Det sande Skisnne foler han,
Der har et smt, et cedelt Hierte,
Som lider ved Mcdbrodres Smerte,
Og stifter Godt, saavidt han kan.
Paa Trangsiers Vej
paa tyrnct Stiy
Han Mismod ej i Varmen ncerer;
Han kismpcr, seirer — evig bcerer
En Kranbs fra alle Sorqep frie.
Sov nu, sov sgt't min speede Son,
Nyd Parndoms Spog, nl'd Ungdoms Glade;
Lev silo. -- du aldrig stal degrcede
Det Liv du fik— Gud, hor min vsn!
Claua Andresen»

Bedsmmelse af Elevernes Ezchibizion paa
Konstakademiet for Guldmedaillerne i
Aaret
afHr.AssessorBarens.
pgaven for Malerne og Billedhuggerne var:
Apostle«, nes Gjerninger 8K.iV., og for Archi
tekteine: et kongeligt Lystslot. Exhibizionen var
den iode August.
Afalle har Billedhuggeren ister udmarket sig.
-Om Thorwaldfen end ikke alerede var bekjendt for
en Konstner afet stort Geni, vilde hans denne Gat-g
Udsatte Ktykke tilstrækkelig beviist det. Dette er i
mine Tanker det bedste Basrelief, som for Gnldme/
dail-

baillierne har vceret modetleret ved nogen Konkurs,
Gaavel hele Komposizionen, det er Valget af ye
Gjenst<ender, han har foresiilt, ogderesFordeling,
eller med andre Ord, Inversionen og Disposi^.onen, som hver enkelt Deel viser, at han har tcrakt
ttnder Arbejdet, og at han har twnkt rigtig. Ikke
alene Hovedgrubben men og Bifigurerne ere vel ord
nede, og lige saaveludsorte, Deter ffjont, hvorle
des han har samlet de tre Hoved Figurer, Peter,
Johannes og den Halte, og givet enhver af dem de«
Bevarelse og det Udtryk, som var passende og
Sagen vcrrdig. Ap'Merne have al den Rolighed,
al den Pnde, som saa store Lcrrere bor afbildes
med: deres Anstand er «del og fuld af Betyd
ning; deres hele Mine og Stilling viser den:s
Overbeviisning om, at den Lamme ved deres Ord
stal blive helbredet. Peter selv kan man see sige
til Krsblingen: Solo og Guld haver jeg ikke; men
det, som jeg haver, det giver jeg dig: j Jesu
Kristi Nazaratt Navn, stal op, og gak.
Ikke mindre rigtig og udtryksfuld er den
Lamme afbildet. Stillingen er fortræffelig valgt,
og Udforelsen svarer dertil. Hans som Kroblmg.
og Fattig ikke trivelige Lemmer ere i Fcerd med at
faae Liv ved Peders Ord, og han selv med at
rejse sig. Ihans Mine lg:ser man Glcrde over,
og Haab om, at kunne komme til at gaae, blandet
med Forundring over, at det kan lave sig gjsre.
Hans Gevandt viser, at han er en Betler: noget,
som Opgaven vel indeholder, men som begge Ma
lerne

lerne aligevel have oberseet. Blandt Bifigurer
ne, som alle ligeledes ere fulde af Liv og Udtryk,
udnmrker sig scrrdeles paa den hejre Side et Fru
entimmer med et Barn paa Armen, og en ved
hende siaa?nde middelaldrende Mand, hvis Stil
ling og Ansigt, til Forundring udtrykke hans For
bavselse over det Mirakel, der skeer. Iovrigt
viser dette Basrelief, at Thorwaldsen, med et
naturligt Geni til at komponere, at virke Sand
hed og Gkjsnhed, forener Studeringer og Flid.
Ha» er heldig i at vcrlge gode Former, at behandle
de kjodagtige Dele, saavel paa Mandkjonnet som
Qvindekjsnnet. Tegningen er rigtig og kM, fuld
af Smag og Ånde. Gevandterne vel vagte,
blsde, og rige paa store og stjsnne Partier; endog
Haarene vidne om, at han under Arbejdet ikke
binder sig til noget vist Ideal, men at han besid
der Evne til at arbejde sig selv frem, til at fornsje, ved at frembring? Nyheder, og saaledes til
at blive Konsiner i en egentlig Forsiand. Imid
lertid er jeg overbeviisi om, at denne talentfulde
unge Konsiner besidder for megen Eftertanke og
Erfaring, til at han nu, bag efter, skulde troe sit
Afbejde frit for Fejl, eller uforbederligt: Maalet
for Fuldkommenhed naaede ingen, og mindst Konstneren, hvis Lod det er falden i, at efterligne den
uefterlignelige Natur. Saaledes er den hsjre
Arm paa den ellers fga ssjonue qvindelige Fignr
med Barnet paa Armen udentvivl forkort, i For
hold til Figurens Lßttgde. .IHenseende tilStillin-

