland. Går i 1928-29 på 
Kunstakademiet i København. I 1929 rejser hun til Paris, og 
begynder som elev hos den anerkendte billedkunstner Fer-
nand Léger på Académie Moderne i 1930-32. Fra 1934 bliver 
hun en del af den surrealistiske bevægelse omkring kunstner-
sammenslutningen Linien i Danmark. 

Kernn-Larsens surrealistiske værker får plads på tidens mest 
skelsættende surrealisme-udstillinger i Danmark og i endnu 
højere grad i Paris, London og New York. Blandt disse kan 
nævnes Fantastic Art, Dada, Surrealism på Museum of 
Modern Art i New York i 1936-37 og Exposition  Internationale 
du Surrealisme på Galerie Beaux-Arts i Paris i 1938. Som 
den første surrealist udstiller Rita Kernn-Larsen på den ind-
flydelsesrige gallerist og samler Peggy Guggenheims galleri i 
London, Guggenheim Jeune i 1938. 

Kernn-Larsen er under 2. Verdenskrig bosat i London.  
Efter krigens afslutning flytter hun til Sydfrankrig. Rita  
Kernn-Larsen dør i Danmark i 1998.

Augustinus Fonden, Spar Nord Fonden, A.P. Møller og  
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal,  
Ny Carlsbergfondet, 15. Juni Fonden, Aage og Johanne Louis- 
Hansens Fond, Statens Kunstfond og Fonden af 28. Februar 1970.

Grafisk design: 
Spine Studio

TAK TIL 

GL. HOLTEGAARD 

Attemosevej 170 
2840 Holte

4580 0878 
gl- holtegaard@rudersdal.dk 
www.glholtegaard.dk

ÅBNINGSTIDER 

Tirsdag- søndag kl. 12- 17 /  
Torsdag kl. 12- 20 
Mandag lukket 
Jul og nytår: Kunsthallen har 
 l ukket den 23., 24., 25. og  
31. december samt 1. januar

ENTRÉ 

Voksen 65 DKK
Seniorer / studerende 55 DKK
Børn (u. 18 år) gratis 
KLUBmedlem gratis

Rita Kernn-Larsen, København (1954)
Danielle Grünbergs private samling

Forside: 
Oasen (1935)
Randers Kunstmuseum. © Foto: Randers Kunstmuseum 



24TALK PROGRAM

Tilmelding nødvendig på  
www.glholtegaard.dk / 4580 0878

MAI MISFELDT: AVANT-
GARDENS GLEMTE KVINDER

Tirsdag, 18. september kl. 17

Mai Misfelt, cand.mag. i dansk og 
kunsthistorie og kritiker ved Kriste-
ligt Dagblad ser bagom kunsthisto-
riens underbelysning af Rita Kernn- 
Larsen og avantgardens kvinder.

ASGER SCHNACK:  
RITA KERNN- LARSEN OG  
DE DANSKE SURREALISTER

Tirsdag, 2. oktober kl. 17

Asger Schnack, digter og forlæg-
ger introducerer det surrealistiske 
miljø i Danmark i 1930erne og Rita 
Kernn- Larsens rolle i det.

KRISTOFFER ØRUM OG 
MARIA BORDORFF:  
SURREALISME I SAMTIDS-
KUNSTEN

Tirsdag, 23. oktober kl. 17

Oplev billedkunstner Kristoffer 
Ørum og kurator og kritiker Maria 
Bordorff tale om de spor avantgar-
debevægelsen har sat i samtids-
kunsten.

TINE BYRCKEL: OM DET 
IR RATIONELLES NØDVEN-
DIGHED

Tirsdag, 13. november kl. 17

Surrealisterne søgte det irrationel le 
som en frigørende faktor. Hvilken 
status og værdi tillægger vi det 
irrationelle i dag? Dette spørgsmål 
rejser Tine Byrckel cand.phil. i psy-
kologi og journalist på Dagbladet 
Information.

KURATOR WALK & TALK

Tirsdag, 4. december kl. 17

Gå på en guidet tur i  udstillingen 
med Gl. Holtegaards direktør 
Maria Gadegaard og kurator Marie 
Oxholm Zigler, som foruden Rita 
Kernn- Larsens samlede værk også 
vil introducere det særlige udstil-
lingsdesign af billedkunstner  
Kirstine Roepstorff.

Billet til Talks:
Voksen 95 DKK / 
Seniorer og studer ende 85 DKK / 
KLUB medlem 30 DKK

DET SKER

KONCERT I BAROKHAVEN 
MED DICTE + HEMPLER

Søndag, 2. september kl. 15

Under navnet Dicte + Hempler 
optræder de to sangere Dicte og 
Claus Hempler på den runde røde 
trappe (Sceneri) i Gl. Holtegaards 
barokhave. Kunstnerduoen er er 
kendt for at levere et sublimt sam-
spil, som både er melankolsk og 
sensuelt.

Voksen 100 DKK /  
Gratis for børn -15 år

Billetter købes på Billetto.dk eller på 
dagen på Gl. Holtegaard fra kl. 12

EFTERÅRSFERIEWORK-
SHOP FOR BØRN OG 
VOKSNE

Søndag, 14. oktober kl. 13- 16

Vi laver collage og maler akvarel 
med inspiration fra Rita Kernn- 
Larsens sur realistiske billeder. 
 Billedkunstner Mette Wille guider 
og fortæller i  den ne kreative work-
shop for børn og voksne.

Gratis for børn -18 år /  
Voksen 65 DKK / 
Seniorer og studerende 55 DKK / 
KLUBmedlem gratis

Tilmelding nødvendig på  
www.glholtegaard.dk / 4580 0878

ÆBLEDAG

Søndag, 30. september kl. 12- 16

Vi fejrer barokhaven og årets 
æblehøst i den historiske have 
med fortællinger, konkurrencer, 
smagsprøver, mosteri, workshops, 
performance, særomvisninger og 
andre legende, poetiske aktiviteter 
for børn og voksne.

Gratis for børn -18 år /  
Voksen 65 DKK / 
Seniorer og studerende 55 DKK / 
KLUBmedlem gratis

ART WALKS

Offentlige omvisninger i udstillingen 
SOLO: Rita Kernn- Larsen

Søndage kl. 14
26.8. / 16.9. / 7.10. / 4.11. / 9.12.
Torsdage kl. 17
6.9. / 20.9. / 22.11.

Voksen 65 DKK /  
KLUBmedlem gratis.

GARDEN WALKS

Offentlige omvisninger i Gl. Holte-
gaards barokhave

Søndage kl. 15
26.8. / 16.9. / 7.10.
Torsdage kl. 18
6.9. / 20.9.

Voksen 30 DKK /  
KLUBmedlem gratis


