
Pressemeddelelse 

 

Nolde Stiftung Seebüll's 60. årlige udstilling fra 1. marts til 30. november 2016 

 

Stiftelsen blev oprettet for 60 år siden, og det har givet anledning og tilskyndelse til at åbne for en 

endnu dybere og bredere forståelse af Emil Nolde. 60 år efter hans død er der stadig meget, vi ikke ved 

om ham og hans værk. Stiftelsen ønsker og bestræber sig på at præsentere kunstneren og hans kunst 

nuanceret og autentisk og på baggrund af hans samtid.  

 

Emil Nolde – det sene værk  
For første gang har den årlige udstilling på Noldemuseet i Seebüll fokus på Noldes sene værk, som 

belyses gennem en meget omfattende samling billeder. 

 

Han er en af de fremtrædende kunstnere, som har bidraget til udviklingen af den moderne kunst i 

Tyskland. Alligevel har hans sene værker ikke fået meget opmærksomhed i de senere årtier. Nolde har 

aldrig selv nøjagtigt defineret sine kunstneriske faser. Han begyndte som bekendt også først relativt 

sent at male, og hans billedtemaer forblev mere eller mindre de samme, selv da han var højt oppe i 

alderen. 

  

Kunstneriske alderdomsværker bliver ofte tillagt en ikke uproblematisk status på grund af gentagelser 

og tilbageskuen. Også Nolde forblev tro mod sig selv, men han udviklede sig i tidens løb – langsomt 

og næppe synligt for mange – idet han byggede videre på sine tidligere værker. Men mange af hans 

billeder er først blevet til, efter at ekspressionismen, som Nolde i høj grad var med til at præge, var 

blevet afløst af nye kunstretninger. 

 

Kunstverdenen har hidtil nærmest undervurderet den sene Nolde. Hans udvikling i trediverne og 

fyrrene følger en forenkling respektive understregning af det for ham væsentlige, nemlig 

stemningsindholdet bag de pågældende skildringer. Det oprørende og dramatiske ved ekspressionisten 

Nolde forvandler sig til noget langt mere episk og mange gange endda romantisk, og han bliver 

blødere og mere stille. Hans inspiration kommer ikke længere kun fra naturen, og han anvender oftere 

sine "umalede billeder" og "billedskitser" som forlæg. Mellem 1945 og 1951 maler han således 

yderligere over 100 oliemalerier. 

 

Det indholdsmæssigt billedskabende vokabular i hans figurbilleder, havbilleder, landskaber og 

blomster og især intensiteten i hans lysende farver viser malerens store styrke også i hans sene værk, 

der her præsenteres på Nolde Stiftung Seebüll's nye og enestående årlige udstilling. 

                                                         

"Jeg maler meget, og mine billeder bliver til i glødende-friske farver, som ofte overrasker mig selv." 

                                                   Emil Nolde 1947 
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OPLEV NOLDE I SEEBÜLL.  MERE END ET MUSEUM. 


