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Udstilling. Foråret kom-
mer, når Nolde Museum
åbner efter sit vinterhi.
Det sker i dag med fokus
på Noldes lange rejse
gennem Rusland, opteg-
nelser fra Berlin og gen-
opdagelsen af den vilde
natur på hjemegnen.

SEEBÜLL. I efteråret 1913 rejste
Emil Nolde (1867-1956) med sin
danske hustru, Ada, til det sydli-
ge Stillehav.

Den ekspressionistiske maler
fra Nordslesvig var medlem af
»Den tyske Ny-Guinea-ekspedi-
tion« og lavede i eksotiske omgi-
velser nogle af sine største akva-
reller, en snes malerier og flere
hundrede tegninger i farvekridt.

Rejsen gik over Moskva og vi-
dere med Den transsibiriske
Jernbane til Kina og Japan. Det
var ikke meget Rusland, Emil
Nolde fik set ud over perroner og
ventesale - men her havde han til
gengæld antennerne ude. Han
griflede ned og lavede skitser af
frysende russiske bønder.

Hans indtryk fra det mægtige
rige mod øst kan i år ses på Nol-
de-Museum i Seebüll, hvor man i
morgen åbner dørene til årets
ny-tilrettelagte udstiling i Nol-
des gamle hus. Den konkrete an-
ledning er temaet for sommerens
Slesvig-Holsten Musik Festival,
der i år har russisk musik som
hovedtema. Mange kunstmuseer
mellem Elben og den dansk-ty-
ske grænse har gjort det til en
tradition at fokusere på musikfe-

stistivalens temaland.
Det er en mindre kendt side af

Emil Nolde, der hænger på væ-
gene i Seebüll i den kommende
sæson. Det er både grafikker og
malerier, der ikke er nær så far-
vemættede som det, Nolde ellers
er kendt for.

»Drei Russen« fra 1914 og »Re-
volutionsbilledet« fra 1917 hæn-
ger nærmest som kontraster til
intensive akvareller og raderin-
ger fra marsken og fra sivland-
skaberne ved Rudbøl Sø.

Emil Nolde forstod ikke rus-
sisk, men fik i Moskva hjælp af
en russisk student og en tysk-
russisk købmandsfamilie. I sine
erindringer beskriver han russer-
ne som »tunge og alvorlige« og et
folk »med mørke egenskaber«,
som han ikke opnåede tætte kon-
takter til.

Luften var tyk
Toget på Den transsibiriske Jern-
bane gjorde holdt med fire eller
seks timers mellemrum.

Nolde havde ofte en 20 mi-
nuttters tid på hver banegård,
hvor han bevægede sig ud på
perronerne med papir og fjer - og
brugte opholdstiden til sidste se-
kund, før togstammen rullede vi-
dere gennem de enorme sibirske
vidder.

»Jeg holdt især meget af at be-
væge mig ind i de overfyldte
ventesale med deres menneske-
masser. Her koncentrerede jeg
mig om enkeltindivider, nogle
gange flere, sovende eller i vågen
tilstand. De bemærkede for det
meste ikke, hvad jeg havde for
med dem. De unge kvinder med
deres børn var for det meste me-
get venlige. Den maler skulle de
ikke lige sådan glemme med det
første... luften i ventesalene var
dog indelukket og så tyk, at man
kunne skære i den«, skrev Emil
Nolde i sine erindringer.

Berlins natteliv
Der er dog mere end Rusland på
udstillingen 2008. Udgangspunk-
tet for rejsen til Det fjerne Østen
var Berlin, hvor Nolde boede i
årene op til afrejsen. Her var det
dans, teater og kabaret, der til-

trak nordslesvigeren - alt det,
som Berlin var både berømt og
berygtet for i andre dele af Tysk-
land. I Seebüll kan man se male-
rier, akvareller og tuschtegninger
fra årene 1910-11.

Det var en heftig periode. Hans
pinsebillede blev dengang afvist
af Berliner Secessionen, hvilket
Nolde satte sig imod ved i et
åbent brev at angribe præsiden-

ten, Max Liebermann. Det med-
førte en offentlig skandale, og
Nolde blev herefter ekskluderet.
Sammmen med andre afviste
kunstnere grundlagde han »Neue
Secession«.

Men det er Berlins natteliv og
de talrige teatertegninger, der
sætter kolorit på væggene. Her
er tilrøgede lokaler, frække va-
rieteer og caféer. Men Nolde gik

seriøst til sagen og havde altid
sin kone med for at holde farver-
ne og rengøre penslerne under-
vejs. Og her stødte han på »impo-
tente asfaltløver eg hektiske se-
mi-verdensdamer«, som han
skrev i sine erindringer.

Marskens karske klima
Som kontrast til den kosmopoli-
tiske verden hænger landskabs-

Verdenskunstner i marsken

Mephisto.

Diseuse, akvarel fra 1910.

- Besøgsmønstret har
helt tydeligt ændret sig, si-

ger Direktøren for Nolde
Stiftung, kunsthistorikeren

Manfred Reuther. (Foto:
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