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Udstilling. Nolde-Museum
i Seebüll genåbner efter
vinterhi. Der lægges ud i
med masser af farver i en
grå marts måned.

SEEBÜLL. »Som maler følte jeg en
trang til at udfolde en kraftig virk-
ning for på den måde at imødegå en
alt for sart æstetik, i særdeleshed
den tynde, sirlige japanske smag -
kun ét billede på en væg«.
Sådan skrev Emil Nolde, der selv

havde været i Japan og studeret Det
fjerne Østens kunst og kalligrafiske
stil. Og citatet gennemsyrer billedsa-
len i hans atelier i Seebüll. Her hæn-
ger 33 farvemættede oliemalerier
med stringente og mørke - man kan
også kalde dem brede, bombastiske -
billedrammer klos opad hinanden.
Der er ikke megen lys væg tilbage i
rummet på seks gange syv meter.
Væggene er plastret til med billeder
på de få kvadratmeter, og sådan ville
Emil Nolde have det. Hans ønske var
at øge intensiteten og kraften i sine
billeder ved at placere dem så usæd-
vanligt tæt på hinanden.
I går åbnede den 57. årsudstilling

med Emil Noldes oliemalerier, pastel-
ler, akvareller og litografier, og i år
bliver de kraftfulde og nogle gange
også brutale farver i Noldes kunst
fremhævet i udstillingens overskrift:
»Farver var mit held«, taget fra et
Nolde-citat.
Emil Nolde begyndte relativt sent

at male i olie. Og frem til 1906 male-
de han primært i brune toner. Det
var først med maleriet »Fritænkeren«,
han slap sin indre kolorist fri, og det

skete som en reaktion mod den im-
pressionisme, hvori han havde prøvet
at finde sig selv - uden rigtig at have
haft held til det.
Der kan være delte meninger om

maleriet, der rent teknisk ikke virker
helt så overbevisende. Indholdsmæs-
sigt er billedet dog interessant. Man
ser en Emil Nolde, der diskuterer med
sig selv og søger efter et udtryk. Emil
Nolde indså her, at impressionismen
ikke var hans vej, og da han først var
slået over i ekspressionismen med
forvrængede og ikke-naturalistiske
former, fulgte han sporet konse-
kvent.
I billedsalen med ovenlysvinduet

hænger billedet »Badehus« fra 1906
over »Okser om morgenen« fra 1939,
og her kan man lave den skinbarlige
sammenligning og se, at der ikke er
sket noget brud. Der var konsekvens
i hans kunstneriske udvikling.

Midlertidig leder
I år er det den midlertidige leder

Christian Ring, der står for tilrette-
læggelsen af udstillingen i Seebüll.
Han trådte til efter, at Christine Hop-
fengart i januar stoppede som chef
efter mindre end et halvt år i stolen.
Mens pressen inviteres til store infor-
mationsmøder, hver gang der ansæt-
tes en ny museumsleder, så får leder-
nes afgang sjældent andre ord med
på vejen end »personlige årsager«.
Det skete, da Christine Hopfengart
meget pludseligt sagde farvel til See-
büll. Og det skete for godt et år si-
den, da Jürgen Fitschen fra den ene
dag til den anden forsvandt fra Got-
torp Slot.
- Museumsstiftelsens tilsynsråd og

Christine Hopfengart har underskre-
vet en aftale, der går ud på, at ingen
af parterne offentligt ytrer sig om
hendes afgang i januar, fortæller
Christian Ring.
Han fortsætter minimum et år som

stedfortrædende chef. Først til efter-
året træder tilsynsrådet sammen for
at overveje, hvad der skal ske med

chefstillingen. I tilsynsrådet sidder
blandt andet repræsentanter for
Nordfrislands Amt, medlemmer ud-
peget af enken Jolanthe Noldes fa-
milie samt den mangeårige direktør
for Nolde-stiftelsen, Manfred Reut-
her.
Christian Ring er født i 1976 og

uddannet i kunsthistorie med filosofi
som bifag i Kassel og Bonn. Før han
kom til Nolde-Museum i 2011, var
han videnskabelig medarbejder ved
Hamburger Kunsthalle og Giersch-
museet i Frankfurt.
Christian Ring har udvalgt 136 af

de godt 550 værker, som Nolde Mu-
seum i Seebüll råder over. Syv male-
rier udstilles for første gang. Det
samme gælder 17 akvareller,  ti gra-
fiske værker og tre pastelbilleder.

Koncentreret snapskud
Pasteltegningerne er malet i
Vestslesvig i 1916. Tre år tidligere var
Emil Nolde med sin første hustru,
danskeren Ada, flyttet ind i en gård i
Utenwarf i nærheden af Tønder. På
sine 14 hektar land - der svarer til 20
fodboldbaner - malede Emil Nolde
blomster, planter og landskabsmoti-
ver med kridt, for det skulle gå hur-
tigt. Lyset og vejrliget ændrer sig på
få sekunder i marsken. Pastelbilleder-
ne var ikke blot tidsfordriv for Nolde,
men snapskud i koncentreret form -
momentoptagelser som forberedelse
til de mere krævende oliemalerier.
Derfor kan hans pasteller ses som en
visuel dagbog.
Akvarellerne, der i år vises, er både

Noldes berømte »umalede billeder«
samt de raffinerede og fantastiske
akvareller, som han selv gav beteg-
nelsen »fantasier«. »Fantasierne« ser
kunsthistorikerne som forløbere for
de »umalede billeder«. Det var de bil-

leder, som Nolde fortsatte med at
male efter, at han i 1941 blev pålagt
maleforbud af nazisterne. Nolde tur-
de ikke male i olie, da farverne kun-
ne lugtes på lang afstand, og overle-
vede de efterfølgende fire år kunst-
nerisk ved udelukkende at male
akvarel. »Fantasierne« er malet i pe-
rioden fra 1931 til 1935 - altså få år
før, Noldes kunst i 1937 blev stem-
plet som »degenereret« (»entartet«)
af nazisterne.
I den grafiske afdeling fortsætter

det maleriske udtryk, selv i de kon-
trastrige træsnit. Udtrykket er bredt
og strækker sig fra sparsomme rade-
ringer til dunkle toner i de dybe ra-
deringer.

Kig i Noldes stue
I museet kan man for første gang få
et kig ind i en af Emil Noldes stuer.
En dør er erstattet med glas, så man
kan se bord, stole, flygel og sofa, der
naturligvis står, som dengang Nolde
boede i huset.
Nolde-Museum oplevede sidste år

en tilbagegang i antallet af gæster
fra 74.000 i 2011 til 67.000. En tred-
jedel af museets gæster er danskere.
I år er der planlagt særudstillinger

med Nolde-værker på kunstmuseer-
ne i Emden, Halle, Baden-Baden og
Wien. I 2014 vises en stor retrospek-
tiv udstilling i Frankfurt, en udstilling
der senere kommer til Louisiana nord
for København.

Nolde-Museum Seebüll: »Farben
waren mir ein Glück«. Åben daglig
klokken 10-18 til den 1. december.
Oplysninger på nolde-stiftung.de

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Farvernes var Noldes held
Emil Nolde: »Sagnfigur« - akvarel fra serien »Fantasier« 1931-1935.

Emil Nolde: »Fritænkeren« (oliemaleri), 1906.

Emil Nolde: »Unge danserinder« - akvarel fra serien
»Umalede billeder« 1938-1945.

Emil Nolde: »Havet i aftenlys« -
akvarel fra serien »Umalede bil-
leder« 1938-1945.

Emil Nolde:
»Efterårsglød«,
(oliemaleri),
1925.
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