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»Og nu ved jeg ikke engang, 
hvordan jeg skal skrive mit navn. 
Jeg er ikke Modersohn, og jeg er 
heller ikke længere Paula Becker. 
Jeg er mig, og det håber jeg at 
blive mere og mere.«
Paula Modersohn-Becker i et brev til digteren  
Rainer Maria Rilke, 17. februar 1906

 Er en pionér i fotografiet og hans værker kan 
snart opleves på Louisiana
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Den nøgne sandhed? 
Louisiana viser den første 
store udstilling i Skandinavien 
af den tyske maler Paula 
Modersohn-Becker (1876-
1907). Kunstneren vil 
for mange være et nyt 
bekendtskab. Andre vil 
huske hende fra Louisianas 
store Selvportræt-udstilling 
i 2012, hvor fire af hendes 
værker var med. At have 
selvportrætterne i huset gav 
lyst at se Modersohn-Beckers 
værk i en større præsentation. 
Hermed: Den kommende 
udstilling tæller godt 100 
malerier og 40 tegninger. 
Udstillingen fokuserer på 
kunstnerens centrale genrer 
– figurbilleder, portrætter og 
selvportrætter – og spænder 
over hele det korte, men 
intense oeuvre. Kunstneren 
døde kun 31 år gammel af en 
blodprop efter fødslen af sit 
første barn.

Paula Modersohn-Becker i Worpswede, 1905.
Foto: Karl Brandt
Paula Modersohn-Becker Stiftung, Bremen
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Grimme børn og hængebryster. Træthed, 

ængstelse, full frontal amning og nøgen-

selvportrætter. Det er sjældent, man ser billeder af 

den slags. Men Paula Modersohn-Becker malede 

dem for over hundrede år siden. Billederne sprin-

ger stadig i øjnene i dag med deres – stadig – 

forholdsvis ukonventionelle tilgang til motiverne. 

Paula Modersohn-Becker anses for at være den 

første kvinde i kunsthistorien, som maler nøgen-

selvportrætter i helfigur. Foruden flere i halvfigur. 

Dermed opfinder hun allerede i 1906 en billed-

genre, som vi normalt forbinder med langt senere 

feministiske praksisser.

Konventionsbryder

Paula Modersohn-Becker Museum i Bremen åb-

nede i 1927 som det første enkeltmandsmuseum 

i verden for en kvindelig kunstner. Kunstneren 

har status som en af det tyske maleris radikale 

fornyere i årene omkring århundredeskiftet. 

 Modersohn-Becker arbejdede parallelt med, at 

den mere kendte strømning af tysk ekspressio-

nisme – med fx Emil Nolde, som netop er vist på 

Louisiana – var ved at finde sin form; inden den 

ekspressionistiske kunstnergruppe Die Brücke 

blev dannet i Dresden i 1905. Og selvom det bob-

lede og sydede under traditionen, var der endnu 

ikke mange synlige, tyske avantgardeforbilleder 

at spejle sig i. Forbillederne fandt Modersohn-

Becker i stedet især i Paris og i den franske 

samtidskunst, og hun tog de moderne impulser 

med hjem og udviklede sin helt personlige tysk-

franske cocktail.

Uden for kategori

Paula Modersohn-Becker er svær at tøjle i de tra-

ditionelle, kunsthistoriske båse. Hun krydser frem 

og tilbage over kunst- og stilhistoriens kategorier 

og ismer med sin udtryksfulde blanding af en 

nordeuropæisk, ikke-idylliserende symbolisme 

og en fransk form-og-farve-dyrkende moder-

nisme og en antik arkaiskhed. I kombination 

med hendes køn og det faktum, at hun døde ung, 

kan denne ’uden for kategori’-status meget vel 

være en grund til, at værket ikke rigtig har fået en 

tydelig plads i den europæiske kunsthistorie, og 

at vi uden for Tyskland ikke kender hendes værk 

så godt. Hendes ofte ganske rå, lidt kluntede og 

ikke-behagesyge skildringer af mennesker og 

landskaber har måske også været lidt for sær for 

historieskrivernes smag?