lingen havde det bel og varet mere overeenssiem,
niende med Opgavens Indhold, og gjort siorre
Indtryk, hvis Johannes's ellers herlige Hoved
havde varet mere henvendt paa den Halte. Om
det end ikke stod i Texten, at Johannes saae paa
ham, synes dette dog at vare meest naturligt, da
han rimelig vilde see, hvad Indtryk Peders Ord
gjorte paa ham, og hvorledes hans Been og Knok
ler bleve starke ved samme.
Denne Konsiner har ellers og modelleret og
ladet forme Herkules og Omphale, et Stykke,
der fuldkommen har de gode Egenskaber, som ovenanfsrte hans Haltes Helbredelse. Professor
Schado fra Berlin, der stal forfardigedenafosde
Konge af Preussens Statn til Hest, og derfor har
rejst omkring, for at besee de merkeligsie af faadanne Statuer, blev antaget som Medlem ved
Akademiet, medens han opholdt sig her i Staden,
og modellerede til den Enoe BakkuS og Ariadne,
hvilket Stykke Hanger i Akademiet. Til dette
Stykke, som unegtelig er komponeret med megen
Ild, men ikke fuldkommen er udarbejdet, er
Thorvaldsens Herkules og Omphale en vardig Pendant; og vanskeligt er det at sige, hvilket
af disse Stykker der har Fortrinnet. Udarbejdel
sen endog tilsidesat, holder jeg s^>r min Deel Thor
valdsens sor bedre end Schado's. Den fsrstcs
Omphale overgaaer langt den sidstes Ariadne,
baade i Henseende til Stilling og Skjonhed, og er
ikke saa anstsdelig for Gaderne, da Ariadne er

af-

afb-ldet stavendes indtil Uâtchamdighed. Denns
burde-en Konstner vogte sig for, is«rr naar hans
Arbejde er bestemt til at forblive paa et Sted,
hvor de: aarltg af Mængden bliver beskuet. Af
denne Aarsag snsser jeg o;;, at der til dette
Schaöo's Resepzions Stykke havde virret en an
den Plads i Akademiets Forsamlingssal end den,
hvor oet nu hamger paa, og hvor det umuelig kan
nndgaae nogens Opmærksomhed. Med det hojre
Laar og Veen af sin Herkules syneS det ellers,
som om Thorvaldsen ikke har vcrret heldig. Det
kommer for hojt iVejret, og hamger ikke godt sam
men medUnderdelèn af Livet fraNavlen af, hvil
ken ikke heller svarer til de ovrige DeleS Skjsnhed.
Af denne unge og flittige Konstner kan saaledes.Konsterne spaae sig noget Stort, naar han
uafladelig bliver ved at dyrke dem med den hidtil
brugte Fliid, og et eller andet Land t Verden (thi
hvorledes ssulde der va?re Udsigt sot ham, til i
Danemark at kunne fortjene mere end det Nodtsrfti^ste til Livets Ophold?) vil sikkert af ham i
Tiden hoste baade Fordeel og 2Ere. Jeg onsier
alene: at det snart maatte lykkes ham, at kunne
dyrke sin Konst i Italien, medens han endnu har
Ungdommens Liv og Munterhed, og forend mange
Aars Ncrrittgssorg har <Mlet hans naturlige Ild
og Fyrighed; og at han forinden maatte kunne
bestjeftiges med andet Arbejde end Liigsteene og
Marmorplader, som kun ere bedrovelige Syfler
for Konsinere.

