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Nlels  Tvede:  Kvinde  leger  med  slt  Bam.

En »Corper««-Udsti!Iing
paa godt og ondt

Fernisering  i  Dag  paa  Charlottenborg

Tør  man  bruge  en  daarlig  Vittig-
heid  som  lndledning  til  Anmeldelsen

å:sgro£ång€f~buagp£Taja±Æ.ffi€n¥#or;
sige,  at  den  møder  netop,  som  Aaret
drejer    om    »Hjørnet«?    Man    kunde
fristes  til  at  udvide  Vitsen  og  fort-
sætte   med   at  sige,   at  dens  Kunst  i
Aar  synes   paa   Nippet   til   at   dreje
om  Hjørnet  af  sig  selv.  Den  er  i  alt
Fald £or  to  Kunstneres Vedkommen-
de   langt   fra   de  ldealer,  den  fulgte
ved    sin    Debut    i    Lokalerne    >paa
Hjørnet  a£  Vester  Voldgade.,  hvoral
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den  f ik  sit Navn.
Ha7ts  Sche7.ftg   har  ganske  vist  al-

tid  fulgt   sin   egen   maleFisk-dekora-
tive   Fantasis   Veje;   og   ogsaa   i   Aar
fortsætter  han  sine  muntre  Visioner
af    Trope-Vegetation     og     -Dyreliv,
hvor   det   under   grønne  Palmer  og
Lianer  myldrer  med  Kryb  og  Kravl
og  tykhudede  Giganter - fi.a  spræl-
1ende  Firben  og  lysende  Marekatte-
Øjne    til    blegrøde    Flamingoer    og
sorte  Elefantei.  med  hvide  Stødtæn-
der.  Men  a£  en  eller  anden  Grund  er
han  i  Aar  ga.aet  uden  om  sine  Jung-
ledrømme  og  har  malet  kulisseagtigt
stiliserede   Virkelighe.ds-Motiver    fra
et  Besøg  i  Moskva.  Det  er  ikke  nær
saa  morsomt  og  heller  ikke  malerisk
saa  værdifuldt,  sk¢nt    den    russiske
Basilius-Kirke  er  bygget  op  med  en
vis  primitiv,  orientalsk  Festivitas.

Det   er   overraskende   at  se  V6ctor
Brockc!o7.J:f    repræsenteret    med     et
stoi.t  Udvalg af Billeder £ra. skiftende

Men der er ingen Tvivl om. at Brock.
doi.ffs  nævnte  sidste  Værker  straki

å:lndemfoaår¥e¥å#:%åsnesrt'iE`q|esnm'ao:=
kan  dømme  e£ter  USSR-Udstillingen
i  Helsing£ors  i  Efteraaret.  De  er  til.

#åæg_keligt £latterende £or  Arbejdet..

;Æ:enå±:rr:=ei:§e:s§egn;sa§t§¥;§ntså:;[:a:a¥;ij
åå'åt#å;åå:guTå?ål;esdaea,f£oorrs!a8:,nei
Desuden    er    hendes    tilsyneladendo
strikkede  Billedtæpper  for  de  flestes

reerds::Fgmed:åeo,åi,f:rst,|.Y,e,de¥eåaåeen:
bart  i  visse  Øjeblikke  har  været  in-
spireret  af  selve  Lur¢at.  De  er  i  a]t
Fald   overmaade   smukke   m,ed   deL-eg
varme  og  kultiveret  sammenstilleda

¥ri;rrs;åe.;n:diå:i!e;ei;n|:o:gådt:b:E:oe;åe¥;eå|c:fi
Eks.  det  store  med  de  to  Træer,  ejer
de  Poesi  i  deres  maleriske  og  deko-
rative  skønhed.    ¥

Den   maleriske    Naturalisme,    som

:aå|i.%vtgs::i?kåkruenei;eånd:|dgre|a;`;.£:ø,e|eås::iyesi:

åå:d:e;rdgreagrg:ee:-oe:år"-:aå;ghe:::geå:£Lsg:t::ti3
åkoavEåt,ti|dfånsuåfal|aedr:i.kgtsa£.,:;:.rseyr;:

iI;;:tEe;n:s¥:aTi:g:s;:n!ås::;ot:Ei?:p:Sf¥iie:j
tiden  med  £række  Sammenstillinger

åfvosryåernæefhoeå.snirbbeu|åååsesi|iffes:ei=

!i;:j|::i:i:;Ve:o;;eå;:y::årGijeE:|e5tåiei,js|:gs:atFiir?
har  han   atter   dyrket  Kvimdemode.