Historien om Paula Modersohn-Becker er rent 

Hollywood-materiale. Og historien er klassisk i 

den forstand, at hun først blev (aner)kendt efter 

sin død, hvor venner og aktører i kunstmiljøet 

i Bremen arbejdede for værkets bevarelse og 

udbredelse. I første omgang blev hun kendt – og 

populær – for noget andet end sin billedkunst, 

nemlig for sine breve og dagbøger, som allerede i 

1913 blev publiceret i et første udvalg. De private 

skriverier fra denne sjove, skarpe, følsomme, mål-

rettede og selvstændige århundredeskiftekvinde, 

der var drevet af at holde kog i karrieren og 

baksede med at forene en brændende arbejdsiver 

med det at være en god datter og kone, gik som 

varmt brød. Skrifterne blev genoptrykt igen og 

igen og er siden udgivet i en komplet udgave, 

murstenstyk, på både tysk og engelsk. 

Tidlig uddannelse i Berlin

Paula (Modersohn) Becker blev født i 1876 i 

Dresden og voksede op med seks søskende i 

en relativt velstående, veluddannet og kulturelt 

åbensindet familie. Familien bakkede op om 

hendes kunstneriske ambition – ingeniørfaderen 

insisterede dog på en lærerindeuddannelse at 

falde tilbage på – og støttede også, så hun kunne 

få professionel undervisning og hæve sig over 

hobbyniveau. 

 Kvinder havde på dette tidspunkt endnu 

ikke adgang til kunstakademierne (i Tyskland 

skete det i 1919, i Danmark – delvist i 1908), og 

Paula Modersohn-Becker tog til Berlin på en 

kunstskole for kvinder, Berliner Verein für Künst-

lerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin. Her 

trænede hun grundlæggende tegne- og malefær-

digheder, bl.a. foran nøgenmodel, hvilket var en 

Siddende ældre kvinde med krydsede hænder i skødet, ca. 1899. Kul, sort kridt, rødkridt 
og farvekridt på papir, 82,5 x 49,8 cm. Privateje, Bremen

Modersohn-Becker kunne tegne, så det lignede. Hun tog masser af klassisk tegneun-
dervisning, også da hun ankom til Worpswede, hvor denne tegning er fra. Alle detaljer 
er med. Kvinden er ikke idealiseret, hun er snarere monumentaliseret, som hun sidder 

her helt frontalt med alle sine rynker og skævheder og 
fylder den store tegning. Worpswedes landsbyboere og 
fattiglemmer blev Modersohn-Beckers hovedpersoner. 
Med de moderne maleres søgen ud af byerne, mod 
noget ’naturligt’ og ’oprindeligt’, var landbefolkningen 
blevet et moderne motiv i europæisk kunst. Bondeko-
ner er hverken mytologiske gudinder eller adelsfruer 
– og således slet ikke fine nok som motiver i den fine, 
traditionelle billedkunst! Dermed var de perfekte 
motiver for de kunstnere, som ville ryste og forny netop 
dén.

i Side 3
Selvportræt mod venstre, med hånden ved hagen, sommer 1906. på pap, 29 x 19,5 cm. 
Privateje, deponeret til Niedersächsisches Landesmuseum Hannover

Modersohn-Becker malede mange selvportrætter, og her kan man både følge hendes 
formelle eksperimenter og hendes ’identitets-eksperimenter’. Hun iscenesætter sig 
selv på mange forskellige måder. I dette selvportræt har maleren inddelt sit ansigt i 
farveflader af lys og skygge, og har dermed i helt formel forstand fremstillet sig selv 
på en moderne måde. At male sig selv moderne og frigjort fra den maleriske tradition 
er også i overført betydning at fremstille sig selv som moderne. Et moderne maleri af 
en moderne kvinde. Og hånden på hagen? Den ses i flere af selvportrætterne fra 
samme periode. Hovedet støtter sig ikke på hånden, der altså ikke har nogen praktisk 
funktion. Den kunne derimod godt være en hilsen til Rainer Maria Rilkes skæg? Den 
nære ven, hvis portræt (side 18) hun malede samme sommer, og som hun følte sig 
bakket op af og måske også beslægtet med i en kunstnerisk stræben efter en 
kraftfuld retorik.
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Selvportræt foran vindue med udsigt til huse i 
Paris, 1900. Papir på pap, 38 x 25,5 cm. Privateje

Natten mellem 1899 og 1900 tog Paula 
Modersohn-Becker toget alene til Paris, 23 år 
gammel. Ud af det gamle årtusinde i Nordtysk-
land og ind i det nye årtusinde i den moderne 
kunsts metropol. Symbolikken er lige så stor 
som målrettetheden: Paula Modersohn-Becker 

ville være kunstner, og opsøgte – som hun tidligere målrettet havde opsøgt 
Worpswede – det ultimative hotspot. Selvportrættet er malet foran vinduet i hendes 
atelier i Paris. Det er sjældent at se malede selvportrætter i modlys, men det har været 
vigtigt at få Paris med i billedet. Frontaliteten, og det, at vi ser ansigtet en smule 
nedefra, er med til at skabe en vis ’kom an!’-attitude. Paris, her er jeg, og jeg er 
kunstner!

giftede Paula Modersohn-Becker sig i 1901 med 

en af koloniens spydspidser, maleren Otto Mo-

dersohn, hvis værker hun havde beundret længe, 

inden hun ankom til kolonien, mens hendes 

veninde, billedhuggeren Clara Westhoff, blev gift 

med Rilke.

