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Introducció

“ 'Entre els grecs trobem l'art més perfecte. En la pintura, Rafael és el

més gran de tots els mestres.' Així ensenyava qualsevol professor d'art

fa només vint o trenta anys [...] Molt ha canviat des de llavors. No ens

agrada Rafael i romanem freds davant les escultures de l'anomenada

època daurada grega. Els ideals dels nostres antecessors ja no són els

nostres. Admirem menys les obres sota les quals, des de fa segles, hi

ha escrits grans noms [...]  El sentiment d'originalitat1 i  l'entusiasme

dels 'salvatges' en acolorir els ornaments plàstics de les seves armes,

objectes religiosos i utillatges és sovint, sens dubte, molt millor que el

gust refinat de les formes dels objectes que es troben en les vitrines

dels salons i en els nostres museus d'art.”2

A  començament  del  segle  passat,  viatjar  esdevingué  un  fet  natural  pels  artistes.  La

modernització dels mitjans de transport  possibilità el  desplaçament a qualsevol racó de la

terra en només qüestió de setmanes i l'aparició d'infraestructures cada vegada més sofisticades

permeté al gran nombre de viatgers avançar cap al seu destí sense obstacles. Entre 1900 i

1914, molts artistes joves emprengueren viatges a terres llunyanes, després d'haver visitat els

importants centres d'art europeus sense trobar-hi el que buscaven. La perspectiva d'un viatge

s'obria davant seu com un camí, no només per superar les velles convencions acadèmiques de

l'art, sinó també per superar estils d'avantguarda recent, com el realisme, l'impressionisme i el

neoimpressionisme, que consideraven massa preocupats per la modernitat. Destinacions com

l'Orient, el Nord d'Àfrica, Tunísia o l'Índia es convertiren aviat en perfectes alternatives a la

tradicional estada a Roma o París. 

1 En alemany “Urgefühl”. El prefix Ur- designa allò “originari”, “primigeni”, “genuí”, “autèntic”. Aquesta
partícula és de complexa traducció, sobretot per la freqüència en que Nolde l'adjunta a nombrosos termes en
els  seus  escrits  (Ursprünglichkeit,  Urvölker,  Urmenschen...).  En  aquest  treball,  degut  a  la  manca  d'un
equivalent en la nostra llengua que englobi tots aquests significats, aquests termes han estat traduïts segons
els requeriments del text en cada cas.

2 “Bei den Griechen sehen wir die vollendetste Kunst. In der Malerei ist Raphael der größte aller Meister. So
lehrte vor nur zwanzig oder dreißig Jahren jeder Kunstpädagoge […] Seitdem hat sich manches geändert.
Wir mögen Raphael nicht und verbleiben kühl vor den Plastiken der sogenannten griechischen Blütezeit. Die
Idealen  unserer  Vorgänger  sind  nicht  mehr  unsere.  Wir  lieben  weniger  die  Werke,  unter  denen  seit
Jahrhunderten große Namen stehen. […] Das Urgefühl und die plastisch-farbig-ornamentalen Freuden der
Wilden  an  Waffen,  Kult-  und  Gebrauchsgegenständen  ist  sicherlich  oft  viel  schöner  als  die  süßlich
geschmäcklerischen  Formen  an  Objekten,  die  in  Glasschränken  der  Salons  und  in  unseren
Kunstgewerbemuseen  stehen."  Notes  de  Nolde  per  a  la  introducció  del  seu llibre Kunstäußerungen der
Naturvölker, 1912. Nolde, E., Jahre der Kämpfe, Colònia, 1991, pp. 194-197.
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Alguns d'aquests artistes abandonaren Europa atrets per l'art i la cultura dels pobles indígenes,

llavors anomenats “pobles primitius”, en els que trobaven una autenticitat que els semblava

mancar tant en l'art com en l'estil de vida del seu temps.  Emil Nolde (1867-1956) fou un

d'ells. En el curs de la seva vida, passà llargues temporades a Suïssa, Dinamarca, França i

Itàlia,  a  més  de  visitar  Suècia,  Anglaterra,  Àustria,  Bèlgica,  els  Països  Baixos  i  el  sud

d'Espanya, on freqüentà els assentaments gitanos.3 A finals de 1913, a l'edat de quaranta-sis

anys, la seva voluntat de cercar els orígens de l'home, de l'art i de la vida, el portà a prendre

part  en una expedició medico-demogràfica a les colònies  alemanyes de Nova Guinea,  on

esperava trobar la naturalesa en el seu estat primordial. Aquest viatge, que s'estengué al llarg

d'un any, fou una de les experiències centrals de la seva vida. 

L'objectiu d'aquest treball és descobrir quines circumstàncies motivaren Nolde a emprendre

un viatge d'aquestes característiques i de quina manera fou determinant per l'evolució de la

seva obra. Per aquesta raó, el marc de temps que abasta aquest estudi s'estén des del seu

primer apropament a les expressions artístiques dels pobles primitius, fins a les darreres obres

influenciades per la temàtica dels Mars del Sud, pintades a començaments de la dècada del

1920. Els primers capítols, “El mite dels Mars del Sud” i “Nolde i el primitivisme” intenten

explicar per què, de cop i volta, les illes dels Mars del Sud atragueren l'atenció dels artistes

occidentals i com començà l'interès de Nolde per la cultura i l'art dels pobles indígenes. Els

capítols següents “Auf Wiedersehen, Berlin” i “En terres 'salvatges'” es centren concretament

en l'experiència del viatge, des de la seva preparació fins a la tornada, i fan un repàs tan de les

obres de petit format que deixen constància de les diferents parades del periple, com de les

pintures a  l'oli  produïdes  a  Kavieng. L'últim capítol,  que duu per  títol  “Experiències  que

perduren”,  analitza  les  pintures  realitzades  després  del  seu  retorn  a  Alemanya,  per  tal

d'esbrinar de quina manera aquesta experiència s'hi veu reflectida. 

La font més important per a la realització d'aquest treball ha estat l'autobiografia del pintor,

que es divideix en quatre volums:  Das eigene Leben (“La pròpia vida”) centrat en els seus

anys de joventut; Jahre der Kämpfe (“Anys de lluites”) que recull el període de 1902 a 1914;

Welt und Heimat (“Món i pàtria”) sobre l'expedició als Mars del Sud, l'esclat de la Primera

Guerra Mundial i els anys de retracció a Slevig; i Reisen – Ächtung – Befreiung (“Viatges –

Proscripció – Alliberament”) que resumeix la seva vida des de 1919 fins el 1946, i acaba amb

3 Reuther, M., Emil Nolde – Die Südseereise: the journey to the South Seas 1913-1914 . [Catàleg de la segona
exposició a la Nolde-Stiftung Seebüll, Fundació Berlín, 01.02.2008-18.05.2008] Colònia: DuMont, 2008. p.9
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la mort de la seva muller Ada. El tercer d'aquests  volums,  que és el  que més informació

proporciona sobre el viatge, fou escrit més de vint anys després de tornar a casa i està basat en

la seva correspondència amb amics com Hans Fehr, cartes oficials i els escrits d'Ada, dedicats

“al meu estimat marit pintor”, mecanografiats el 1914 per tal d'impartir xerrades en escoles on

ella creia que el seu missatge seria de gran interès. Malgrat que aquestes xerrades no es van

arribar a impartir mai, aquest text, que inclou correccions de Nolde, transmet una impressió

directa de les exòtiques experiències dels seus protagonistes, essent una font de primera mà

indispensable per documentar el viatge. 