Leennsmstdø,s,|en,?|anaiff:yr|d:|nd|ååågk::
tive  Form.  Han  kari  nærme
rain f.  Eks.  i  iModel  med  blaa:lp:F

Matisseeller  den  Periode  hos

Figurer  dog

gåsmTeen,h.ægt:.,.M#d.p.:;*å-goe_;;;y:
Baggrund.

prF3:pV39ag,°:~Rgr",¥.`,y_?_d_Fppipeqd.

ikke  har  faaet Or8anisk
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Kaj  Ejsti`up:  Model med blaa Vase.

Perioder.   i  hans  Kunst,  saa   det   for
hans  Vedkommende   virker  ftm   en

r#gere,trioasEcehket:Yen.udtsit|'ll#å.seuMmest
direkt¢r  Stgitrd  Sch"!tz'  Artikel  om
Bi.ockdorff  i  Kataloget  ser  det- ud  til,
at   et   a£   Corners   Medlemmer   hvert
Aar  vil  £aa  en  saadan  særlig  omfat-

!åågåaEneååæosåinttaaltei.on,  i  alt  Fald  en
Det  er  en  ublandet  Glæde  at  £ølge

Brockdorff s   Udvikling   lige   ±ra   de
£ørste  Arbejder  i  Slutningen  a£  Ty-
verne,  bl.  a.  med  det  yndefulde  Bil-
1ede   af   Kattene   over   de   i   Farven
saa   £int   følte   Portrætter   til    lnte-
riørerne  med  Figurer  og  de  berømte
Østervold-   og   Farimagsgade-Partier
i  Begyndelsen  a£  Fyri`erne,  hvormed
han  fastslog  sit  Talent  £or  den  sølv-
agtig`e  reflekslysende  Tone.

Opleve]sen  af Paris  blev  den  hidtil
sidste   værdifulde,   koloristiske   For-
nyelse  a£  hans  Kunst  med  Fortovs-
ka£eens  Orgie   a£  særlig  rødt  blom-
strende   Farver.

Men  dere±ter  brød  han  sin  Udvik-
1ingslinie  og  vovede  sig  ud  i  dristige
Eksperim.enter.    Man    mærkede     en
stæi`k   Vilje   til   at   erobre   nyt   Lan.d
gennem  et  konstruktivt,  liniebetonet
Maleri   i   Lighed   med   den   franske
Kunst,  han  kom  i  Kontakt  med.  Det
haarde  i  hans  Farve  kunde   ses  som
Udslag  af  et  Temperament,  der  vilde
bane  sig Vej  til  en  artistisk  Fornyel-
se  -  men  det  kunde  ogsaa  f øre  til

i;:|e,jee,htågre:å:iag|itseataogprq:8:|iåg
maleriske  Følsomhed.

De  fire  store  Bi]1eder fra  det  sidst¢
Aar   viser,   at   han   desværre   valgte
den soeialistiske Realisme, skønt Spo-
rene   £ra   Hammele£fs   Drejning   mod
Ætamme   Tendens-Kunst   btirde   have
ski`æmt  ham.  Brockdor£fs  legemstore
Billeder  af  Stockholm-Appelle7}  med
Fi.edsdue-B]adenes    agiterende,    raa-
bende   Ungdom,   Soctoltsme   og   Ar-
be.jd€,  alle  med  deres  voksdugskolde

Fraravfskrå;gkkså:å:tsEkkasaer£å|esrk,plåEeldsee:
Monstrekunst,  som  særlig  ltalien  vi-
ste  paa  Biennalen  i  Aar.