Moderne figurmaler

I sin første tid i Worpswede tog Modersohn- 

Becker undervisning – sammen med blandt andre 

Clara Westhoff – hos en af koloniens grundlæg-

gere, maleren Fritz Mackensen. Han skolede ele-

verne i den nøjagtige, naturalistiske gengivelse af 

det sete, og her tegnede  Modersohn-Becker de-

taljerede (nøgen)studier af børn og voksne, nogle 

endog i fuld størrelse. Hendes hovedinteresse og 

det, hun ville blive god til, var figurskildringen. 

Landsbyboere og beboere fra fattiggården sad 

model, og disse lokale Worpswede -modeller, 

oftest piger og kvinder, blev hovedpersonerne i 

Modersohn-Beckers værk. Men hun forlod den 

traditionelle tegneundervisning for at udforske 

disse ’jordbundne’ mennesker på sin egen måde. 

Hun var ikke optaget af at få alle de overfladiske 

detaljer med, og hun var ikke interesseret i at 

skabe konventionelt pæne og smukke billeder. 

Tværtimod var hun opsat på at udvikle et forenk-

let billedsprog – opsat på at finde en formel, hvor 

hun kunne få det hele med, men på den stærkest 

mulige måde og uden, at billedet var begrænset 

af naturalismen og det partikulære. Moderne 

malerier skulle være deres egne udsagn om 

verden i stedet for blot at efterligne den, og Paula 

Modersohn -Becker ville ud over modernismens 

stepper. De lå endnu ikke i Worpswede – de lå  

i Paris!

Tilbage til byen: Kunstmetropolen Paris

Symbolikken kan ikke blive meget større: Nat-

ten mellem 1899 og 1900 tog Paula Modersohn-

Becker toget alene til Paris. Hun kørte simultant 

ind i det nye årtusinde og den moderne kunsts 

ultimative centrum. Endelig! Veninden Clara 

Westhoff var der allerede, og byen havde trukket 

længe. Godt et år tidligere, på den selv samme 

dag, hun var flyttet til Worpswede (7. september 

1898), skrev hun i et brev til en tante, at »Paris 

gløder og stråler i det fjerne«. Det samme brev 

rummer – som mange andre breve – en regulær 

besyngelse af Worpswede-landskabet, dets farver, 

dets karakter, Moder Naturs vidunderlige omfav-

fundamental del af undervisningen på kunstaka-

demierne for mænd, men bestemt ikke var en 

selvfølge på kunstskoler for kvinder. På Berlins 

museer studerede hun de klassiske samlinger, 

mens hun på de private gallerier mødte sam-

tidskunsten, fx Edvard Munch og den moderne 

franske kunst, som hun et par år senere opsøgte i 

Paris. Fra Berlin gik turen dog i første omgang ud 

på landet – væk fra storbyen.

Ud på landet: Kunstnerkolonien  

Worpswede

Paula Modersohn-Becker bosatte sig i 1898 i den 

nordtyske landsby Worpswede. Her blev der i 

1880-90’erne dannet en kunstnerkoloni, der lige 

som de danske kunstnerkolonier – på Born-

holm, Fyn, Skagen – var inspireret af det franske 

moderskib: Barbizon-kolonien, som opstod ved 

Fontainebleau-skoven uden for Paris i 1840’erne.

 Kunstnerkolonierne opstod som en reaktion 

på et stivnet kunstsystem med gammeldags 

regler, normer og æstetikker. Mens kunstakade-

mierne uddannede kunstnerne til at skabe stor 

kunst efter klassisk forbillede, fik kunstnerne i sti-

gende grad lyst til at se nærmere på den virkelige 

virkelighed – og på rigtige mennesker fremfor de 

antikke guder og helte. Ud af kulturen, de dunkle 

atelierer og de klassiske mytologiers osteklokke – 

ud i den friske luft og det klare dagslys! 