A més a més, han estat fonts imprescindibles els catàlegs de quatre exposicions organitzades a

Alemanya en  torn d'aquest  tema:  Sehnsucht  nach dem Paradies.  Von Gauguin  bis  Nolde

(Kusthalle Krems, 2004); Emil Nolde und die Südsee (Kulturforum Bank, Viena, 2001); Die

Brücke in der Südsee: Exotik  der Farbe (Saarland Museum, Saarbrücken, 2005/06) i  Die

Südseereise: the journey to the South Seas 1913-1914 (Nolde-Stiftung Seebüll, Berlín, 2008).
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1. El mite dels Mars del Sud

Al  llarg  de  la  història,  l'art,  igual  que  la  literatura,  ha  jugat  un  paper  fonamental  en  la

familiarització del món occidental  amb les regions exòtiques.  Des del Renaixement fins a

mitjans del segle XIX, els artistes foren els encarregats de donar a conèixer les remotes terres

llunyanes descobertes per navegants i exploradors, reproduint-les detalladament en dibuixos i

gravats. Malgrat pugui semblar que aquesta tasca deixava poc espai a la llicència artística, el

cert és que les seves representacions no podrien estar més lluny del rigor científic: Les seves

visions foren inevitablement influenciades pels seus prejudicis i concepcions occidentals, per

la  demanda  de  la  propaganda  colonial  i  per  la  necessitat  de  crear  imatges  que,  a  més

d'informar  i  entretenir,  es  cenyissin  a  les  convencions  i  modes  artístiques  del  moment.

Algunes d'elles, passades per tots aquests filtres, acabaren per convertir-se en icones culturals,

contribuint a engendrar estereotips, prejudicis i influències ideològiques que romandrien en

l'imaginari d'occident durant generacions.

Malgrat que els artistes eren un prerequisit de totes les missions diplomàtiques i científiques

ja des del segle XVI, la demanda augmentà significativament al segle XVIII. El capità James

Cook (1728-1779) fou el primer en incloure equips sencers d'artistes professionals i estudiants

de  les  acadèmies  entre  els  membres  de  la  seva  tripulació,  oferint  una  mena d'alternativa

exòtica al llavors habitual Grand Tour. Sembla ser que els artistes que acompanyaren Cook en

el  seu  viatge  al  Pacific  consideraren  que  la  visió  d'un  paradís  retrobat  era  especialment

escaient per representar aquelles illes, segurament influenciats per la imatge idealitzada de

Tahití, predicada i difosa per Louis de Bougainville gairebé un segle abans. 

“Em  creia  transportat  al  Jardí  de  l'Edèn;  recorríem  una  esplanada

d'herba  plena  de  bonics  arbres  fruiters  i  tallada  per  rierols  d'una

frescor  deliciosa,  sense  cap  dels  inconvenients  que  la  humitat

comporta. Un poble nombrós gaudia allà dels tresors que la Naturalesa

li abocava a mans plenes. Trobàvem cossos d'homes i dones asseguts a

l'ombra  dels  vergers;  tots  ens  saludaven amistosament;  els  que ens

trobàvem als camins es feien a un costat per deixar-nos passar; per tot

arreu veiem regnar hospitalitat, repòs i dolça alegria.”4

4 Bougainville, L. A., Viaje alrededor del mundo por la fragat a del rey la “Boudeuse” y la fusta la “Estrella” 
en 1767, 1768 y 1769. Buenos Aires: Espasa-Calpe Argentina, 1946. p. 190
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Sens dubte, la descripció que aquest va fer de l'illa en el seu diari de bord, publicat el 1771

sota el nom Voyage atour du monde, va  contribuir a la creació d'un mite que es mantingué

intacte  durant  segles.  Però  Bougainville  no  només  va  descriure  Tahití  com  “el  Jardí  de

l'Edèn”, sinó que a més batejà l'illa amb el nom de  La Nouvelle Cythère (Nova Citera, en

català), en referència al lloc on va néixer Afrodita, la deessa grega de la bellesa i l'amor.

Aquest  nom no és  d'estranyar,  tenint  en  compte  com relata  la  seva  rebuda  per  part  dels

indígenes. Segons explica, el seu vaixell acabava d'amarrar quan, de sobte, es veié envoltat

d'innumerables canoes, plenes de dones nues tant o més boniques que les europees. Els homes

que les seguien incitaven als nouvinguts a triar-ne una i a anar amb ella a terra ferma, mentre

amb “gests  inequívocs” donaren  a  entendre “de quina manera havien de fer  amistat  amb

elles.”5 “En mig d'un espectacle d'aquesta mena, com podien mantenir les maneres quatre-

cents francesos, joves marins, que no havien vist una dona en sis mesos?”6 Malgrat totes les

precaucions, explica Bougainville, una noia jove s'enfilà al castell de popa i deixà caure la

roba que la cobria, mostrant-se als ulls dels mariners “tal com Venus es deixà veure al pastor

frigi.” Amb grans dificultats, aconseguiren contenir els mariners que s'atropellaven per arribar

a l'escotilla. “Contenir-se a un mateix no havia estat menys difícil.”7

Aquest  episodi,  carregat  d'erotisme i  referències a  la  mitologia clàssica,  inspirà  dibuixos,

aiguades i gravats, destinats a il·lustrar els diaris dels navegants de l'època. A més, al ser un

tema sensual comparable a les escenes de bany i  harem dels orientalistes, oferia un gran

potencial a l'artista de formació clàssica. El quadre de 1766,  View of Oaitepeha Bay, Tahiti

(també conegut amb el nom de  Tahiti Revisited) (Fig. 1), pintat per  William Hodges, que

acompanyà al capità Cook en el seu segon viatge, és un clar exemple de la inclusió d'aquesta

temàtica  en  la  pintura  de  tradició  clàssica  del  segle  XVIII.  Mostra  tres  indígenes  nues,

refrescant-se a les aigües transparents d'un llac, en mig d'un bucòlic paisatge tropical dominat

per  muntanyes.  Aquest  paisatge  de  fórmula  italianitzant,  ha  substituït  les  nimfes  per  les

banyistes tahitianes tatuades i els arbres cítrics per palmeres i cocoters.

Quadres  com aquest,  despertaren  un  gran  interès  a  occident.  Europa,  tant  desil·lusionada

d'ella  mateixa,  necessitava  creure  en  l'existència  d'una  terra  no  corrompuda  pels  vicis

materials, on governés la innocència i els homes poguessin viure en comunió amb la natura,

en correspondència amb la imatge del bon salvatge dibuixada per Rousseau.