Blandt

Blandt Kobberstikkerne ndmcerker sig Flindt.
Nu da der paa andet Konksurs Aar meget rigtig
er gjort den Forandring t Akademiets Fundatz,
at Kobberstikkerne ikke se'.v komponere og tegne en
vis Historie, og siden stikke den l Kobber efter de
res egen Tegning, men derimod tegne et dem givet
Maleri med Kride, og siden stikke det, bliver det
i Henseende tU Tegningen, som ssal vcrre færdig
ved de to Maaneoers Forlob, og som udsatteS
med de andre Konkurrenteres Arbejde, kun at
undersoge: om Konstneren trolig har fulgt Male
rier, om Tegningen, Holdningen og Udtrykket,
ere de samme som Maleriets, om han gandste har
sat sig ind i Malerens Tanker, og vidst at give
sin Tegning samme Liv, Udtydning og Karakceer
som Maleren gav sit Maleri, om han har oalgt
den meest passende Maneer at tegne paa, for at
komme til dette Maal, kort sagt, om han er en
selvtamkendeMand, af levende Indbildningskraft,
der har Kridet og alle fsr en stor Tegner nødven
dige Konstgreb fuldkommen i sin Magt. Betrag
ter man fra denne Synspunkt FlindkS Tecming
efter Jordans fortr<rffelige og mesterlige Kain og
Avel, er det unegteligt, at han har va?ret meget
heldig med Tegningen, og at man fra samme af
kan gjsre sig gode Tanker om det Kobberstik, han
ud/n Tvivl faaer Tilladelse at udfore efter den og
Maleriet. Hans Flid og naturlige i nlag ere
sjensynlige, og ucervcrrende Tegning viser tilfulde,
hvorvidt ha», der er bekjendt for en flittig ung
Mand,
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Mand, vil kunne bringe det i Tegningen (som er
maastee det vigtigste for en Kobberstikker, og
hvori mange store Kobberstikkere, selv en I. G.
Wtlle, staae tilbage), naar han gaaer frem ad med
samme Skridt, som han har begyndt, og uafla
delig, med Fliid og Opmærksomhed, bliver ved at
tegne baade efter den levendes Model og gode
Malerier. Uagtet han saaledeS i Almindelighed
har vccret heldig, i Henseende ril Udtryk, Hold
ning og Korrekthed, er det imidlertid dog langt
fra, at Tegningen er fri for Fejl. Saakdes
forekommer Abels hojre Laar og Been mig at
vcrre afvigende fra Originalen, og ikke at have
den rigtige Stilling imod Kains Been, eller den
af dets Funkzion flydende fornodne Tykkelse.
Naar Hr. Flindt havde holdt Abels hele Figur
lidet lysere, var den Bleghed maaflee og bedre
udtrykt, som folger paa ethvert saadant Slag som
Abel fik, og som paa Maleriet saa stjsnt er iagt
taget, men af ham ikke heldig nok er efterlignet.
Han havde derved faaet mere Eftertryk, Fyrighed
og Kraft i Kains Figur, og var derved kommet
b?gge Figurernes forstjellige, af deres forffjellige
Stilling og Sindsforfatning flydende, paa Origi
nalen sak mesterlig iagttagne, Kolorit n<rrmere.
Naar han tillige havde holdt Baggrunden eller
Trcrerne i samme, vel dikkede, men mindre haarde
og merke, havde han og herved faaet mere Styrke
og Kraft i Kains Figur, og saaledes bedre Hold
ning og slsrre Effekt i det Hele. Jeg tilstaaer