 Udlængslen fandtes i flere varianter i Europa 

i samtiden – den franske maler Paul Gauguin 

tog fx til Bretagne, Caribien og Tahiti i sin drift 

mod det oprindelige og primitive, mens andre, 

heriblandt Worpswede-malerne, søgte i de lidt 

nærmere omgivelser.

Rainer Maria Rilke, venskaber og  

ægteskaber

Worpswede-koloniens kunstnere havde fået 

deres gennembrud og succes på den tyske 

samtidskunst scene midt i 1890’erne. Det tiltrak 

andre kunstnere, og der opstod et kunstnerisk og 

socialt miljø. Den unge digter Rainer Maria Rilke 

kom til Worpswede i 1900 og slog sig ned i kolo-

nien i en periode. Her startede et nært venskab 

mellem ham og Paula Modersohn-Becker. Året 

efter hendes død i 1907 skrev han sit berømte 

»Rekviem for en veninde« til hende (se digtet 

andetsteds i dette Louisiana Magasin). Det står 

stadig som en af de store gåder, om der var andet 

end et nært venskab mellem de to. Uanset hvad 
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Nye og gamle inspirationskilder

Paris som motiv interesserede hende ikke 

synderligt. Der findes en række skitser, hastigt 

nedfældede ’snapshots’ fra hendes færden i byen, 

men ellers kun enkelte billeder med bymotiver. 

Det var alt det andet Paris, der trak. På sit første 

ophold i 1900 opdagede hun den franske maler 

Paul Cézanne, som hun ikke kendte. Hun fandt 

hans billeder hos den toneangivende kunsthand-

ler Ambroise Vollard og beskrev senere Cézanne 

som en af de tre-fire kunstnere, der gjorde afgø-

rende indtryk – hvilket også er evident i flere af 

hendes stilleben. Hos Cézanne oplevede hun et 

maleri, der uden at slippe sit motiv fokuserede 

på maleriets egne virkemidler: form, flade og 

farve. Det gav – sammen med oplevelsen af fx 

Gauguins værker, for at nævne en anden afgøren-

de påvirkning – inspiration og mod til at gå videre 

i hendes egne bestræbelser.

nelse. Og her ligger en grundlæggende dobbelt-

hed hos Modersohn-Becker, der til sin død i 1907 

var frem og tilbage mellem Worpswede og Paris i 

alt fire gange: Hun elskede Worpswede, det flade 

Nordtyskland og den tyske kunst og mentalitet, 

hvor hun havde sine rødder – og hun elskede det 

sprudlende Paris, hvor luften kunne være som 

champagne, og hun fik ny, moderne næring, når 

det andet alligevel blev lige lovlig fladt og brunt. 

Hendes liv og hendes værk er spændt ud mellem 

disse to poler. 

 I Paris tog hun undervisning på private 

kunstskoler. Stadig med fokus på menneske-

figuren – i klassisk modeltegning og croquis, 

siden anatomi, både på rene kvindehold og på 

blandede hold. Ved siden af travede hun museer, 

gallerier og udstillinger tynde; besøgte kunstnere 

i deres atelierer og mødtes med venner og deres 

netværk. 

Blond pige foran landskab, 1901. Pap, 32,9 x 36 cm. Privateje

Børn er et hovedmotiv hos Modersohn-Becker. Især piger, og især piger på tærsklen 
mellem barn og voksen. Den unge pige kigger direkte på os. Uden at smile, uden at 
se sød ud, uden at ligne en symbolsk figur for noget som helst. Hun står der bare, og
her brød kunstneren med flere konventioner. At male det ene barn efter det andet, 
endda landbobørn, som hverken har magt eller indflydelse, og som ikke er gudebørn 

eller prinsesser, var ganske enkelt ikke kutyme i 1901. 
Og bemærk kunstnerens synsvinkel: Modersohn-Beck-
er ser helt konkret ikke ned på barnet oppe fra en 
voksens synsvinkel. Hun ser det i øjnene. Også dét er 
karakteristisk for kunstneren. Pigen ser på samme tid 
spørgende og selvsikker ud. Som rigtige piger i den 
alder kan se ud, når de ikke er pakket ind som evigt 
søde, bekymringsløse idealbørn. 