5 Bougainville, L. A., op cit., p. 184
6 Ibid. 
7 Ibid., p. 185
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El mite dels Mars del Sud traspassà la frontera del segle XVIII i saltà al turbulent segle XIX,

on s'alimentà gràcies a la literatura romàntica d'autors com Herman Melville (Taipí, 1846;

Omú, 1847), Pierre Loti (El casament de Loti, 1880) o Robert Louis Stevenson (L'illa del

tresor, 1883). Juntament a les històries d'amor entre mariners i boniques joves indígenes, les

seves  novel·les  d'aventures  sobre  perilloses  travessies  pel  mar,  illes  misterioses,  intrèpids

exploradors i selves poblades per tribus caníbals causaren una gran sensació, contribuint a la

consolidació de dos estereotips diferents d'aquest món exòtic que a començaments del segle

XX encara convivien en l'imaginari col·lectiu de la societat occidental: Per una banda el d'una

terra  dominada  per  rius  i  cascades,  amb  una  vegetació  exuberant  que  creixia  sense  la

intervenció de l'home, on sempre feia bon temps i no existien jerarquies, pobresa, ni  repressió

sexual; per l'altra, el d'un món estrany i perillós, on el canibalisme i els sacrificis humans eren

pràctiques habituals, i el  clima gairebé insuportable per l'home blanc. Aquesta vessant més

morbosa dels indígenes fou sovint explotada i promocionada en espectacles de circ, sales de

varietats i cabarets de l'Europa del 1900.8 A tall d'exemple, l'any 1885, el cartell d'un d'aquests

espectacles atreia als visitants prometent mostrar “una tropa de salvatges; criatures perilloses i

incivilitzades  [...]  lletjos monstres assedegats de sang,  d'aspecte  espantós,  amb molt poca

capacitat de comprensió i de llenguatge.”9 

Les  escenificacions  de  mons  exòtics  constituïren  una  part  important  de  l'entreteniment  a

començaments del segle passat. Amb la intenció de transmetre als visitants una impressió del

seu  estil  de  vida,  els  anomenats  “zoològics  humans”  mostraven  indígenes  de  cultures

exòtiques practicant cerimònies rituals, danses i lluites en escenaris reconstituïts especialment

pel públic.10 Aquesta forma popular de presentació antropològica dels “salvatges” trobà el seu

punt culminant en l'Exposició Universal de París de 1889 on es recrearen poblats sencers amb

els seus habitants. Gauguin va ser un dels més de 30 milions de visitants de l'exposició i

assidu  dels  pavellons  colonials.  En  una  carta  al  pintor  Émile  Bernard,  Gauguin  explica

entusiasmat l'espectacular actuació de les ballarines javaneses: “L'ha de veure sens falta. És

d'un gran interès [...]. Jo hi torno a anar dijous, ja que tinc una cita amb una mulata.”11 El

pintor, que llavors acabava de tornar d'una estada de sis mesos a la illa de la Martinica, al

Carib, vivia amb la idea de recuperar el paradís perdut. Aquesta voluntat el portà a viatjar a la

8 Otterbeck, C., Europa Verlassen. Künstlerreisen am Beginn des 20. Jh. Colònia: Böhlau, 2007. p. 59
9 “Einzige Trupp jener wilden, tückischen unzivilisierten Menschen [...] wirklich blutdürstige Ungeheuer in

abschreckend häßlicher Gestalt mit äußerst wenig Verstandeskräften und geringem Sprachvermögen” Ibid.
10 Belgin, T. et al., Sehnsucht nach dem Paradies. Von Gauguin bis Nolde, Viena: Kunsthalle Krems, 2004. p.50
11 “Il faut à toute force que vous veniez voir cela. C'est d'un grand intérêt  […].  J'y retourne jeudi car j'ai

rendez-vous avec une mulâtresse.” Carta de Gauguin a Émile Bernard, febrer de 1889. Ibid., p. 51
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Polinèsia francesa el 1891, atret per la misteriosa i exòtica illa de Tahití.12 Aviat, però, va

haver de reconèixer que aquest anhelat paradís tampoc es trobava als Mars del Sud, on el

colonialisme francès i els missioners cristians havien destruït gran part de la genuïnitat de la

vida dels indígenes.

“Una profunda tristesa s'apoderà de mi. Vaig emprendre aquesta llarga

travessia  per  trobar  un  marc  i  una  atmosfera  exactament  iguals  a

aquells dels que desitjava fugir. El somni que em va conduir a Tahití

s'esquinçava  cruelment  davant  la  trista  realitat.  Jo  estimava  l'antic

Tahití i no em podia creure que hagués mort per complet, que aquesta

bonica raça no hagués aconseguit conservar una mínima part del seu

esplendor passat. Però, com podia jo sol, sense direcció, sense consell,

trobar  les  empremtes  d'aquest  passat  llunyà  i  místic?  Com  podia

revifar  una  espurna  que  encengués  de  nou aquell  munt  de  cendres

extingides?”13

Tot i el seu desengany, Gauguin traspassà les seves aspiracions romàntiques als seus quadres,

representant un autèntic paradís eròtic. Noies joves amb poca roba, sovint ensenyant els pits,

són mostrades sostenint fruites i flors en idíl·lics escenaris de colors brillants. Pintures com

Deux femmes tahitiennes (“Dues dones Tahitianes”) (Fig. 2) o  Arearea (“Alegria”) (Fig. 3)

serviren  d'impuls a diversos artistes contemporanis que es llençaren a buscar el mite dels

Mars  del  Sud  uns  anys  més  tard.  El  pintor  expressionista  Max  Pechstein  (1881-1955),

influenciat per aquestes estampes idealitzades, viatjà el 1914 a les colònies alemanyes de les

Illes Palau amb la  seva dona Lotte,  decidit  no només a  representar la  bucòlica vida  dels

nadius,  sinó a viure com ells. Seguint  la línia del seu antecessor,  Pechstein pintà escenes

estereotipades, ocultant els efectes que la política colonial havia tingut sobre la població local

(Fig. 4 i 5). L'inesperat esclat de la Primera Guerra Mundial va obligar al matrimoni Pechstein

a tornar a Europa, on l'artista va continuar pintant l'alegria i harmonia del món d'ensomni que

creia haver descobert.

12 Gauguin arribà a Papeete, la capital de Tahití, el 6 de juny de 1891. El setembre d'aquell mateix any es mudà
amb Titi, una mulata anglo-tahitiana, al poble de Mataiea, a 40 km al sud de la capital. A l'estiu de l'any
següent es casà amb Teha'amana, de només 13 anys. Degut a la seva situació econòmica i l'empitjorament de
la seva salut es va veure obligat a retornar a París el 1893. Dos anys més tard, retornà a Tahití i construí el
seu taller a Punaaia, on treballà intensament malgrat la seva malaltia i depressió. Després de tornar-se a casar
amb la tahitiana Pahura, de 14 anys, publicà Noa Noa. Llavors, l'alcohol i la sífilis ja havien arruïnat la seva
salut fins a tal punt que intentà suïcidar-se amb arsènic el 1898. Gauguin morí el 1903 a les illes Marqueses,
concretament a Hiva'Oa, on s'havia mudat dos anys abans. 

