
FLENSBORG AVIS — Lørdag 3. marts 2012 — 18KULTUR

Emil Nolde: »Tanz«, tuschtegning, 1908. Emil Nolde: »Friesengehöft am Kanal«, akvarel.

Udstilling. Nolde-Museum
er klar igen efter vinter-
pausen. I år er der speciel
fokus på Emil Noldes for-
hold til Berlin. Hans bille-
der fra varietéer og kaba-
retter står i kontrast til
hans hjemlige marskland
med dets fjerne horison-
ter.

SEEBÜLL. Der ligger ikke blot 500 ki-
lometer mellem Nordfrisland og Ber-
lin - der ligger også flere verdener.
Nolde-Museum i Seebüll ligger i den
totale stilhed og ensomhed. I Berlin
er pulsen høj, og tonen frivol.
Sådan var det også på Emil Noldes

tid, og han valgte begge verdener.
Når han havde været en rum tid i sit
atelier i Seebüll lige syd for den
dansk-tyske grænse, længtes han ef-
ter storbylivet i Berlin. Når han hav-
de malet maskeballer, livet i danselo-
kaler og caféer, varietéer, kabaretter
og teaterforestillinger i metropolen i
rigt mål, drog han tilbage tilbage til
sin fødeegn, hvor han malede land-
skaber og natursyner af glødende in-
tensitet.
»Jeg tegnede og tegnede, lyset i

salene, flitterstads, mennesker, om de
så var tilforladelige eller ikke tilforla-
delige, dæmoner eller totalt fordær-
vede«, skrev Emil Nolde i sine erin-
dringer om sin tid i Berlin.
»Maler mellem Berlin og Seebüll«

er et af temaerne på dette års udstil-
ling på Nolde-Museum i Seebüll. Et
museum, der for nogle år siden fik
en filial i den tyske hovedstad. Ikke
blot fordi Emil Nolde (1867-1956) i
flere år boede i Berlin, men også for

at museet kunne komme tæt på
storbyen, hvor det kunstinteressere-
de publikum flokkes. Engang nåede
museet lige syd for den dansk-tyske
grænse tæt på mere end 100.000
gæster. Sidste år besøgte 74.000 gæ-
ster stedet, hvilket var en lille tilba-
gegang i forhold til 2010. En stor del
af museumsgæsterne i marsken er
danskere, der ofte giver udtryk for,
at udstillingslokalerne er små og
trange, at billederne hænger meget
tæt på hinanden, og at Seebüll som
udstillingssted ikke har den samme
attraktivitet som nye, moderne
kunstmuseer.
Omvendt bliver mange tiltrukket

af stedets historie. Det var her, at
Emil Nolde efter egne tegninger op-
førte den funkisvilla, der rummede

hans hjem og atelier. Og om foråret
og sommeren giver Noldes have også
museumsoplevelsen et ekstra pift. Og
så er man midt i marsken, den barske
og storladne natur, der også fik ham
til at digte videre på det fantasma-
goriske med trolde og fabelvæsner,
fugle der tog næsten dæmoniske
præg og åbne en palet med strålen-
de farver og pastose malerier.

De fjerne horisonter
Kunstmuseet Lousiana havde i 1986
en retrospektiv udstilling med Emil
Nolde. Dengang skrev Louisianas nu
afdøde grundlægger, Knud W. Jen-
sen, meget rammende om Seebüll-
museet:
»Når man ser ud over det uendeli-

ge land med dets fjerne horisonter til

alle sider og fornemmer den vældige
himmelkuppel over sig, kan man et
øjeblik føle sig i kunstnerens sted:
»Her er verden, her er jeg (som det
heder hos Bellmann). Her er alle
tings midtpunkt i det kunstneriske
univers, der er Noldes.
Denne følelse indbyder til fordy-

belse i værket, og således bliver et
besøg på Noldemuseet en oplevelse,
der præger sig dybere i sindet end
mangt et museums- eller udstillings-
besøg, hvor der ikke er nogen sam-
hørighed mellem rammerne og ind-
holdet«.
Udstillingerne på Nolde-Museum

bliver hvert år bygget op påny. Nogle
værker kommer i depoterne eller bli-
ver lånt ud til andre museer. Andre
værker kommer atter op på væggene

og det i nye konstellationer. Af de
139 oliemalerier, tegninger, akvarel-
ler og grafiske værker, der vises på
2012-udstillingen, er 25 værker al-
drig tidligere er blevet vist på muse-
et.
Siden 1957 har der været vist ud-

stillinger i Seebüll, og de viser hvert
år et tværsnit af Noldes samlede
produktion. Hertil kommer hvert år
en særudstilling for at belyse et be-
stemt tema. I sit testamente opreg-
nede Nolde alle de værker, der hører
til stiftelsen bag museet, og stiftel-
sens opgaver er fastlagt ned til
mindste detalje.

Modpol til Berlin-billeder
Som en modpol til Berlin-billederne
står Noldes stærkt ekspressive bille-
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