Pige i birkeskov med kat, 1904. Lærred, 99 x 81,5 cm. Museen Böttcherstrasse, Paula 
Modersohn-Becker Museum, Bremen

Kombinationen af Worpswedes børn og birkestammer er et gennemgående motiv. 
Birketræet er karakteristisk for Worpswede og ses også hyppigt hos de andre malere i 
kolonien. Men Modersohn-Becker forbinder mennesker og træer på en særlig måde, 
både konkret og symbolsk. Her læner den store pige sig op ad stammen, og der er 
altså fysisk kontakt. Hun er malet på samme grove måde som træstammen, og 
Modersohn-Becker forbinder dem hermed også malerisk; de er gjort af samme stof. 
Pigen krammer – lidt ængsteligt? – en kat, et prosaisk kæledyr og i overført forstand 

noget ’dyrisk’. Menneske, dyr og natur 
er forbundne, og pigens fødder og 
træets rødder forsvinder i den samme 
mørke Worpswede-jord. Et billede 
som dette har tydelige forbindelser til 
en symbolistisk tradition, både en 
fransk (fx Pierre Puvis de Chavannes, 
Paul Sérusier, Maurice Denis, Paul 
Gauguin) og en nordisk symbolisme, 
som den fx ses hos danske Harald 
Slott-Møller, L.A. Ring og Ejnar 
Nielsen.
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 På hendes tredje ophold i byen i 1905 foku-

serede hun primært på den nyere kunst. Hun så 

blandt andre Matisse, andre fauvister, Gauguin 

og værker af billedhuggeren Maillol, hvilket også 

kan anes i hendes sene værker. Foruden – som 

også tidligere – Rodin, som ægteparret og hendes 

nære venner Clara Westhoff og Rainer Maria Rilke 

kendte og havde henholdsvis studeret hos og 

været sekretær for. 

 Hendes fjerde og sidste rejse til Paris fandt 

sted i 1906, og opholdet varede godt et år. Denne 

gang forlod hun ikke blot Worpswede, som hun 

følte, hun var vokset fra, men også sin mand. 

Endegyldigt. I hvert fald var det den oprindelige 

plan. Det blev til et arbejdsomt og produktivt år, 

 De gamle mestre på det gigantiske kunst-

museum Louvre blev også hyppigt besøgt. Hun 

tegnede kopier af en lang række værker – en 

helt normal metode til at få andre kunstneres 

kompositionsprincipper og koncepter ind under 

huden. Især mødet med den ægyptiske kunst var 

afgørende. I første omgang skulpturerne, og siden 

– under det andet besøg i 1903 – også de ægypti-

ske mumieportrætter. Den formelle, monumentale 

enkelhed, som hun selv efterstræbte, så hun til 

perfektion i den ægyptiske kunst. Mumieportræt-

terne, som var skabt til at pryde sarkofagerne med 

vellignende, men samtidig idealiserede, ’evige’ 

billeder af de afdøde, blev en direkte inspiration 

for mange selvportrætter herefter. 

Stilleben med guldfiske-
bowle, maj/juni 1906. Pap, 
50,5 x 74 cm. Von der 
Heydt-Museum Wuppertal

Med cirka 70 stilleben 
– ud af godt 730 
registrerede malerier – er 
dette en central kategori 
hos Modersohn-Becker. 
Genren var blevet 

genoptaget og opdateret af de franske modernister fra midten af 1800-tallet; 
fremstillinger af prosaiske tings ’stille liv’ i modsætning til de konventionsbundne 
fremstillinger af mytologiernes ’vilde liv’ i den akademiske kunst. I tråd med den nye, 
moderne stilleben-tradition brugte Modersohn-Becker genren som en tumleplads for 
arbejdet med maleriets komposition, form og farve og den personlige formidling af de 
forskellige tings karakter og stoflighed. De knaldorange guldfisk, som senere 
optræder i fx Matisses stilleben, var Modersohn-Becker antagelig blevet inspireret til 
i traditionel japansk kunst, som hun var optaget af.

Selvportræt med rød rose, ca. 1905. 
Pap, 66 x 46,5 cm. Privateje.

Dette selvportræt var med på 
udstillingen Nyere tysk kunst i Den 
Frie Udstillingsbygning i København i 
1932. Udstillingen viste knap 200 
værker af 73 kunstnere og skulle »give 
et udtryk for det stærkeste, mest 
karakteristiske og det fremtidsbæ-
rende, der findes i den moderne tyske 
kunst«, som det hedder i katalogets 
forord. Modersohn-Beckers fem 
værker var udstillet side om side med 
værker af yngre – i dag mere kendte 
– kunstnere som Max Beckmann, 