13 Gauguin, P., Noa Noa: Estada a Tahití. Barcelona: Quaderns Crema, 2001, p. 31
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El seu compatriota, Emil Nolde, que visità les colònies de Nova Guinea pocs mesos abans, va

contribuir amb les seves obres a la prolongació d'aquesta visió transfigurada dels Mars del

Sud,  malgrat  aquesta  no  fos  la  seva  intenció.  Segons  afirma  en  els  seus  escrits,  la  seva

voluntat  era la de registrar un món en decadència,  després de constatar que la destrucció

cultural de les tribus oceàniques era només qüestió de temps.

“Vivim en l'època en què moren tots els estats i pobles primitius. Tot

es  descobreix  i  s'europeïtza.  [...]  D'aquí  a  tres-cents  anys,  els

investigadors o els erudits cavil·laran, s'afanyaran i faran excavacions

per aprehendre a les palpentes una mica de l'exquisidesa que teníem,

de l'espiritualitat primària que avui estem destruint d'una manera tant

irreflexiva i impúdica. Els homes primitius viuen en la seva naturalesa,

hi estan integrats i són una part del cosmos. A vegades tinc la sensació

que només ells són encara homes genuïns, mentre que nosaltres ens

assemblem a uns titelles desfigurats, artificiosos i arrogants. [...] Pinto

i dibuixo intentant capturar quelcom d'aquest estat original.”14 

14 “Wir leben in der Zeit, wo die ganzen Urzustände und Urvölker zugrunde gehen, alles wird entdeckt und
europäisiert.  […] In 300 Jahren grübeln, quälen sich und graben die Forscher und Gelehrten, um tastend
etwas zu fassen vom Köstlichen, das wir hatten, von der primären Geistigkeit, die wir heute so leichtsinnig
und schamlos vernichten. Die Urmenschen leben in ihrer Natur, sind eins mit ihr und Teil vom ganzen All.
Ich habe zuweilen das Gefühl, als ob nur sie noch wirkliche Menschen sind, wir aber etwas wie verbildete
Gliederpuppen,  künstlich  und voll  Dünkel.  [...]  Ich  male  und  zeichne  und  suche  einiges  vom Urwesen
festzuhalten.“ Carta a Hans Fehr, març de 1914. Nolde, E., Welt und Heimat, Colònia: DuMont, 1965, p. 88
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2. Nolde i el primitivisme

Paral·lelament al ràpid desenvolupament de la indústria, la tecnologia i la ciència, al tombant

del  segle  passat  aparegué  un  moviment  reformista  que  reclamava  l'alliberament  de  les

imposicions  socials  modernes  i  el  retorn a  la  naturalesa  com a  principi  elemental.  En la

majoria de casos, els partidaris d'aquest nou concepte de la vida i del món pertanyien a classes

intel·lectuals, oposades conscientment als vells ideals burgesos, i que veien la modernitat com

una època de renovació de la societat.

També  l'avantguarda  artística  reflectí  aquesta  voluntat.  La  generació  més  jove  d'artistes,

moguda  per  un  esperit  d'optimisme  en  el  progrés,  començà  un  procés  de  renovació  del

tractament  artístic  de  les  seves  obres,  que  desencadenà  en  una  radical  dissolució  dels

convencionalismes estètics i de les normes acadèmiques, obrint les arts plàstiques a noves

possibilitats  expressives.  L'anhel  per  retornar  a  la  vida  original,  a  la  naturalesa,  lluny de

l'artifici i l'aglomeració a les grans ciutats, va despertar l'interès d'intel·lectuals i artistes en els

anomenats “pobles primitius”, l'existència dels quals consideraren un reflex de “l'estat natural

de l'home”. Un clar exemple de la ruptura amb els convencionalismes i de la cerca de la

genuïna unió de l'home i la natura, es troba en el grup expressionista alemany anomenat Die

Brücke, format el  1905, del qual Nolde fou membre actiu durant un any.15 Durant el  seu

estiueig als llacs de Moritzburg, aquests pintors, acompanyats de les seves parelles, passaven

dies sencers despullats en plena naturalesa, banyant-se, prenent el sol i dibuixant. Aquest estat

d'harmonia i llibertat fou vital pel desenvolupament de la seva pintura, totalment independent

de les normes acadèmiques i més basada en les seves pròpies sensacions i el gaudi sentit en

aquell ambient, que no pas en la seva representació naturalista. 

L'interès dels pintors de Die Brücke per formes d'art i vida alternatives els portà a estudiar la

cultura dels  pobles  primitius a través  d'algunes  famoses  publicacions de l'època.16 Fou al

15 El grup expressionista Die Brücke  (“El pont”) va néixer el juny de 1905 de la unió de quatre estudiants
d'arquitectura  de  Dresden:  Fritz  Bleyl  (1880-1966),  Erich  Heckel  (1883-1970),  Ernst  Ludwig  Kirchner
(1880-1938) i Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976), als que més tard es sumaren Max Pechstein (1881-1955) i
Otto Müller (1874-1930). Va ser el gener de 1906 quan aquests artistes van veure per primera vegada les
pintures de Nolde a la Galeria Arnold de Dresden. El mes següent, van apressar-se a escriure-li una carta
mostrant-li la seva admiració per les “tempestes de color” dels seus quadres i oferint-li la seva adhesió al
grup. Malgrat Nolde acceptà de bon grat la proposició, signada per Schmidt-Rottluff, la diferència d'edat i
certes desavinences amb les conviccions d'alguns membres del grup, van fer que la seva col·laboració durés
poc més d'un any.

16 Ettlinger assenyala quatre publicacions especialitzades que podrien haver estat claus perquè els pintors de
Die Brücke coneguessin l'art  dels  pobles  primitius:  Der Stil  (G.  Semper,  1860-3 /1878-9), Grammar of
Ornament (O. Jones, 1856), Anfänhe der Kunst (E. Grosse, 1894) i, sobretot, Die Kunst der Ur-, Natur- und
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Museu d'Art  Popular  de  Dresden (Museum für  Völkerkunde),  atapeït  d'objectes  importats

directament  de les colònies  alemanyes de l'Àfrica i  els Mars del  Sud, on aquests  pintors

descobriren “l'art primitiu”, totalment aliè a les convencions europees, que els fascinà per la

seva senzillesa formal i força expressiva. Entre tots els artefactes exposats, foren unes bigues

de les illes Palau, decorades amb figures masculines amb els penis erectes, les que una major

influència  exerciren  en  la  seva  obra,  sobretot  per  la  seva  temàtica  i  la  seva  formulació

contrària  a  la  moral  guillermina.  La  reducció  de  les  formes  a  l'essencial,  l'angulositat  i

l'absència d'una anatomia naturalista en les figures de les seves pintures i xilografies es deu,

segurament, a l'adaptació de les formes tallades en aquests objectes de fusta. (Fig. 6 ,7 i 8).