gjerne,

gjerne, at Baggrunden paa Tegningen ikke er
haardere eller mortere end Baggrunden paa Ori
ginalen ; men da det fer den meesi svede Tegner
er umueligt, isirr naar han ikke stal tilsidesatte
Flittighed i Tegningen, med sort Kride, hvormed
Flindt har tegnet) at frembringe saa Megen Kraft
som ethvert godt Maleri har, og som Jordan har
givet sin Kain, er der ingen anden Üdvej, end at
Tegneren modererer Styrken af de mindre vigtige
Dele af sit Original, udenfor hvad dette ellers
viser i Henseende til samme, for paa Hovedfigu
ren eller Hovedpartiet at kunne samle al muelig
Lys og Skygge; ved Hjelp af dette Konsikneb
kunde Hr. Flindt altsaa staffet sin Kain mere
Kraft og Sryrke for Synet end den virkelig har.
Iovrigt vil jeg ikke paasiaae, at det havde vcrret
mueligt for Hr. Flindt, med Kride at give noget
Parti af sin Tegning mere Kraft og Styrke end
det har, naar han ikke skulde tilsidesatte Flittig
hed vg Fiinhed for Kraft og Styrke; meget mere
troer jeg, at Hr. Flindt og i denne Henseende
fortjener Roes. Hvad Ansigtstrækkene betrcrffe,
da har Hr. Flindt virret meesi heldig i Henseende
til Abel. Hos denne kan man see, saavidt der med
Kride er mueligt at udfors, hvad Originalen saa
mesterlig viser, Mine af Smerte, blandet med
Overbcrrelse og kjerlig Bebrejdelse. Derimod sy
nes Kains Ansigt ikke at indeholde alt, hvad Jor
dan har vidst at give sit. Hvad her er sagt, er
jeg overbeviist om, at Hr. Flindt vil tage til Ef«
Februar 1794»
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tertanke, og om han finder det passende, erindre
under Stiknmgen. Kommer denne til at svare
til Tegningen, pil Bladet altid finde Kjenderes
Bifald, og Afsætning.
Hr. Carlebyes Tegning efter dennbekjendte,
formodentlig hollandske Mesters: forlorne Sons
Tilbagekomst, viser ved forste Ajekast,-at han
ikke har Svelse i at tegne efter Malerier. Man
gel paa Holdning, foraarfaget derved, at han ikke
neje har betragtet de lyse og morke Partier paa
fin Original, ifirr Kjoddelenes sorfkjellige Konleur
paa samme, viser saadant i Særdeleshed, samt
at Hr. Carlebye hidtil har manglet den fornodne
Vejledning. Dette er formodentlig og Aarsagen,
hvorfor Akademiet for ham har bestemt et Stykke
at tegne og stikke efter, som unegteiig har meget
lidet tiltrækkende, men som for en Begynder har
den store Fordeel, at det har store Partier afLys
og Skygge, og i selve Lys og Skygge-Partierne
meget faa Nüanser eller ^ mdringer. Imid
lertid troer jeg, faavidt jeg kan ssjonne fra denne
Tegning af, at Hr. Carlebye, ved flittig og efter
tænkt Modeltegning, og ved Vejledni'.g af kyn
dige Mand om de ovrige Hjelpemidler til at kom
me til at tegne godt, i Særdeleshed efter Male
rier, vil knnne deri gjere Fremgang. Hans
Stik, sammenholdt med Tegningen, vil fiden vise,
hvad Haab man kan gjöre fig om ham som Kob
berstikker og Konstner, i hvilken Henseende han
er mig aldeles ubekjendt.

