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Ovenfor til ven-
stre: Selvportræt,
olie, 1917. Til høj-
re: Radering,
1911.

Selvportræt, akvarel, 1925-1927.Selvportræt, Olie, 1917.

Udstilling. I år er det
nøjagtig 50 år siden, Emil
Nolde døde. Derfor kom-
mer hans selvportrætter i
fokus på årets udstilling,
som Nolde-stiftelsen
åbner i Seebüll i dag.

SEEBÜLL. Nolde-museet er  un-
der forvandling. Når det i dag
åbner for publikum efter fire
måneders vinterhi, sker det med
et nyt navn. Ordet »museum« er
helt strøget, fordi det ifølge mar-
ketingsmedarbejder Jörg Gar-
brecht lyder alt for støvet og
upassende til stedet. For fremti-
den hedder det slet og ret »Nol-
de-stiftelsen Seebüll«.

Alt imens kører betonbiler
frem og tilbage ad de små
marskveje for at fylde det enor-
me fundament op til nybyggeriet
lige syd for den dansk-tyske
grænsen. 250 pæle a 19 meter
skal bankes ned i den bløde
marskjord.

Seebüll bygges i år om for ni
millioner euro. Fire bygnings-
komplekser jævnes med jorden
og erstattes af tre nye bygninger
på tilsammen 1000 kvadratmeter.
Efter planen skal det stå færdigt,
når museet åbner udstillings-
sæsonen 2007.

Endelig er det i år 50 år siden,
Emil Nolde døde i en høj alder.
Den 13. april 1956 sov den eks-
pressionistiske maler ind under
Nordfrislands store himmel, 89
år gammel.

Det var ikke med glæde
I anledning af 50-året bliver de
to vigtigste temaer på 2006-ud-

stillingen i Seebüll Emil Noldes
selvportrætter og en samling af
de billeder, som Nolde malede i
sine sidste leveår. Nolde malede
nemlig helt det sidste, især akva-
reller, da kræfterne ikke længere
rakte til de store oliemalerier.

Et tredje tema i år bliver »Emil
Nolde og Rembrandt«. Den kon-
krete anledning er sommerens te-
ma for Slesvig-Holsten
Musik Festival, der bliver
nederlandsk musik. En
lang række kunstmuseer
i delstaten lægger sig i
kølvandet på festivalen
og gør i år Nederland til
deres tyngdepunkt.

»Selvportrættet var al-
drig noget, jeg lavede
med glæde«, skrev Emil
Nolde et sted. Alligevel

kan Nolde-stiftelsen Seebüll vise
en snes af slagsen.

Det første malet i 1906, det
sidste i 1947. Nolde malede
blandt andet billeder af sig selv
for at kunne give dem som gave
til sin hustru, Ada. I år kan
gæsterne i Seebüll for eksempel
se ham i et strengt og farvemæs-
sigt meget tilbageholdende sel-

vportræt, med klare blå øjne, en
kridhvid malerkittel og et oran-
gebrunt modlys, der lyser halvfi-
guren op.

I årene omkring 1907 befandt
Nolde sig i en svær livsfase rent
kunstnerisk. Hans arbejde var en
stor søgen efter et selvstændigt
udtryk, og netop i denne periode
opstod en række meget spæn-
dingsfyldte selvportrætter udført
med impulsiv tusch eller i kom-
promisløse fjertegninger.

For Nolde var det også en slags
selvanalyse, men pudsigt nok
blev selvportrætterne færre i
takt med, at han havde fundet sit
eget formsprog. Først da Nolde
nåede op i 60 års-alderen, be-
gyndte han igen at kaste et kri-
tisk blik på sig selv, men nu med
langt større sikkerhed og selvbe-
vidsthed i lyse og strålende far-
ver i et spektrum mellem gul og
blå i akvarelteknik.

Til Amsterdam
Emil Noldes forhold til Rem-
brandt fylder fysisk ikke meget
på udstillingen i Seebüll. Ja, fak-
tisk kommer man let til at overse
det lille rum med raderingerne
midt i farveladen af olie og akva-
rel.

I 1910 rejste Emil Nolde til
Amsterdam, blandt andet for at
studere de store Rembrandt-

klassikere på Rijks-
museum. Og i 1919 fik
Nolde tilbudt et par
Rembrandt-grafikker
af en student i Kiel,
grafikker som han se-
nere købte.

Det er disse værker,
der kan ses på udstil-
lingen i Seebüll i et
samspil med nogle af
de raderinger, som

Nolde selv lavede. 
Nolde malede i hemmelighed

sine »umalede billeder« i årene,
da nazisterne forbød ham at ma-
le. I sine dagbogsnotitser til disse
»umalede billeder« bemærkede
Nolde, at han selv fandt den
største dramatik og passion i
Grünewalds og i Rembrandts
billeder.

Alpe-akvareller
Allerede i 1904 malede han et al-
terbillede for Ølstrup Kirke ved
Ringkøbing, og dette billede var
en direkte inspiration fra Noldes
møde med Rembrandts billeder
på Louvre i Paris fire år tidlige-
re. Senere - efter besøget i Am-
sterdam - lavede Nolde en serie
raderinger med bibelske temaer,
og Nolde selv lagde ikke skjul
på, at han her stod i gæld til
Rembrandt.

I år vises endvidere et udvalg
af Emil Noldes 40 »umalede bil-
leder«, der for en stor dels ved-
kommende tjente som forlæg for
oliebilleder. Der er også en ræk-
ke poetiske stemningsbilleder fra
Nordsøen malet i glødende far-
ver på stranden ved Sankt Peter-
Ording i 1946 og i rummet ved
siden af en samling intensive
akvareller fra de schweiziske al-
per, som Emil Nolde besøgte i
1948, det år han giftede sig med
Jolante Erdmann - Noldes første
hustru, Ada, døde i 1946.

Disse billeder er imponerende
at betragte, især når man tænker
på, at de blev malet af en mand
over 80 år - og altså ikke en ung
spradebasse.

Hans Chr. Davidsen
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Sigende selvportrætter

Mælkepigerne (II), oliemaleri, 1939.