La  confrontació  dels  pintors  expressionistes  amb l'art  dels  pobles  primitius  no va  ser  un

fenomen exclusiu, sinó que s'inscriu en una tendència generalitzada que es donà als països

europeus durant els primers anys del segle passat: Kandinsky cercà nous motius pel seu art

entre  els  objectes  de  les  cultures  xamanístiques  del  nord  de  Rússia.  Els  fauvistes

col·leccionaren escultures africanes, juntament amb art folklòric francès, gravats populars i

pintura naïf. Després d'estudiar la plàstica ibèrica prehistòrica, Picasso descobrí les mascares

africanes, les formes geomètriques de les quals donaren lloc al naixement del cubisme. També

la  pintura  de  Modigliani  i  l'escultura  de  Brâncuşi,  entre  d'altres, revelen  el  seu  estudi

individual de formes d'art no europees o protohistòriques.17 

Influenciat per aquesta tendència, Emil Nolde començà a visitar les col·leccions del Museu

Etnològic de Berlín el 191118, que llavors encara es trobaven en un estat caòtic. Allà va dur a

terme un gran nombre d'esbossos que desencadenarien més tard en quaranta-cinc pintures a

l'oli,  anomenades  pels  historiadors  “bodegons  etnogràfics”.  Un  esment  en  la  seva

autobiografia suggereix que pensava utilitzar-los per il·lustrar el llibre que començà a escriure

l'any 1912, amb el títol Kunstäusserungen der Naturvölker (“Les expressions artístiques dels

pobles primitius”), del qual només en completà la introducció.19

Halkulturvölker  (K.  Woermann,  1900),  obres  que  llavors  eren  molt  populars  entre  els  estudiants  d'art.
Ettlinger, L. D., “German expressionism and primitive art” A:  The Burlington Magazine, 1968, vol. 110,
núm. 781, p. 192

17 Bilang, K., Bild und Gegenbild. Das Ursprüngliche in der Kunst des 20. Jahrhunderts,  Stuttgart:  Verlag
Kohlhammer, 1990, p. 41

18 Lloyd, J., “Emil Nolde's “ethnographic” still lifes: primitivism, tradition, and modernity”. A: Hiller, S.; The
Myth of primitivism. London: Routledge. 1991, p. 99

19 Juntament amb la correspondència amb Osthaus d'entre 1913 i 1914, les notes per aquest llibre permeten
conèixer la posició de Nolde en el debat de l'època sobre la consideració de les produccions dels pobles
primitius com a obres d'art i la polèmica de la seva exhibició en els museus occidentals, on en lloc d'estar
ordenats segons uns criteris estètics, els objectes s'amuntegaven darrera un vidre que només permetia veure'ls
de front, ordenant-los en termes d'un model evolutiu. Aquests escrits posen de manifest la necessitat de donar
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Els 12020 dibuixos que Nolde realitzà al Museu Etnogràfic de Berlín durant els hiverns de

1911 i 1912 es troben recollits a Seebüll en un portfoli anomenat Zeichnungen für Stilleben

(“Dibuixos per a bodegons”) i,  malgrat no estar datats, es poden ordenar cronològicament

segons la seva mida, estil i relació amb algunes pintures que sí ho estan. En concordança amb

aquesta cronologia, els dibuixos més primerencs són els que estan fets amb llapis i il·lustren

objectes provinents de Mèxic i Perú, com ara recipients i joies. Els més tardans, en canvi,

representen peces figuratives i sovint estan acolorits amb llapis i guixos de colors. Alguns

d'ells  contenen  anotacions  que  fan  referència  al  color  original  dels  objectes,  cosa  que

possiblement indica que, degut a restriccions de temps o material, l'artista no pogué dur a

terme un acoloriment dels dibuixos in situ (Fig. 9). A vegades, una versió ampliada d'alguns

detalls importants apareix esbossada en el mateix full (Fig. 10) o els trossos escapçats pels

marges s'inclouen per separat, al  costat  de la figura principal (Fig.  11). Una característica

comuna  d'aquests  esbossos  és  el  seu  caràcter  naïf  i  infantil,  força  diferent  de  la  manera

esquemàtica però sofisticada en què l'artista dibuixà altres temes durant aquelles mateixes

dates.21 Els contorns estan resseguits i els ombrejats són molt simples. En general predomina

la frontalitat i les formes anguloses.

Els bodegons pintats a partir d'aquests esbossos combinen figures i artefactes provinents de

diferents regions, extrets intencionadament del seu context original. Entre ells s'hi troba una

sèrie  de  quatre  pintures  que  representen  grups  de  màscares,  que  malgrat  alguns  autors

consideren deutores de les controvertides obres religioses  Abendmahl (“Sopar”, 1909) (Fig.

12) i Pfingsten (“Pentecosta”, 1909) (Fig. 13), en les quals Nolde representà l'èxtasi religiós

de Crist i els apòstols transformant les seves cares en màscares il·luminades, semblen més

aviat inspirar-se en les obres del pintor James Ensor, al qual havia conegut en una visita a

Brussel·les l'abril de 1911.22 Allà va tenir l'oportunitat de visitar el seu taller i de veure alguns

dels  seus  quadres  primerencs  més  significatius,  que  mostren  màscares  grotesques  i

més espai  a  l'art  primitiu  i  de  presentar-lo  juntament amb les  obres  europees,  per  tal  d'equiparar-los en
rellevància. Urban, M., Emil Nolde. Figuren in Bildern. [Catàleg de l'exposició a la Sitftung Seebüll Ada und
Emil Nolde,  B·A·T – Haus,  Hamburg,  13.01.1970 – 22.02.1970] Hamburg:  B·A·T Cigaretten-Fabriken,
1970. p. 9

20 Lloyd, J., “Emil Nolde's drawings ” from the Museum für Völkerkunde, Berlin, and the 'Maskenstilleben 1-
4', 1911” A: The Burlington Magazine, 1985, vol. 127, núm. 987, p. 381

21 L'art dels nens, igual que el dels pobles primitius, havia tingut un important ressò en els artistes de l'època.
Aquest  encarnava la  idea d'espontaneïtat  i  d'una expressió directe,  no subjecte a  les restriccions de l'art
acadèmic. Entre d'altres, els dibuixos dels nens van ser apreciats per Kandinsky, August Macke i Paul Klee,
que establí una analogia entre aquests i l'art primitiu en una crítica escrita el 1912.  A Jahre der Kämpfe,
Nolde també elogia la seva frescor i immediatesa, la qual cosa sembla apuntar que escollí aquest estil perquè
li semblà més en concordança amb l'esperit dels objectes representats. 

22 Lloyd, J., “Emil Nolde's 'ethnographic' still lifes”, op.cit., p. 76
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personatges buits, inerts i fantasmagòrics. Aquestes obres, que llavors tenien ja més de dues

dècades d'antiguitat, no només influenciaren la temàtica dels bodegons de Nolde, sinó també,

d'una manera molt particular, el seu cromatisme. Tot i així, a mesura que avança la sèrie, els

colors pastel barrejats amb blanc dels dos primers quadres es tornen cada vegada més obscurs

i intensos.

