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Ditlev Blunck, Selvportræt som friskarer, 1948.
Nivaagaards Malerisamling

Nivaagaards Malerisamling præsenterede på den første store udstilling nogensinde historien om Ditlev
Blunck (1798-1854). Han var anderledes på flere planer, idet han var holstener, han malede anderledes end
sine danske guldalderkollegaer, og han var homoseksuel.
Selvom Blunck i sin egen tid var særdeles anerkendt som kunstner, blev hans synlighed nedtonet i den
danske kunstverden, efter at han i 1840 var blevet udvist af landet på grund af en seksuel forseelse. Blunck
havde i en lang periode været glemt i Danmark, hvorimod han stadig var værdsat i Tyskland. Alligevel
regnes han blandt de danske guldaldermalere.
Han blev uddannet både i København og i München, og det er måske netop den tyske indflydelse, der kom
til at betyde, at hans formsprog skilte sig ud fra kunstnerkammeraternes i København, der talte alle
eckersbergskolens berømte elever. Blunck havde derimod, som sine tyske inspiratorer, kunstnergruppen
Nazarenerne, en mere idealiserende og til tider romantisk stil.
Da Treårskrigen brød ud i 1848 valgte Blunck at kæmpe på hertugdømmernes side, måske ikke så underligt,
eftersom han otte år forinden var erklæret uønsket i Danmark. Men han oplevede nok alligevel en
følelsesmæssig splittelse mellem sin hjemegn og det Danmark, han havde kaldt sit fædreland.

Derfor satte særudstillingen også ideen om det særligt danske, der fødtes i guldalderen, under lup. Hvornår
er man dansk, hvad vil det egentlig sige at være dansk, og hvordan medvirker kunsten til at skabe
nationalfølelse, skabe billeder på danskheden og det nationale særpræg? Blunck var således stadig aktuel,
ligesom spørgsmålet om national identitet var det.
Bluncks oeuvre er interessant, og vi viser hele spektret af hans mangeartede virke, der tæller både
historiemaleri med mytologiske, allegoriske og religiøse motiver, portrætter, bataljemaleri, genrescener og
tegnede skitser. Lånene kom fra både danske og tyske museer samt fra private ejere.
I forbindelse med særudstillingen udgav museet den første store biografi om kunstneren forfattet af
Blunckforskeren Karin Bechmann Søndergaard.
Vi glæder os over at have givet Ditlev Blunck den plads i den danske kunsthistorie, som han fortjener.

Nyopdukket værk føjes til Ditlev Blunck-udstillingen
En nyttig rensning
En privat ejer af et smukt Madonna billede fik en glædelig overraskelse, da
værket blev renset i maj 2017, og Ditlev Bluncks signatur kom til syne. Den
danske guldaldermaler Ditlev Blunck, der i sin tid fik en udvisning af
kongedømmet, formentlig pga. en homoseksuel handling, og dermed røg ud
på et sidespor i dansk kunsthistorie, var for tiden genstand for en stor
udstilling på Nivaagaards Malerisamling.
En appelsin i turbanen
Det store maleri hedder Madonna med barnet og er dateret ’Roma 1833’.
Det er omtalt i H.C. Andersens dagbog i 1834, men har været sporløst
forsvundet siden en auktion i 1879. Så der var stor glæde på Nivaagaards

Ditlev Blunck, Madonna med barnet,
Rom 1833. Privateje

Malerisamling, da ejeren henvendte sig til museets direktør Andrea
Rygg Karberg på hendes anden arbejdsdag. ”Det er som at få en appelsin i
turbanen”, udtaler Andrea Rygg Karberg – og værket blev hængt op i udstillingen
og blev synligt for museets store publikum fra tirsdag den 13. juni 2017.

Specialisten og H.C. Andersens omtale
Seniorforsker Karin Bechmann Søndergaard, der har skrevet den omfattende Blunck biografi, har længe
anset værket for bortkommet. Blunck udførte ganske rigtigt maleriet i Rom, og han malede det til Ottilie
von Goethe, der var svigerdatter til den berømte tyske digter, filosof og videnskabsmand Johann Wolfgang
von Goethe. Den 14. januar 1834 omtaler H.C. Andersen værket i sin dagbog efter et besøg hos Blunck og
beskriver det således:
“Passions Blomsten voxer ind af Vinduet og [fra] Vuggen, en Sommerfugl flyver op, som Barnet seer efter;
dette og Madonna synes mig ikke ædelt nok”.
H.C. Andersen brød sig tilsyneladende ikke om Bluncks uhøjtidelige behandling af det religiøse motiv – men
værket er netop karakteristisk for kunstnerens særegne, sødmefulde stil. Jomfru Maria ser ømt og dog
sorgfuldt ned på sin lille søn, der alt for tidligt skal dø. Jesusbarnet selv er kun optaget af sommerfuglen.
Ædelt eller ej, så er netop sommerfuglen et symbol på uskyld, sårbarhed og livets forgængelighed, som den
flyver op mod himlen.