Otto Dix, Ernst Ludwig Kirchner, Oskar Kokoschka, Franz Marc, Emil Nolde m.fl. 
Bortset fra billedhuggeren Emy Roeder, som indgik med ét værk, var Modersohn-
Becker udstillingens eneste kvinde.
 Men tingene ændrede sig hurtigt, da nationalsocialisterne kom til magten. Den 
billedkunst, som året før var vist internationalt frem som den tyske nations stolthed, 
blev nu af nazisterne stemplet som degenereret. Selvportrættet her blev erklæret 
’entartet’, sammen med cirka 70 af kunstnerens øvrige værker, der i 1937 blev 
beslaglagt fra tyske museer. Hendes forvrængede menneskeskildringer og rå 
malemåde – se blot den store, grove hånd, der holder rosen! – faldt ikke i regimets 
officielle smag. 
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Selvportræt på den 6. bryllupsdag, 
25.5.1906 Pap, 101,8 x 70,2 cm. 
Museen Böttcherstrasse, Paula 
Modersohn-Becker Museum, Bremen

Et gådefuldt hovedværk. »Dette 
malede jeg i mit 30. år / på min 
sjette bryllupsdag / P.B.« Sådan står 
der i billedets højre hjørne, og det er 
en inskription med mange signaler. 

Paula Modersohn-Becker havde besluttet, at hun ville blive til noget med sin kunst, 
inden hun blev 30 år. Hun refererer til sit ægteskab med angivelsen af bryllupsdagen 
– men samtidig havde hun netop forladt sin mand, Otto Modersohn, og havde slået 
sig ned alene i Paris. Maven ser gravid ud, men det er ren iscenesættelse, for kunstne-
ren var ikke gravid i virkeligheden. Signalforvirring! Handler billedet alligevel om 
ønsket om at få et barn? Er det en målrettet fornærmelse mod Otto Modersohn? Eller 
skal billedet snarere fremstille kunstneren, en moderne Venus, der i sit 30. år 
selvbevidst besidder hele pakken af såvel kvindelig som kunstnerisk skaberkraft?

Liggende mor med barn II, sommer 
1906. Lærred, 82,5 x 124,7 cm. 
Museen Böttcherstrasse, Paula 
Modersohn-Becker Museum, Bremen

En nøgen mor med sin baby. Ikke 
andet. Ingen staffage, ingen tegn, 
der placerer billedet i en bestemt 
tid eller et sted eller fortæller os, 
hvem kvinden er. Paula Moder-
sohn-Beckers ideal om den simple, 
kraftfulde og udtryksfulde »form« er 
indfriet i dette værk, som er blandt 
hendes største og mest gennemar-
bejdede. Mange af de kunstværker, 

hun tegnede af under sine museumsbesøg, var skulpturer – fx ægyptiske skulpturer 
på Louvre – og hun værdsatte den samtidige billedhugger Aristide Maillol, som netop 
mestrede de monumentale, stærke kvindekroppe. Inspirationen fra Gauguins 
Tahiti-kvinder spores også i dette værk. Men Modersohn-Beckers billede har hverken 
eksotisk, dekorativ eller erotisk klang. Hun viser os en slags urscene; en symbiose 
mellem en solid, kødelig moderkrop og hendes barn. Bare sådan.

Mor med barn ved brystet, maj/juni 1906. Pap, 74,5 x  
52 cm. Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Mor-barn-skildringer findes der rigtig mange af i 
kunsthistorien, ikke mindst af Jomfru Maria med 
Jesusbarnet. Der findes også mange hos Paula 
 Modersohn-Becker, men hun rykker motivet fri af den 
religiøse, mytologiske tradition. I Worpswede malede 
hun mange forskellige mor-barn-billeder, men under 
sit sidste ophold i Paris i 1906 fokuserede hun intenst 
på temaet og malede blandt andet flere amme-bille-
der. Andre moderne kunstnere havde også genopta-

get temaet og verdsliggjort det, men Modersohn-Beckers nøgne mødre med blottede 
bryster er i en kategori for sig. Ligesom denne forening af to kvindebilleder er det: 
den nøgent ammende mor med store, stærke hænder, og den pyntede kvinde med 
smykker og opsat hår. Flere kvinder i én.
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og opmuntret af venner og kolleger i byen, heri-

blandt Rilke, hvis portræt hun også malede det år, 

skabte hun blandt andet store, gennemarbejdede 

malerier af mødre med børn og – ikke mindst – 

en række nøgen-selvportrætter. Heriblandt det 

gådefulde Selvportræt på den 6. bryllupsdag, 

som hun – frigjort – signerede med sit pigenavn, 

Paula Becker. Minus Modersohn. Nogle måneder 

tidligere, få dage før hun forlod Worpswede og sin 

mand, havde hun skrevet til Rilke: »Og nu ved jeg 

ikke engang, hvordan jeg skal skrive mit navn. 