TZ!
Malerne have ikke fyldestgjort min Forventning og Snste. Tegningen af de enkelte Dele er
endda i Almindelighed ret god, ffjont man af Hr.
Viertel, der ligger sig efter Portraitmalert, og
af hvem jeg har feer Familiesiykkcr, som forekom
mig ret gode, og at vidne om Geni, vist burde
ventet bedre Hoveder og Ansigter, ja bedre enkelte
Dele i disse. Nogle af Ajnene ere gandsse mis
lykkede, om ikke fortegnede, i det mindste aldeles
uffjonne. Saa vidner og Farvegivningen om, at
de begge i denne saa betydelige Deel af Malerkonsten, vil kunne med Tiden, ved Flid og efter
tænkt Studering, bringe det vidt, naar de forsi
faae et rigtigt Begreb og Elfarmg om Lokalfarver
og dlsses Indflydelse paa Kolvritens Sandhed»
Men forresten har ingen af dem vcrret heldig.
Man seer ikke een god Gruppe, ikke een eeneste i
det Hele vel anbragt og teguet Figur, hvis Stand
eller Stilling kan tildrage sig Opmærksomhed.
Holdning, og hvad der kunde'virke til at gjsre
Stykket stjont, is«r Harmoni i Kouleurerne, er
ikke iagttaget. Figurerne mangle Karakteer, og
Ansigterne Udtryk. End ikke den Halte, der dog
er Hovedfiguren, har noget Tiltrækkende eller
Sandt og med hans iva'rende Forfatning Over
ensstemmende ved sig. Hos dem begge seer han
ud, ikke alene som en riig Mand, men og som en
Mand, der er vel ved Magt, uagtet han som
Tigger, var det end ikke rigtigt at give ham
Pjalter paa, ikke maatte have i Sjne faldende
I2
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Klcrd-r paa, og uagtet han som Krobling, efter
hvad der almindeligt er Tilfaldet, og hvad derfor
Konstne« en altid bsr udtrykke, vel ikke kunde have
fylvige Lemmer og tygge Lcrgge. Begges Styk
ker vise, at de, ligesom de fleste Elever ved Aka,
demiet, mangle Losning og Bekjendtstab med
der Gode, der er strevet over deres Konst, og i
denne have favnet. Undervisning, samt ak de ikke
have tsnkt ved deres Arbejde. Denne Mangel
kunne de imidlertid selv afhjelpe, og man kan
derfor ikke fraskrive dem Evne tll i Tiden at blive
Konstnere i en egentlig Forstand. De erhverve
sig theoretiste Kundstaber, og studere med Eilertanke Naturen; og jeg tor deraf spaae dem begge
sand Fornojelse og Nytte. Meget undskylde?
ellers Eleverne, naar man savner hos dem de nod»
vendige Kundskaber i en eller flere Konstcns Deie.
De Sprog, Anviism'nger for Konstnere ere ffrevne
i, forstaae de sjelden, som oftest, fordi de fra
Ungdommen af alerede maae kjcrmpe med Fattig
dom. De kjende ikke, og vide ikke at sporge efter
det Bedste, der er strevet i Konsten. Anviisningerne
selv kunne de ikke altid overkomme. Og naar
dette lykkes dem, de tillige forstaae Sproget vel,
have de i Almindelighed ingen, der kan forklare
dem Bogerne, ved at tage Malerier og andre
Konstsager til Hjelp; hvilket saa meget mere er
nodvendigt, som de fleste Skrifter over Konsterne
ere ssrevne i et for den Uoplyste ufatteligt Sprog.
Hine Knndstaber ville Eleverne af disse og flere
Aae-
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Aarsager, og bestandig komme til at savne, indtil
en af vore videnskabelige Konftnere paarager sig,
enten paa dansk at skrive en passen)? og vel indret
tet Anviisning for Konstnere, eller paa Akademiet
derover at holde Forelæsninger. Hvor let var
dette f. Ex. ikke mneligt for Hr. Professor Abild
gaard, der besidder sande og videnskabelige theoretiske Kundskaber i sit Fag, der har den fornsdne
Tid dertil, boer paa Akademiet, og ejer et saa
udsogt Bibliothek af hvad der horer til at danne
Konstneren; og hvilken væsentlig Nytte vilde han
ikke stifte derved!
Over Architekternes Arbejde kan jeg ikke
afgive nogen detailleret Bedommelse, da dette
vilde blive for vidtlsftigt, og man under den of
fentlige Udskillelse hverken har Tid eller Rolighed
til at igjennemaaae og undersoge saa mange Styk
ker, og sire, fem, ja sex til ethvert af disse igjen
henhsrende Tegninger. Idet Hele forekom de
mig alle, maaskee paa eet ncer, rer gode, skjsndt
de derfor vist ikke alle kunne komme i Betragt
ning, naar der bliver Gpsrgsmaal, om hvem der
skal have Medaillen; thi for at vinde denne bsr
der hos ingen Konstner fordres stsrre Fuldkom
menhed end H01Z Architekten, der ved Sirkel oz
Maal og Eftertanke og Flid, endog med Mangel
af Geni, kan bringe det vidt. Imidlertid var
Stanleys Stykke det, som isirr tildrog sig min
Opm<rrksomhed, og vidnede om naturligt Anlceg
til at kunne blive stor i sit Fag. Megen Smag i
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Fascaden i Almindelighed, en god Fordeling af de
til et Lystflot horende Nsdvendigheder og Beqvemmeligheder, Liv og Dristighed i Tegningen af de
anbragte Figur»»/ Ornamenter og Forlystelsesste
der, og en i det Hele flittig men ikke ængstelig
Tegning, bestemmer mig til at haabe noget mere
end almindeligt af ham, naar han med uafladelig
Flid bliver ved at studere sin Konst. Jeg maa
alene til Slutning gjsre den Anmærkning, at jeg
studsede ved at see, hvor aldeles orthografist flet
Skriften var paa Forklaringen over Architekternes
Stykker og paa Planerne selv, hos nogle mere, hos
andre mindre, og derhos, for deres egen Skyld,
bede dem om, for Fremtiden at beflitte sig paa
at skrive, i det mindste taalelig rigtig. Ikke at tale
om, at en god Tegning ikke ncrr gjor det Indtryk paa
Tilskueren, naar Skriften er flet og northografist,
som den i andet Fald kunde gjort, og at man deraf
med saa megen Grund kan flntte sig til, at dens
Forfatter ikke dar last in-eget, og saaledes ikke har
de fvrnsdne Kundskaber; er det for ingen Konstner af siorre Vi ttighed at kunne strive rigtigt og
godt end for Architekten, der skal gjsre vidtlsftige
-Overslag, strive store fpesisiserede Regninger, af
give m mgs Qvitteringer, og har saa meget Skri
veri, at han ikke alene vil kjede og opvcrkke Mod
bydelighed hos andre, naar han skriver ilde, men
vg for sig selv vil finde betydelig Lettelse, naar han
skriver med Færdighed godt og orthvgrafist rigtig,
hen l ite August >79?«
Varens.

'

Fab-