Det  er  et  Spørgsmaal.  om  Scherfigs
Woskva-Prospekter   helt   vil   £alde   i
rod   Jord   i   Sov.iet,   der   maaske   vil'inde hans  Skildring af  de bi.ave 13or-

!,ere foran  Basilius-Kirken  for  »mor-L}mt«  -e||er  karikeret  -Opfattet.

d6 ved Jæge"prm

mere,  mere  gyldentg]ødende,  næsten

|Enågå:dfset:t|;ååoabn:s||å:|g|teiåeyiirkAnåF.S

#nJaii|;ia::::£då:;ti;;ake!i:;:uåi;s:;g..:ii;:;:åj,:;ii
:å3gt:efdorAaåsLaås:.t.?edte?=åg:åj;E#e.

ii;åfea:::;io;n:a.iiå:,¥d;i:;å:a:;ie5;bi:gårn:ih!i
Roskilde   Fjord..

#åHå::æ:r|i;s;aås?i:unkKka?r.'fiåaårf#¥enisæpst;så:t:
Gløden   som   i   det   drømmende   Ud-

irayrkhuågogTaeadfadaeen,nseinåæHr;iå.einfg||øag

fi:ir:e:::å;:få;r:bcjo:ar::nnije:¥at::h!:%tåle::ø;iiø;åee¥r;a:iioi
Traditicmen    i    vor    Landskabskunst
med  en  personlig,  poetisk  mild  Far-

åår:,T:a:nis:h?åeitis:aå-ki:g:i?|:|:rieså:åeT::gi
»Kina  slott«.  Til  Gengæld  er  Syberg

iiånds;£åisksulgsgåsenravrmvaæl:gigksgama

§::mu*_ee|n,fi.å6;,;o::fiiåt;ep||iiå':¥eagnr;;y:
Baggrund.

;,:a;di:eer-v;::g,€o:.g:;:gaftf!'ttå7;fE!tiiå¥i#
gede  Kolorit  er  blevet  mildere.  var.

friske    og     solglødende   Oliebilleder
som  »Blomstrende  Slaaen{  og  Håve-
billedet   med   Decembersolens   Lys-

Falgg;ikMkeege±aåinkdkehr:røhj;nogoemnploifå:
ret  Markbilledet  med  de  løsgaaend®
Køer    og   Høstlandskabet   med   den
lil]e  Pløjemand.

Lidt   for   sig   selv   staar   som   altid

ge'tegeenrsn;„fs.er'åf]eiågienAsarFohra££muåå
en  tyk,  sort  Kontur,  der  runder  sig
orn  stivnede  Figurformer  af  Menne-
sker  eller  Faar  i  en  enstonig,  graa-
li8  Farve.

Kun   eet  Billedhuggerarbejde    gør
det ud for Corners Skulptur i Aar -
N6€ls  Tuedes  Bronzegruppe,  .Kvinde.
der leger med sit Barn«. Trods smuk-
ke  Enkeltheder  og  detn  menneskelig®
Humor   i   dette   Arbe.ide   savner   det

£:£±e?en   Skulpturelle   Helhed   i   sinKAI FmR

Brande repræsen-
teret i Genåve

Der  arbejdes  med  Plarier  oni  et
Verdensparloment

I   Dag   aabnes  i   Geneve   deri   saa.
kaldte    Folkenes    verdensgrundlov-
givende Forsamling. Til Stede er deli
folkevalgte  Repræsentanter,  del§  Re-
præsentanter  for  forskellige   Parla-
menter.   Det   er  Forsaimlingens  Plan
at  uidårbejde  Forslag  til  Ændring  af
FN's  Pagt,  saa  FN  £aar  Karaikter  at
et  Verdensparlament.   Man  vil  der-
e±ter  overrække  FN  Forslag  om  Cnp-
refl:else a£ en Verdensre6eri.ng. Fred§-
Nobel-Prisvinderen,  Ilord  JOJm  Bot/d
OrT  er  Ærespræsident  ved  den  høj-
tidelige  Handling.

efpe:n ejnydå5:k:åyfs£r::ldne; dbalr.,fi:i5   1
klæret  for   Verdens-Ve"kå/b®by,  er
repræsenteret  ved Mødet.