Jeg er ikke Modersohn, og jeg er heller ikke læn-

gere Paula Becker. Jeg er mig, og det håber jeg 

at blive mere og mere» (brev til Rilke, 17. februar 

1906). Året efter blev Paula Becker dog atter til 

Paula Modersohn-Becker, da hun vendte tilbage 

til både sin mand og til Worpswede. 

 Her genoptog hun flere af de motiver, hun 

tidligere havde arbejdet med, men nu med et års 

Paris og en ny selvsikkerhed i bagagen. Hun blev 

gravid – noget, hun havde ønsket, men samtidig 

frygtet af hensyn til sin karriere. Atten dage efter 

fødslen af sin datter, Mathilde, døde hun af en 

blodprop. Et pludseligt og uventet punktum.

Efterliv

Da familie og venner ryddede hendes atelier efter 

hendes død, blev de overraskede. Hun havde 

ikke udstillet eller delt sit arbejde med ret mange, 

heller ikke med sin mand, som nok havde været 

en opbakning i en grad, som (kunstner)mænd 

dengang sjældent var, når det gjaldt deres koners 

kunstneriske udfoldelser, men som også havde 

været kritisk over for hendes moderne ekspe-

rimenter og rå menneskeskildringer og æste-

tik. Hun havde også mødt forbehold fra andre 

 Worpswede-kolleger og fra sine forældre, og 

tidligt fik hun den lokale kunstpresses kærlighed 

at føle. Alt i alt har det måske været nemmest at 

lukke døren og arbejde i fred.

 »Hun mangler næsten alt det, som skal til 

for at vinde hjerter og behage det hurtige og ikke-

trænede blik«. Citatet er fra 1906 og er af direk-

tøren for kunsthallen i Bremen, som da viste flere 

af Paula Modersohn-Beckers værker i en grup-

peudstilling med kunstnere fra det nærliggende 

Worpswede. Den første gang hun havde udstillet 

noget, et par ’studier’, også i kunsthallen i 1899, 

havde kritikken været lammende. Museumsdi-

rektøren, derimod, blev ved at hævde og forsvare 

Modersohn-Beckers talent, originalitet og udsyn. 

Selvportræt, stående, 
nøgen, sommer 1906.
Maleri på lærred, 169,7 x 
69,7 cm. Deponeret til 
Galerie Neue Meister, 
Staatliche Kunstsammlun-
gen Dresden

Det største billede, Paula 
Modersohn-Becker 
malede. At afbilde sig 
selv nøgen er radikalt. Og 

her er hun et skridt foran, for hun iscenesatte sig selv på denne facon, før andre 
(kvindelige) kunstnere begyndte at bruge nøgen-selvportrættet som et kunst- og 
kønspolitisk statement, især fra 1960-70’erne og frem. Den nøgne kvinde er et af 
kunsthistoriens helt klassiske motiver. Men som regel behandlet af mandlige 
kunstnere. Modersohn-Becker tager motivet, kroppen, i egne hænder og har her 
stiliseret sine ansigtstræk, så den afbildede kunne være en hvilken som helst kvinde. 
Armene er nærmest rituelt placeret og synes at forbinde kroppen til en arkaisk fortid, 
og frugterne er klassiske frugtbarhedssymboler. Armene skjuler ikke kroppen, som de 
gør i nogle af de klassiske Venus-fremstillinger. Vi kan se den. Og den er en rigtig 
krop med en lidt plump form og kønshår – ikke en antik marmorstatue. Kroppen er 
ikke flov, den er ikke erotisk, den er ikke guddommelig. Den er bare en kvindekrop. 
Paula Modersohn-Beckers nøgne sandhed i fuld skala.

Ældre kvinde, fattiglem, i 
haven med glaskugle og 
valmuer, 1907. Lærred,  
96,3 x 80,2 cm. Museen 
Böttcherstrasse, Paula 
Modersohn-Becker Museum, 
Bremen

