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Man behöver inte skära av sig örat för att vara en bra konstnär 

Henri Martin (1860-1943) är en av Frankrikes stora postimpressionister. Han flirtade med symbolismen, 

arbetade länge och intensivt med pointillismen och betraktas idag som en av den franska konstens 

viktigaste neoimpressionister. Hans landskap präglas av en storslagen mjukhet, och hans varma, milda 

färger återspeglar såväl topografi som temperaturer, ljus och stämning. Som betraktare är det svårt att inte 

påverkas av Henri Martins rofyllda och närmast meditativa universum. 

På sin tid var Henri Martin mycket framgångsrik. Han var varken fattig, sjuk eller präglad av någon inre oro. 

Snarare var han en välbalanserad familjemänniska vars gärning betecknas av både konstnärlig och 

kommersiell framgång. Genom hela hans långa karriär efterfrågade ivriga samlare nya verk, och en mängd 

offentliga beställningsuppdrag kom honom till del. I dag kan hans utsmyckningar ses på åtskilliga rådhus i 

Paris, Tours och Toulouse, samt på Paris universitet (Sorbonne). Även Élyséepalatset – det franska 

presidentpalatset – har utsmyckats av Henri Martin. 

Senare fick en rad museer i Frankrike tacksamt motta material till sina samlingar. Henri Martin är således en 

allestädes närvarande och väldokumenterad bildkonstnär i den franska konsthistorien. Eftervärlden har 

naturligtvis fokuserat på impressionister som exempelvis Claude Monet och Camille Pissaro, men efter 

dessa banbrytande konstnärer följde en mängd skickliga målare, däribland Martin, som skildrade Frankrike 

från sent 1800-tal och framåt.På senare tid har Henri Martin tilldelats en mer betydande roll i den franska 

konsthistorien. Museerna tar fram hans verk ur sina magasin. Museer, i vars samlingar han ännu inte är 

representerad, införskaffar verk av honom. Även stora utställningsprojekt är att vänta.På Nivaagaards 

Malerisamling vill vi gärna presentera denne spännande och livsbejakande konstnär för en stor dansk 

publik. Vår önskan sammanfaller med att Musée de Cahors, som har en av de största samlingarna med verk 

av Henri Martin, skulle renoveras. Således har vi fått möjlighet att välja ut verk ur deras samling till en 

utställning som ska visas under sommaren och sensommaren 2016. 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen 

Henri Martin, Labastide-du-Vert, morgen, efter 1900 
Musée de Cahors Henri-Martin 



 

 

 

 



 

 

 

 


