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Udstilling. I 1903
slog Emil Nolde sig
ned på Als, men han
blev hurtigt draget
tilbage mod vestky-
sten. Her følte han
sig mest hjemme. På
lørdag åbner Nolde
Museum i Seebüll
sæsonen med fokus
på malerens elskede
landskaber i Nord-
frisland.

SEEBÜLL. Emil Nolde var
genial til at sætte farver
sammen i uventede chok-
bølger. Og selv om det er
oliemalerierne, der er den
kunstneriske tyngde i Nol-
des værk, så spillede han
også med musklerne i de
mange tuschtegninger, som
han lavede fra sin hjem-
stavn i marsken.

Frem for de ofte meget
karske udtryk i oliemaleri-
erne er det nok akvareller-

ne og tuschtegningerne,
der hurtigst går ind på net-
hinden. Og netop disse får
en fremtrædende placering
på sæsonens udstilling i
Nolde Museum i Seebüll.

Museet åbner sæsonen
på lørdag, og med temaet
for sommerens Slesvig-
Holsten Musik Festival får
man ofte et fingerpeg om,
hvor det bærer henad.

Udstillingen i Seebüll
læner sig op ad festivalens
temaland, og da det i år er
Tyskland, er der jo næsten
frit slag.

Med lån ud til højre og
venstre har museumsdirek-
tør Manfred Reuther og

hans medarbejdere været
på en ekstra svær opgave.
Noget af det bedste er lånt
ud til særudstillinger i Pa-
ris, Montpellier og Hildes-
heim - og dertil kommer, at
Nolde Museums afdeling i
Berlin også skal fodres
med godter til gæsterne i
hovedstaden.

For mildt på Als
Det er ikke fordi, der ikke
er nok at tage af, men Nol-
de Museums udstillingspo-
litik er, at der hvert år skal
være en anderledes udstil-
ling og ophængning i den
borgagtige bygning, som
Emil Nolde lod opføre på

en forhøjning i marsken få
kilometer syd for den
dansk-tyske grænse, det
sted, som Emil Nolde døb-
te Seebüll.

I år er overskriften »Mit
land ved havet« med fokus
på de tuschtegninger, som
Emil Nolde lavede fra
Rudbøl i 1909.

I 1903 slog Emil Nolde
sig ned på Als, men han
blev hurtigt draget tilbage
mod vestkysten, mod Rud-

bøl og Rosenkrans, som
han kaldte »den dejligste
by i Nordfrisland«.

Klimaet på Als var ham
ganske enkelt for mildt.
Maleren trængte til at få
luftet ørerne. I foråret 1916
forlod Nolde Als og flytte-
de ind i et gammel bonde-
hus i Utenwarf ved Vidåen.

Med 2009-udstillingen
vender Nolde Museum til-
bage til rødderne. De sene-
re år har gæsterne været
på eksotiske besøg i blandt
andet Rusland og Stilleha-
vet, ligesom der har været
fokus på den stærkt eks-
pressionistiske side af ma-
leren.

Med »Mit land ved ha-
vet« er vi hjemme i Nord-
frisland med de store vid-
der, den dramatiske him-
mel i rød eller violet og
stilheden som i tuschteg-
ningen »Sorte møller«.
Selv om maleren foretog
mange rejser, var hjem-
stavnen stadig meget vigtig
for ham, og hans billeder
afspejler hans oprindelse
og regionale særpræg.

Slesvig-Holstens vest-

kyst gav Emil Nolde sik-
kerhed og blev senere et
tilflugtssted, da national-
socialisterne stemplede
hans kunst som degenere-
ret.

»Kristi liv« er væk
Men udstillingen viser
sædvanen tro et tværsnit
af Noldes samlede produk-
tion: Malerier, akvareller,
tegninger og grafik. Hvert
år kan Manfred Reuther
berette om alt det, der er
med udstillingen.

Den største nyhed i år er
dog nok det, der ikke er
med. Noldes monumentale
nidelte værk »Kristi liv«
bliver for en gangs skyld
ikke vist, da det er blandt
de værker, der er udlånt til
andre museer. I stedet vises
det tredelte storværk
»Martyrium«, et andet af
hans religiøse billeder, der
dog ikke refererer til be-
stemte begivenheder i Bi-
belen.

Kinesiske djunker
Et andet tema på udstillin-
gen bevæger sig dog ud i

Perler fra Noldes hjemegn

»Aftenlandskab i Nord-
frisland« (akvarel).

(Alle billeder tilhører
Nolde Stiftung  Seebüll)

»Indfødte ved
stranden« (olie-
maleri fra 1914).

Museumsdirektør
Manfred Reuther
er klar til sæson

nummer 53 på
Nolde Museum.

(Foto: Timo Linde-
mann, dpa)

Klimaet på Als var ham gan-
ske enkelt for mildt. Maleren
trængte til at få luftet ørerne.

”
Emil Nolde med sin kone
Ada. (Foto fra 1927)


