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Udlån til museeruden at det gør ondt

Udstilling. Nolde-
Museum i Nordfris-
land åbner i morgen
årets ny udstilling.
Det er 125 år siden,
at Emil Noldes dan-
ske kone blev født i
en præstegård ved
Limfjorden. Det
markerer museet ved
at lægge hovedvæg-
ten på billeder af
Ada Nolde.

NYKIRKE. Hun så hendes
mands store kvaliteter og
erkendte, at de var langt
større end hendes egne.

Omvendt skrev Emil
Nolde, at hendes dyder var
større end hans, og at hen-
des melankoli ofte var til
stor inspiration for ham,
når han malede.

Når Nolde-museet Stift-
ung Seebüll i morgen
åbner for en ny sæson, er
det for en gangs skyld ma-
lerens bedre halvdel, Ada
Nolde, der trækkes frem i
forgrunden. Museet viser
blandt andet nogle af de
første portrætter, Emil
Nolde lavede af sin danske
kone, og syv ekspressive
akvareller med fire sider af
kvinden Ada samt billeder,
hvor hun indgår i motivet -
for eksempel billedet af
blomsterhaven »Trollhois
have« fra 1907. Her er Ada
Nolde kvinden, der står
midt mellem den farves-
tærke blomsterpragt.

Anledningen er 125-året
for Ada Vilstrups fødsel.
Hun stammede fra lands-
byen Resen ved Limfjor-
den, hvor hun var præste-
datter, nummer ni ud af en
flok på 12. Senere flyttede
hun med familien til Fyn,
og efter faderens død boe-
de hun i København, hvor
hun også mødte nordsles-
vigeren Emil Nolde.

Faldt for gemyttet
I hovedstaden færdedes
Ada Vilstrup i de intellek-
tuelle kredse. Hun stræbte
efter en karriere på teatret,
tog sangundervisning og
fik også roller på Dagmar
Teatret.

Ada Vilstrup havde per-
sonlige venskaber med
blandt andre forfatteren
Herman Bang og Grøn-
lands-fareren Knud
Rasmussen og faldt hurtigt
for Emil Noldes særlige
gemyt og kunstneriske be-
gavelse.

De blev gift på Frede-
riksberg i 1902, og derefter
fulgte hun ham i tykt og
tyndt. Selv om hun senere
fik en alvorlig nyresyg-
dom, stod hun betingelses-

løst bag sin mand og fulgte
ham for eksempel på rejsen
til Stillehavet i 1913-14.

Emil og Ada Nolde fik
aldrig børn, hvilket ifølge

Nolde-museets direktør,
Manfred Reuther, var en
belastning for deres ægte-
skab. Men de var så tæt på
hinanden, at de næsten ik-

ke behøvede at kommuni-
kere. For nogle år siden
havde Manfred Reuther
besøg af den nulevende
maler Siegward Sprotte,

der bor på Sild.
- Sprotte besøgte flere

gange Emil og Ada Nolde
og bemærkede, at de sjæl-
dent talte til hinanden. De

nærmest gryntede. Det tog
han som et tegn på, hvor
godt de forstod hinanden
uden ord, fortæller Man-
fred Reuther.

Ro til male-rus
Ada Nolde kendte også sin
besøgelsestid. Da hun i
1909 vendte tilbage til
Emil Nolde efter en rejse
til England, mærkede hun
med det samme, at manden
var i en male-rus. Hun for-
lod ham hurtigt igen for at
give ham ro til arbejdet.

Ada Nolde var 12 år yn-
gre end sin mand, men dø-
de i 1946 - ti år før ham.

»Hvis jeg ikke... har ma-
let hende ofte nok, så lever
hendes fine sind og væsen
videre med mig i alle mine
billeder«, skrev Emil Nolde
i sidste bind af sin selvbio-
grafi.

Nolde-Museum åbner i
morgen klokken 10.
Derefter er museet åbent
dagligt fra klokken 10
til 18 indtil den 31. ok-
tober og fra klokken 10
til 17 i november.

Hans Chr. Davidsen

Fruen i stærke farver

Emil og Ada Nolde fotograferet i
1945, et år før hendes død.

»Trolhois have« fra 1907 -
kvinden, der gemmer sig i
blomsterpragten er Ada
Nolde.

Malerier af hustruen, Ada Nolde, som Emil Nolde begik i årene efter, at parret var blevet gift i København i 1902.

Kunstlån. I år kan Emil
Nolde opleves to steder i
Danmark, og publikums-
magneten med hans syd-
havsbilleder kan om et
par år ses i København.

NYKIRKE. Nolde er atter på vej
til Danmark. Appetitten på den
tyske ekspressionismes store ma-
ler er stor i det danske museums-
landskab. Konstant dukker nye
facetter op, som kunstmuseerne
ønsker at vise gæsterne, konsta-
terer en tilfreds direktør fra Nol-
de-Museet ved Nykirke i Nord-
frisland.

I midten af juni åbner Høst-
museet på Bornholm en udstil-
ling med Emil Nolde og den dan-

ske poetiske landskabsmaler
Oluf Høst.

- Oluf Høst var meget fascine-
ret af Nolde og lavede en serie
skitser ud fra Noldes billeder.
Med 25 Nolde-værker bliver det
ingen stor udstilling, men kunst-
nerisk dog en meget attraktiv
udstilling, siger Manfred Reu-
ther.

Den 18. september åbner Ar-
ken, museet for moderne kunst
syd for København, udstillingen
»Det genfundne paradis«, med
blandt andre Emil Nolde og hans
fælle Ernst Ludwig Kirchner, der
begge fandt deres forestillinger
om paradis virkeliggjorte i den
tyske provins og i fjerne egnes
primitive kulturer. Med på Ar-
ken-udstillingen er en serie af de
oliebilleder, Emil Nolde malede i
Ny Guinea.

Endelig har Danmarks ældste
udstillingssted, Kunstforeningen
i København, lagt billet ind på
udstillingen »Emil Nolde und die
Südsee«, der har været en stor
publikumsmagnet i Wien og
München.

- Efter planen vil Sydhavs-bil-
lederne komme til København i
efteråret 2006. Sydhavs-billeder-
ne er et forholdsvis ukendt
aspekt af Emil Noldes skaben i
danske kredse, siger Manfred
Reuther.

250.000 gæster
Nolde-Museum i Seebüll låner
hvert år ud til kunstmuseer i og
uden for Tyskland. I år sendes
121 akvareller og grafikker fra
stiftelsens store Nolde-samling
til en udstilling i Tokyo.

- Hvis vi regner vore eksterne

udstillinger fra 2003 med i be-
søgstallet, så var der sidste år en
kvart million gæster til Nolde-
udstillinger i blandt andet Karls-
ruhe og Bad Homburg ud over
vor udstilling i Seebüll, fortæller
Manfred Reuther.

Stiftelsens samling er så stor,
at han sagtens kan låne ud til
andre museer, uden at det gør
ondt på hjemmefronten. Af Nol-
des 1300 »umalede billeder« - de
billeder han malede, mens han
officielt havde fået maleforbud
af nazisterne - findes 98 procent
i Seebülls magasiner.

Dette års udstilling består af
177 værker med fokus på Emil
Noldes tidligste periode fra 1903
til 1915. Fem af de 53 malerier
vises for første gang på museet.

Hans Chr. Davidsen