I 1907 vendte Paula Moder-
sohn-Becker tilbage til 
Worpswede efter et års tid 
i Paris. Samtidig vendte 
hun tilbage til sin tidligere 
motivkreds af Worpswede-
beboere, heriblandt 
favoritmodellen, den 
’trebenede’ (stokken 
medregnet). Den store 

kvinde bliver i modlyset fra den gul-grønlige himmel lige så mørk som Worpswedes 
tørvemose. Ved siden af den monumentale kvinde ses en overdimensioneret 
glaskugle, som var – og er – en udbredt havedekoration i Tyskland, og også fandtes i 
Modersohn-Becker-parrets have. Kvindens grovhed møder blomsternes forfinethed 
– og det tunge, jordfarvede tyske maleri er æltet sammen med det farvestærke, 
stiliserede franske. Et stort og lidt syret portræt af en kvinde, som havde fascineret 
Modersohn-Becker i årevis, både med sin fysiske fremtoning og hendes vekslen 
mellem at være mut og bryde ud i pludselige, mærkelige hallucinatoriske talestrøm-
me. Portrættet synes at få det hele med.
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Hendes værker fandt vej til vigtige museer og pri-

vatsamlinger, og i Bremen åbnede der som nævnt 

et museum for Paula Modersohn-Beckers kunst i 

1927.

Fra progressivt til degenereret

I 1932 indgik hun i en udstilling i Den Frie 

Udstillingsbygning i København, som præsen-

terede den mest progressive moderne tyske 

kunst, og med fem værker var Modersohn-Becker 

vægtigt repræsenteret. Året efter blev hendes 

værker – i lighed med de fleste andre kunstnere 

på udstillingen i København – erklæret 'entartet' 

i Tyskland efter nationalsocialisternes magtover-

tagelse. Hendes værker var også med på nazister-

nes store håne-udstilling af degenereret, folke-

sjæls-skadelig kunst i München i 1937. På trods 

af, at værket må siges at have solide, germanske 

rødder selv i dets mest intense udvekslinger med 

den franske kunst, faldt Modersohn-Beckers ikke-

idylliserede, ukonventionelle fremstillinger af sin 

omverden og de mennesker og kroppe, som hun 

mødte i den, alligevel nazisterne for brystet.

Paula Modersohn-Becker nåede at sparke flere 

døre ind i de små 10 år, hun arbejdede, selvom 

kun ganske få opdagede det i hendes levetid. 

Hun brød med de herskende æstetiske normer 

i sin stræben efter at skabe nye billeder og ny 

skønhed og indvarslede flere af de skred, som 

fulgte efter. Hun skabte moderne-arkaiske kvin-

debilleder og leflede hverken for det mandlige 

blik eller for dem, som bedst kan lide billeder af 

verden uden grums. Det er et egensindigt værk, 

som ikke kun er en interessant brik i kunsthisto-

rien, men også kan springe i øjnene i dagens 

(selv)portræt-mættede billedstrøm. 

p Side 18 
Portræt af Rainer Maria Rilke, maj/juni 1906
Pap, 32,3 x 25,4 cm. Privateje.

Portrættet af den nære ven, digteren Rainer Maria Rilke (1875-1926) er et af de få 
portrætter af mænd i Modersohn-Beckers værk. Det stiliserede ansigt fylder hele 
billedet, som det ofte ses hos kunstneren. Det handler om at koncentrere den 
portrætterede; ikke om alt det uden om. Rilke sad model til billedet flere gange i Paris 
i 1906, men i stedet for at hænge fast i de små detaljer har Modersohn-Becker skåret 
ham ind til benet. De store mørke, rødrandede øjne svømmer ud af rummet forbi os. 
Munden står halvt åben, som om digteren, ordmanden, er i gang med at sige noget. 
Modersohn-Becker har malet Rilke på en simpel, men kraftfuld, piktogramagtig måde 
– ikke heroiseret og forskønnet, snarere mystisk, seende og søgende.

Man har kunnet møde værker af Paula Modersohn-

Becker i Danmark tidligere – første gang allerede 

i 1932 i Den Frie Udstillingsbygning; siden på 

Brandts i Odense i 1998, hvor lyskasse-reprodukti-

oner af hendes værker var sammenstillet med ma-

lerier af Nina Roos; et enkelt værk var i 2004-05 på 

Arken i Ishøj på udstillingen Det genfundne para-

dis – tysk ekspressionisme; og senest kunne man i 

2013-14 se enkelte værker i Kerteminde på Johan-

nes Larsen Museet i en udstilling om kvindelige 

kunstnere i kunstnerkolonierne Worpswede og 

Kerteminde. På dansk har litteraten Marie-Louise 

Svane i 1994 udgivet bogen Set gennem kroppen, 

om Modersohn-Becker og Käthe Kollwitz.

Tine Colstrup (f. 1975), 
mag.art. i kunsthistorie 
fra Aarhus Universitet. 
Museumsinspektør på 
Louisiana siden februar 
2013. Louisianas kurator 
på udstillingen Hilma af 
Klint – Abstrakt pioner i 
foråret 2014.
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