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Museumsdirektør Manfred Reut-
her: - Vi har helt bevidst beholdt
al Noldes kunst i den gamle byg-
ning - ellers ville vi blot komme
til at ligne den slags moderne
kunstmuseer, der findes så man-
ge af rundt om.

2007-udstillingen i Seebüll byder også på tuschpenseltegninger, raderinger og træsnit fra havnen i Hamborg - lavet i 1910.

Udstilling. Emil Nol-
des hjem i Seebüll
står naturligt nok i
centrum i udstil-
lingsåret 2007. Det er
nemlig 50 år siden,
Haus Seebüll blev
omdannet til Mu-
seum. Åbningen af
nybyggeriet falder
sammen med jubi-
læet.

NYKIRKE. - Her er vores
plads!

Udbrød Ada Nolde, da
hun og hendes mand male-
ren Nolde i 1926 havde kig
på et nyt sted at bo.

Det blev deres plads:
Varfen Seebüll - en af de
jordforhøjninger, som men-
nesker i Nordfrislands
marsk har skabt for at sik-
re sig mod, at almindelige
stormfloder nåede husene.

Nolde tegnede selv sit
beboelses- og atelierhus,
Haus Seebüll, der med sin
formelle stringens leder
tankerne hen på Bauhaus-
kunstnernes arkitektur.
Seebüll er et særpræget
ottekantet byggeri med et
ovenlyskabinet, som i dag
kaster lys på de løbende
udstillinger af Noldes
akvareller, malerier, træ-
snit og raderinger.

Sidste år var det 50 år si-
den, Emil Nolde døde. I år
er det 50 år siden, at hans
dødsbo blev lavet om til
den stiftelse, der driver
museet. Det er sammen
med indvielsen af de nye
museumsbygninger bag-
grunden for et af årets
særlige temaer på udstil-
lingen af Noldes billeder:
Tegninger og skitser af
Haus Seebüll og haven
udenom.

Plan over haven
Ud over akvareller af See-
büll og nabogården vises
tegninger og billedskitser
med gårdbygningen og
landskabet. Man kan også

se den grundplan, som
Nolde selv tegnede af sin
have. Den viser anlægget
og udviklingen af stisyste-
met og de indledende over-
vejelser om beplantningen.

Haven bliver her i forårs-
månederne renoveret, så
den vender tilbage til den
stand, den var i, da Emil

Nolde døde i 1956. I det
hele taget er ombygningen
af museet en tilbagevenden
til det oprindelige i See-
büll. Selve museumsbyg-
ningen har i højere grad
fået sin oprindelige sam-
menhæng med landskabet.

Et andet nyt udstillings-
tema er Hamborgs havne-

miljø, som Emil Nolde i
1910 skildrede med tusch-
penseltegninger, raderinger
og træsnit. Nolde trak sig
tilbage i en lille mørk pen-
sion i Hamborgs havne-
kvarter, og med nogle få
spontane, men sikre pen-
selstrøg samt laverede grå-
nuancer tegnede han slæ-

bebåde med skorstensrøg,
Elbens oprørte vande, tyk-
ke tøjringspiller af træ og
scener fra dokkene. Her
møder vi havnens lossear-
bejdere, og vi ser panora-
maer af byen.

Guddommeligt hav
Nolde kendte havet på en
måde, som ingen anden
kunstner før ham kendte
det. Han så havet, som det
lever sit eget liv, uden no-
gen forbindelse til menne-
sket. Han så det som noget,
der er evigt og altid i be-
vægelse - evigt skiftende,
guddommeligt og alligevel
et elementært væsen.

Et tredje udstillingstema
er derfor Noldes havakva-
reller  med trange billed-
udsnit, høje horisontlinjer,
en smal stribe med himmel
og kæmpestore, magtfulde
bølger i forgrunden. Him-
mel og hav gennemtrænger
hinanden i et formidabelt
farvespil fra dybe, kølige
og mørketunge toner til
det lysende og glødende
næsten som i en ild.

I efteråret 1920 tog Nol-
de til den jyske vestkyst
med sin kone. Her opstod
der en række impulsive og
turbulente akvareller med
havet som motiv. Nogle har
badende mennesker med i
motivet, andre har fisker-
både. Det brusende hav la-
vede Nolde først med sort
tusch og frie penselstrøg,
mens akvarelfarverne se-
nere i processen var med
til at gøre tegningen mere
selvstændig. En del af hav-
akvarellerne stammer også
fra Sild.

Endelig vises akvareller
af Emil Noldes anden hu-
stru, Jolanthe Nolde, som
han giftede sig med i 1948,
to år efter Ada Noldes død.
Nolde kunne ikke længere
holde ensomheden i See-
büll ud og tog flere uger til
Schweiz sammen med sin
26-årige kone.

I kælderen vises atter
den store tavle »Marty-
rium« fra det nidelte værk
»Kristi liv«.

Nolde-museet. Til venstre ses det ny »Forum«. Til højre Emil Noldes gamle funkis-villa.

Hjemme 
i det flade

Udlån til
museer
NYKIRKE. Emil
Noldes forhold til
Danmark bliver te-
maet på en udstil-
ling, som i år vises på
Nordjyllands Kunst-
museum i Aalborg.
Nolde-museet i See-
büll låner en stor del
af sin samling ud til
særudstillingen ved
Limfjorden.

Emil Nolde blev
født  i 1867 i lands-
byen Nolde øst for
Tønder - altså på
jord, der i dag er
dansk. Han deltog
bevidst ikke i af-
stemningen i 1920,
primært fordi hans
kone, Ada, var dansk,
mens han selv var
tysksindet.

Efter 1920 beholdt
han sit danske pas,
og i sin kunst havde
han både danske og
tyske strømninger i
sig.

Det nordiske i Nol-
des kunst bliver te-
maet for en udstilling
i Kunsthalle Biele-
feld senere i år. Også
denne udstilling be-
står af billeder, der
tilhører Nolde-stif-
telsen. Det nordiske
er et meget ømtåle-
ligt tema netop i
Noldes kunst, fordi
begrebet også er ble-
vet misbrugt af Det
Tredje Rige.

Nolde-museum lå-
ner endvidere bille-
der ud til Paula-Mo-
dersohn-Becker-Mu-
seum i Bremen, der
viser hans »umalede
billeder«, til kunst-
museet i Leipzig, der
viser en retrospektiv
udstilling, og til
Grand Palais i Paris.