Maskenstilleben I (“Bodegó amb màscares I”) (Fig. 14) és la primera pintura d'aquesta sèrie i

la  més  propera  a  l'estil  d'Ensor. Mostra  cinc  màscares  animades  per  emocions  humanes,

suspeses  per  un cordill  sobre un fons  neutre.  Entre  les seves  ganyotes  d'alegria,  malícia,

incredulitat  i  terror,  s'hi  reconeix  una  expressió  que  recorda  inequívocament  “El  crit”  de

Munch.  Mentre  que  els  models  d'aquesta  pintura  no  corresponen  a  objectes  reals,

Maskenstilleben  II (Fig.  15)  i  Maskenstilleben  IV  (Fig.  17)  mostren màscares  rituals

provinents de Sri Lanka, Java, Bali i l'Amèrica precolombina, llavors exposades al Museu

Etnològic de Berlín. Maskenstilleben III (Fig. 16) s'inspira no només en màscares, sinó també

en objectes de diferent tipus: La màscara vermella de l'esquerra, amb el nas punxegut, copia la

popa d'una canoa de les illes Salomó23, i en primer pla, s'hi troba una tzantza24 brasilera. 

Malgrat aquests objectes estan representats amb força precisió, Nolde n'altera les proporcions

originals25 i  en  ressalta  alguns  detalls  per  dotar-les  d'una  major  força  expressiva.  Això

s'explica pel fet que a l'artista li interessava el poder de la seva immediatesa, o com ell escriu,

la  seva  “expressió  intensiva,  sovint  grotesca,  de  força  i  vida  en  formes  de  màxima

simplificació”26,  més  que  no  pas  el  seu  aspecte,  ús  o  context  original.  Aquesta  sèrie  de

pintures passà per moltes exposicions a partir de 1912, exceptuant  Maskenstilleben III,  que

fou adquirida ràpidament per Osthaus.27    

23 King, A., Emil Nolde. Artist of the elements. Londres: Philip Wilson Publishers, 2013, p. 75
24 La tzantza és una pràctica de la tribu indígena dels shuar per reduir caps. Aquest procediment místic feia que

el nadiu momifiqués i conservés els caps dels seus enemics com a talismà i trofeu de guerra.
25 A Maskenstilleben II s'hi poden identificar una màscara mexicana provinent de Teotihuacan (la de més a

l'esquerra, de color verd) i un petit ornament asteca de només 3 cm (a la dreta, de color blau). Malgrat la gran
diferència de mida, en el quadre són representades amb proporcions pràcticament idèntiques. Lloyd, J., Emil
Nolde's drawings. op. cit., p. 382

26 “Die absolute Ursprünglichkeit, der intensive, oft groteske Ausdruck von Kraft und Leben in allereinfachsten
Form,  ´das  möge  es  sein,  was  uns  die  Freude  an  diesen  eingeborenen  Arbeit  gibt.”.Nolde  atribuïa  la
immediatesa, vigorositat i espontaneïtat d'aquestes peces a la manera de treballar dels indígenes, que donaven
forma al material directament amb els seus dits, prescindint d'esbossos previs i estudis preliminars sobre
paper. Nolde, E., Jahre der Kämpfe, op. cit., pp. 194-197. 

27 El gran col·leccionista i mecenes d'art Karl Ernst Osthaus, fundador del museu Folkwang, fou el primer en
presentar les produccions dels pobles primitius al costat d'obres d'artistes moderns com Munch, Gauguin i
Matisse, amb la intenció d'inspirar als artistes que intentaven deslliurar-se artísticament de l'eurocentrisme.
En paraules de Nolde, que visità les seves col·leccions el 1906, el museu Folkwang de Hagen “era com un
senyal del  cel  per  als joves artistes i  erudits de l'Alemanya occidental.  Allà  hi  veien un ideal,  que se'ls
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La resta de bodegons etnogràfics combinen objectes de tota mena. Dos d'ells fan una crítica

oberta a la colonització i a la destrucció irreflexiva de la cultura dels indígenes per part de les

potències colonials.  Figur mit  Maske (“Figura amb Màscara”, 1911) (Fig.  18) mostra una

dona africana amb una faldilla blanca i un collarí. L'expressió del seu rostre i la posició de les

mans, que intenten treure's-el, semblen indicar que l'està escanyant. Al seu costat, una gran

màscara amb dents punxegudes,  celles gruixudes i  el  nas aixafat (molt  semblant a la que

apareix a  Maskenstilleben IV) mira a l'espectador amb un somriure burleta, convidant-lo a

reflexionar sobre el terrible tracte que els africans reberen per part dels colons.

El més popular dels seus bodegons en aquesta línia és Der Missionar (“El missioner”, 1912)

(Fig. 19), en el que l'artista juxtaposà tres dels seus esbossos del Museu Etnològic per crear

una grotesca constel·lació de figures: A l'esquerra hi ha representada una estàtua originària de

Corea de 2,90 metres d'alçada, identificada com un déu del camí.28 Tant en l'esbós com en la

posterior pintura a l'oli, Nolde en simplificà el nas i n'exagerà la barba i les pupil·les per fer-la

més  expressiva.  El  cromatisme,  lleugerament  insinuat  en  l'esbós  inicial,  també  canvia  i

s'intensifica en la pintura. La figura, que va vestida amb una sotana i estreny un pergamí blanc

a les mans, somriu malèficament, ensenyant les seves dents esmolades. No menys esfereïdora

i  esgarrifosa  resulta  la  màscara  blanca  suspesa  al  fons  del  quadre,  que  mira  fixament  a

l'espectador amb les conques dels ulls buides.29 El grup de la dreta, compost per una dona

semi nua agenollada submisament i el nadó que porta a l'esquena, fa referència a un esbós

d'una figura ioruba de fang, provinent de Nigèria, que el pintor modificà lleugerament per

incloure-la al quadre. 

Aquesta obra aparegué per primera vegada sota el títol Exotische Figuren. Europäer Maske u.

Tonfigur (“Figures exòtiques. Màscara europea i figura de fang”). En un inventari de 1930,

Nolde la rebatejà amb el nom de “El missioner” i afegí un comentari30 que dona la clau de la

seva interpretació:  La figura coreana representa l'home europeu, convertit  en el  missioner

predicant, davant del qual la jove mare s'agenolla submisament; el pergamí a les seves mans

presentava com un exemple a seguir.”
28 Aquesta figura de fusta amb els braços creuats prové de Xemulpo, Corea, i data de finals del segle XIX.

