Cornerudstilling
paa godt og ondt
Fransk social-realisme og smuk dansk landskabskunst paa udstilliiigen, der i dag aabner paa
•
Charlottenborg
er det

bedrøveligt for

social-reali-

have pudsige
anbragte
TILFÆLDET,
derpaafund,
undertiden
kan sterne, at de ingen Daumier har i
i gaar Victor Brockdo7.ffs billede blandt sig - ikke engang en bleg
„Bjergarbejdere" klods op ad en nav- elev.
neseddel, som Foreningen for natioDenne lange indledning retfærdignal Kunst glemte
at fjerne, da man
for nyligt rykkede ud fra Charlottenborg for at
give
plads
fo]
„Corner".
Ch'r ,
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at
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Brockdorffs
maleri gled ubesvæ`
ret ind i forrigt.
aarhundredes svageste
naturalis.
me og kunne for
saa vidt godt ha\'i-'
baaret
Mølsted.`
signatur, hvis Møl-

sted

havde
langt

ikke

netop

været

en

dygtigei.e

haandvæ;ker.
Det lille spil aJ

skæbnen viser, at
vi nu er ved at
Hans Sclierl.ig: Kreml.
rutsche
tilbage
{ mod en kunstopfattelse, som vi har gøres derved, at Victor Brockdorff i
brugt et halvt aarhundrede til at aar har faaet overladt en hel sal paa
frigøre os fra. Men er der for øvrigt Cornerudstillingen, som i dag aabner
nogen ulykke i, at bi]ledkunsten gri- paa Charlottenborg. Han er udstillinbes af realismen? At den paany vil gens midtpunkt med en retrospektiv
bringe handling, ogita£6on ind i værket? Slet ikke. Det har den ret be-`
set hele tiden villet, den har blot
sat de kunstneriske værdier Jorrest
og de handlingsmæssige bogest. Det

har den gjort ret i, men en tid har
den g]ort det i saa høj grad, at del
menneskelige rent forsvandt fra billedet. Det er kun naturligt, at der
reageres mod den .,umenneskelige"

ophængning af biileder. hvora£. de
tid]igste er signeret 1926, de sidste
1950. Desværre har kamrneraterne

gjoi`t ham en bjørnetjeneste ved at
vise ham frem paa al]e leder og kanter og derved aabenbare for enhver,
hvor svag han er (og altid har været) i sammenføjningerne. Ophængningen er blevet et billede paa skif tende §trømninger i dansk (jg fransk

kunst - trist er det blot, naar det kunst -- strømninger, der nøje er
kunstn6riske sprog ikke rækker til
at bære emnerne oppe.
For hundrede aar siden dokumenterede Daumier, at politisk agitation
og „social-realisme" udmærket kan
forenes med et kun.stnerisk udtryk.
Brockdorff og h6le den nye fran~

registreret
som dog

Ske Social-rea]istiske sknlp` han ha`7_

k"n<t_

af en følsom kunstner,
kun
har
hat.t
meget

lidt at tilføje fra sit eget sind. Hvi`s

sindet ei` det afgørende i kunst og det er det ganske sikkei.t - maa
Brockdor£f se at finde ind ti] sit.
Kunst paa kunst hai` aldrig væi`et god
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gjort ham en bjørnetjeneste ved at
vise ham frem paa alle leder og kanter og derved aabenbare for enhver.
hvor svag han er (og altid har været) i sammenføjningerne. Ophængningen er blevet et billede paa skiftende strømninger i dansk fjg fransk
kunst - trist er det blot, naar det kunst .- strømningei`, der nøje er
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som dog
kun
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lidt at tilføje t.ra sit eget sind. Hvi`s
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Brockdorff se at finde ind ti] stt.
Kunst paa kunst har ald[.ig \'æi.et god
kunst.- Hveq.ken naar, den var artide sluttet sig til, svæver imidlertid stisk eller social-realistisk.
i den vildfarelse, at emnerne a!e}te
Sind er der derimod i Kflrl Bot;t7L,
kan bære - og derfor falder de med som i aar tager eklatant oprejsning
et brag. Det moa de nødvendigvis for den noget svage ophængning a£
gøre. Selv vil kunstnerne rimelig- pastelstudier, hvormed han i fjor
vis paastaa, at den modstand, de mø- æ`ngstede de mange, der i ham ser en
der. skyldes deres politiske indstil- af vore mest personlige landskabsma-

og „social-realisme" udmærket kan
forenes med et kunstnerisk udtryk.
Erockdorff og hele den nye franske social-reaJistiske_ gkol€, han hav-

lere - en bærer og fornyer af de

ljng, men heri tager de grundigt fejl.
Hvis Daumier genopstod, ville vi
maaske diskutere med ham, nogle
ville harmes over ham, men ingen
med sand kunstnerisk fornemmelse i

fynske traditioner. Me7mesket Bovin
er med i hvert strøg i disse skif tende
stemningsbilleder, som hver paa sin
maade gengiver et stykke dansk natur

kroppen ville undgaa at gribes

~

[lvor

et

stvkkc»

natur.