Figures d'aquesta mena es col·locaven a les cruïlles de camins i als accessos dels convents, servint com a
fites, i també tenien l'objectiu d'espantar els mals esperits. La inscripció a la part frontal significa literalment:
“El general més poderós del món”. Brugger, I., et al., Emil Nolde und die Südsee [Catàleg de l'exposició al
Kunstforum Bank Austria, Viena, 13.12.2001 – 03.03.2002] Munic: Hirmer, 2001, p. 31

29 Aquest detall fou inspirat per una mascara ritual bongo, una tribu sudanesa. Ibid.
30 Ibid. p. 32
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és el text de la bíblia; la màscara blanca del fons, un símbol de Déu, que legitima la seva

voluntat.  El  nen  a  la  dreta  indica  que  aquestes  creences  estranyes  es  transmetran  a  les

generacions futures, produint-se una greu revolució cultural.31 

És necessari considerar Figur und Maske i  Der Missionar com casos excepcionals entre els

bodegons etnogràfics, ja que, en general, aquests no foren pintats amb la intenció de difondre

missatges particulars, sinó simplement amb la idea de mostrar objectes que li interessaven per

les seves qualitats estètiques. En una carta al seu amic Max Sauerlandt,32, Nolde clarifica les

raons  immediates  de  la  realització dels  bodegons,  negant  que  volgués  aprofundir  en l'art

exòtic i assegurant que aquells objectes l'atreien “tal com com ho haurien fet un gerro o una

flor”. “Simplement, durant aquell temps, tenia ganes de pintar quelcom més interessant que

pomes sobre un mocador blanc [...]. Això t'ho dic perquè no m'agradaria que el meu petit

quadre [referint-se a  Exotische Figuren,  Mann, Frau  (“Figures exòtiques,  home i  dona”)]

s'inclogui en una tendència, sinó que es consideri  simplement una obra d'art.”33  

Després de retornar a Alemanya, Nolde reprengué la temàtica dels bodegons. Els seus models,

però, deixaren de ser els objectes exposats al museu i passaren a ser aquells que anà adquirint

durant  el  viatge,  especialment  nines  i  porcellanes  russes,  artesania  i  mascares  xineses  i

japoneses, titelles pel teatre d'ombres provinents d'Indonèsia, i ulis i tamburans que s'endugué

de Nova Guinea.34 

31 “Amb commovedora devoció, el seu millor coneixement i voluntat, i amb l'èxit més modest al principi, el
piadós home blanc  mira  d'afluixar  i  minar  el  culte,  l'auto-confiança  i  la  voluntat  dels  homes  primitius.
Treballa amb l'energia del fanàtic, fins que una víctima innocent cau rere l'altre dòcilment. [...] D'aquesta
manera, la primera gran porta s'obre als aventurers, la gentussa europea de moralitat dubtosa, portadora de
malalties de transmissió sexual,  i  comerciants cobdiciosos. La colònia ja està a punt!”  /  “Mit rührender
Hingabe, mit seinem besten Wissen und Wollen und mit dem bescheidensten Erfolg beginnend, sucht der
fromme, weiße Mann missionierend den Kult, Selbstbewußtsein und Willen der Urmenschen zu lockern, zu
untergraben. Er arbeitet mit der Energie des milden Fanatikers, bis ein harmloses Opfer nach dem andern
gefügig  ihm  zufällt.  [...]  Das  erste  größere  Tor  wir  hierbei  geöffnet  für  Abenteurer,  für  zweifelhaftes,
geschlechtskrankes Europäergesindel, und den habgierigen Kaufmann. Die Kolonie ist erschlossen!” Carta a
Hans Fehr, març de 1914. Nolde, E., Welt und Heimat, op. cit., p. 88

32 Max Sauerlandt (1880-1934) fou director del Museu d'Arts i Oficis d'Hamburg, historiador de l'art i autor de
la primera biografia de Nolde, publicada a Munic el 1921. La carta citada en el text fa referència a l'exposició
que es va fer dels bodegons etnogràfics el 1920, en la qual es presentaren juntament amb objectes provinents
dels Mars del Sud, cosa que sembla ser que disgustà al pintor.

33 “In der Darstellung der »Exotischen Figuren« habe ich mich gar nicht bemüht irgendwie in die Exotische
Kunst einzudringen, sie waren mir nur Gegenstände wie ein Topf oder eine Blume es auch gewesen wären.
Nur lag damals mir etwas daran interessantere Objekte u. anderes zu malen, als die üblichen Äpfel auf dem
weißen Tuch oder sonst etwas. - Ich schreibe viel hierüber, wahrscheinlich weil ich nicht möchte, daß das
kleine Bild einer Tendenz unterstellt wird [sic.], sondern daß es rein als Kunstwerk genommen wird.”  Carta
Max Sauerlandt, maig de 1930. Brugger, I., et al., op. cit., p. 33

34 Els ulis són figures de fusta provinents de Nova Irlanda i Papua Nova Guinea, emprades antigament en
rituals de fertilitat que incloïen l'exhumació i enterrament de cranis humans, i la sembra de plantes sagrades.
Generalment estan dotats tant de fal·lus com de pits prominents, que indiquen els seus poders fèrtils. Els
tamburans són objectes semblants a escuts que representen els avantpassats  ancestral de la tribu.

17



En són exemples els bodegons de 1915 Stilleben mit Birmatänzerin,35 (“Bodegó amb ballarina

birmana”),  Stilleben  N  (Gr.  Tamburan  u.  Chinesenpaar)  (“Bodegó  N.  (Gran  tamburan  i

parella  de  xinesos)“)  i  Stilleben  H  (Gr.  Tamburan,  Moskaugruppe) (“Bodegó  H.  (Gran

tamburan i grup moscovita)”), (Fig. 20, 21 i 22). Fins i tot quadres més tardans, com Stilleben

(Reiter  und Chinafiguren) (“Bodegó  (Genet  i  figures  xineses)”,  1920)  i  Wajangfigur  und

Blumen (“Figura wayang i flors”, 1928) segueixen mostrant aquests objectes, part de la seva

col·lecció.

L'intensiu  treball  de  Nolde  al  Museu  Etnològic  de  Berlín  representa  una  fita  en  la

consolidació  de  l'estil  personal  que  havia  estat  desenvolupant  els  anys  anteriors.  La

composició generalment plana, la reducció i consolidació de les formes, la clara separació de

les figures i el fons, sovint emfatitzada a través d'una línia de contorn, i la seva representació

estrictament  frontal  o  de  perfil,  que  caracteritzen  bodegons  com  Mann  Frau  und  Katze

(“Home, dona i gat”) (Fig. 23) i  Mann mit Fisch und Frau (“Home amb peix i dona) (Fig.

24), seran, a partir de 1912, característiques recurrents en la seva obra.

35 La ballarina del quadre Brimatänzerin reprodueix una de les sis figures de fusta que el mateix Nolde tallà
durant les llargues travessies en vaixell, donant forma amb una navalla els branquillons emprats per encendre
el foc de la cuina. 
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3. “Auf Wiedersehen, Berlin!” 