Victor Brockdorff: Bjergarbcjdere.

der `i,`€c!kommer

os, fordi kunstneræn beretter §aa in- til udveksling a£ 200 arbejdere fra
derligt overbevisende om det. Maa§ke hvert land, og i Danmark er søgt en
kan enkelte af Bovins hastigt gjorte bevilling paa 20,000 kr.. til samme
skitser forekomme lovlig flotte (vir- formaal.
Sagen er ikke endelig afgjort, men
tuose), de bærer dog alle op]evelsens
i regeringen er man af den opfatpræg, de fortæller hvad ma]eren har telse, at man her §taar over for et
følt foran §it motiv, og det er det, der tilfælde, hvor man lettere vil kunne

før§t og fremmest interesserer os.
Lidt veg€re, men ikke mindre rent
og æde]t, beretter Ole Ktelberg i §ine
akvareller om naturop]evelser i Danmark og Sverige. De duftige skitser
fra Stockholm, hvor alt er bragt §aa
smukt paa plads med ganske enkle
midler, er noget af det bedste, han
har lavet. Ogsaa Ntels Grømbech har
lagt et par tommer til Sin kunstnei.i-

skære ned end paa omraader, hvor
der ramrnes erhverv eller organisationer, som tidligere har faaet bevilling.

I Norge og Sverige bedømmer man
denne sag saaledes, at dt3 faa hundrede arbejderes udveksling skal

fortsættes med udveksling af tusinder som en begyndelse pa udviklingen henimod et fælles nordisk arbejdsmarked.
Det er pi`aktisk skandinavisme, og
det er dog et spørgsmaal, om Danske vækst - især i smaabillederne er mark staar sig ved at holde sig uden
der iagttagelser, som maa kunne ud- for denne udvikling i samarbejdet
nyttes. Kaj. Ejst"ps udvikling bevæ- ved at spare et saa beskedent beløb
som 20,000 kr.
"-.
ger sig - modsat Grønbechs og ,Kiel-

bergs - mod det rent virtuose; han
kan det hele paa fingrene, ved scia
nøje, hvordan et billede skal laves,
at der ikke bliver tid og plads til
alt det, der hos en mere følsom kunstrier maaske kan opstaa under arbejdet. .Farven 1 hans svulmende kvindefigurer ejer en vis lyskra{t, men tegningen er maskinel og grov.
Viggo Røt.up £ortsætter i den store

Udvist fransk dame, der var
dømt i Polen for spionage,
hjem via København
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København var
nærmeste udland

tilfor]adelige danske landskaber, Gre- sine passagerer den 30aarige franske
get.s Je7isen har tillagt sig en halv- skønhed Yt)ontte Bassaler, som var
abstrakt form, som det foreløbig er kommet hertil aftenen i forve3en
svært at faa glæde af, Eltsabeth Kør- med den polske rutemaskine, udvist
]t7tsJ¢u udstiller bl. a. et par nydelige af Polen efter at have faaet eftergibarnehoveder, Rognhi!d Madse7t en vet hovedparten a£ en straf paa ni
samling farve£ine vævninger og bil- aars fængsel for splonage. For første
ledhuggeren N6els Tt;ede en gennem- gang i over et aar kom Yvonne Bas~
arbejdet kvindefigur a£ en vis ryt- saler ved sin ankomst til Kastrup

mi6k virkning.
Saa er vist alle nævnt undtagen
Hans Scherfig, der altid paa „Corner"
er et kppitel for sig selv. Scherfig er
„den bevidste naivist" - et paradoks

uden for jerntæppet.
For godt et aar siden var Yvonne
Bassaler, tidligere et kendt medlem
af den franske maquis, samrnen med
flere landsmænd forsidestof i alverdens blade. De polske militærmyn-

altsaa, men et vittigt og fængslende digheder sigtede dem for spionage til
paradoks. Mellem de mange lidt ens- fordel for den franske efterretninEs-

artede urskov§billeder udstiller han
nogle prospekter £ra Moskva i supernaivistisk stil. Soa vittig har han
aldrig været før.
Walter Schuja7.tz.

tjeneste. Yvonne Bassaler havde v±-

.ret ansat hos den franske militærat-

tach6 i Warszawa, og hun idømte§ al
militærretten 12 aars fængsel. Det
var
lilleju]eaftensdag
sidste
aar.
Straffen blev umiddelbart efter ned-

sat til ni aars fængsel, men for to

dage siden - efter gentagne franske
henvendelser - blev Yvonne Bassa-

Nordisksamarbejde

ler løsladt, og et udvimingsdekret
fulgte. Hun skulle ud af Polen med
den først afgaaende polske rutemaskine, og da der ikke er direkte

som spare-objekt

var København nærmeste udland for
det polske luftfartsselskab.

lngen penge til udveksling af
nordiske arbejdere?

Mlle Yvonne Bassa]er blev i Kastrup modtaget af en repræsentant
for den franske ambassade og fortsatte i gaar med den først afgaaende

polsk flyve£orbindelse

til Frankrig,

maskine til paris.

synes at skulle
ramme omraaREGERINGENS
sparebestræbelser
der, hvor en opmuntring ville være
af stor værdi. Det gælder saaledes
det nordiske samarbejde.
Eeskatningen af rejsevalutaen vil
utvivlsomt ramme det skandinaviske
rejseliv haardt, og nu er der udsigt
til, at sparebestræbelserne skal spænde ben for den udmærkede id6 med
`iriuak<l{nfJ

af

nr`i.r]ic:ko

arhpidprfi

Ctuis.

Danske radioer til Brasilien
EDE NIELSENs fabriker 1 Hor-

H Fra
t)orforhandler
Aorht4s-redaktto7t.
sens
i øjebllkket med
et brasiliansk firma om levering af
danske radioapparater til et beløb af
4-5 millioner kr. Forhandlingerne er
ført gennem det danske udenrigsmini§terium og det danske gesandtskab
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