Nolde començà a plantejar-se la idea d'emprendre un gran viatge a terres llunyanes el 1900,

després  de  visitar  els  pavellons  colonials  de  l'Exposició  Universal.  A París,  on  s'havia

traslladat per estudiar l'art francès, coincidí amb Hans Fehr, un antic alumne seu de les classes

de dibuix que impartia a St. Gallen, amb el qual mantenia una estreta relació d'amistat. Fehr,

que era professor de dret i es trobava llavors treballant com a agregat a la legació suïssa, era

un amant de l'art i les ciències, i un gran defensor de l'obra del seu mestre. Va ser durant

aquesta estada a la capital francesa que decidiren “visitar junts els pobles primitius de l'Àfrica

o  dels  Mars  del  Sud”36,  empesos  per  raons  diferents:  Nolde  desitjava  conèixer  cultures

primitives verges de qualsevol forma de civilització, i Fehr, per la seva banda, volia investigar

el funcionament del dret a les tribus, esperant trobar les fonts de la historia legal.37

No va ser fins a començaments de 1913 que van reprendre els plans del viatge, segurament

animats per un vell conegut, el professor en oftalmologia tropical Alfred Leber, que acabava

de  tornar  d'una  expedició  a  Samoa.  El  13  de  març,  aquest  els  convidà  a  assistir  a  la

conferència que va donar a Berlín sobre l'art i la cultura dels samoans, aprofitant l'ocasió per

parlar-los del seu nou projecte a Nova Guinea i per discutir la seva possible participació.38

Fehr, però, no semblà particularment entusiasmat amb la idea de col·laborar en una expedició

mèdica, segurament per por de veure estroncades les concepcions que l'empenyien a fer un

viatge d'aquestes característiques. A banda d'això, havia decidit, finalment, acceptar un càrrec

com a docent a la Universitat de Halle, després de constatar que la gran hermeticitat de les

tribus feia impossible l'estudi que pretenia.39

El dia  després de la conferència,  Leber visità al  matrimoni Nolde per parlar extensament

sobre  el  projecte.  Els  explicà  que  feia  unes  setmanes  que  l'Oficina  Colonial  Imperial

(Reichskolonialamt)  li  havia proposat  encapçalar una expedició medico-demogràfica a  les

colònies de Nova Guinea, juntament amb el professor en medicina tropical Ludwig Külz40, la

qual acabava de ser aprovada per la comissió de pressupostos. L'objectiu de l'empresa era la

36 Nolde, E., Jahre der Kämpfe, op. cit. p. 267
37 Ibid.
38 Brugger, I., et al., op. cit., p. 17
39 Weber, H., Juristen hinter Literatur und Kunst. Tagung im Nordkolleg Rendsburg vom 16. bis 18. September

2011, Münster: Lit, 2013. p. 52
40 El  professor  Külz  havia  estat  dotze  anys a  l'Àfrica,  al  Togo i  al  Camerun,  llavors  colònies  alemanyes,

exercint el càrrec administratiu de metge del govern alemany (Regierungsarzt). 
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investigació d'una colla de malalties i epidèmies que havien provocat un fort descens de la

població indígena i que, per tant, amenaçaven el bon funcionament de l'economia colonial.41

Per  suggerència  del  seu  governador,  Albert  Hahlt,  la  regió  principal  d'estudi  seria  Neu-

Mecklenburg  (actual  Nova  Irlanda),  per  ser  la  més  afectada  pel  descens  demogràfic.

L'expedició operaria des de Rabaul i es concentraria primerament en la Península de Gazelle i

les regions veïnes de Neu-Pommern (actual Nova Bretanya), ampliant posteriorment l'àmbit

de la investigació a l'Arxipèlag de Bismarck i als grups d'illes frontereres, com les Salomó i

les Nomoi.42 La tasca de Nolde consistiria en realitzar un estudi de les característiques racials

de la població a partir de la realització de retrats dels diferents grups indígenes.

“Confio en que les nostres reunions acabaran donant resultat i vostè

podrà capturar els records d'aquest viatge amb ploma, estilet o pinzell

per la posteritat. Només vull esmentar de passada que, el fet que vostè

estigués  disposat,  de  tant  en  tant,  a  fer  alguns  dibuixos  purament

científics,  facilitaria  en  gran  mesura  la  seva  participació  en  el

viatge”.43

Leber es va implicar molt per aconseguir la participació de Nolde a l'expedició. En calculà

exactament els costos i s'ocupà d'esbrinar les possibilitats de finançament de l'artista: “Pel seu

equipament personal” escrigué el 2 d'agost, “serà suficient un import de 400 marcs, en els

quals no s'hi inclou una tenda de campanya, que en funció de les seves necessitats pot costar

entre 150 i 200 marcs. A això se li sumaria un llit per un import de 70 a 80 marcs.” 44 També

buscà el  mètode més econòmic per enviar el seu equipatge,  l'aconsellà sobre equipament,

aliments en conserva i vestimenta, i li procurà les medecines preventives necessàries, com la

quimioprofilaxi contra la malària.45  A banda de tot això, també aconseguí la participació de la

seva muller Ada, l'estat de salut de la qual havia retardat la decisió final de l'artista de prendre

41 Aquesta  expedició  fou  una  de  les  últimes  organitzades  pel  Reichskolonialamt.  No va  ser  acompanyada
d'esdeveniments espectaculars i els seus resultats van passar pràcticament inadvertits. 

42 Brugger, I., et. al., op. cit., p. 17
43   „Jedenfalls hoffe ich bestimmt, dass aus unsern vorläufigen Besprechungen etwas wird, und Sie für unsere

alten Tage die Erinnerung an diese Reise mit Stift, Schaber oder Pinsel festhalten werden. Falls sie, was ich
nur andeutungsweise erwähnen möchte, auch bereit wären, gelegentlich auch eine rein wissenschaftliche
Zeichnung zu machen, so würde dadurch die rein formelle Seite Ihrer Teilnahme an der Reise wesentlich
erleichtert werden. Rochard. P., et al., Paul Gauguin, Emil Nolde und die Kunst der Südsee: Ursprung und
Vision. Mainz: Schmidt, 1997. p. 173

44 “Für ihre persönliche Ausrüstung würde ein Betrag von 400 Mark genügen, wobei allerdings nicht ein Zelt
eingerechnet ist, das je nach Ihren Bedürfnissen 150 bis 300 Mark kostet. Hinzu käme noch ein Bett im
Betrag von 70 bis 80 Mark.”  Brugger, I., et. al., op. cit., p. 21

45 Ibid.
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part en el projecte. Leber buscà algú que l'acompanyés en tot moment i vetllés per la seva

salut. Així va ser com la neboda del magnat industrial i col·leccionista d'art Eduard Arnhold,

la jove Gertrud Arnthal de només vint-i-tres anys, va unir-se a l'expedició en la categoria

d'infermera i Ada Nolde pogué viatjar com a ajudant del seu marit.

A començaments de setembre, es desplaçaren a Berlín per dur a terme els darrers preparatius

del viatge. “Vivíem en constant preparació. Vam aprendre a muntar a cavall al Tiergarten i a

disparar amb revòlver  i  rifle.”46 A finals  de mes,  equipatge,  teles,  pintures i  fins  i  tot  un

cavallet foren enviats a Nova Guinea a bord d'un vaixell de vapor, per tal que l'artista pogués

començar a treballar tant bon punt arribés al seu destí. 

Poc després de la mitjanit del 2 d'octubre, el tren de llarga distància partí en direcció Moscou,

on el matrimoni Nolde s'havia de reunir amb el professor Leber. La capital russa els semblà

una ciutat “bruta i sense gust”, exceptuant el Kremlin i les seves “imponents i meravelloses”47

catedrals i esglésies pintades. El pintor aprofità la seva estada a la capital russa per adquirir

algunes figuretes de porcellana Meisser que més tard utilitzaria pels seus bodegons.48 Cinc

dies més tard, continuaren el seu viatge a bord del Transsiberià, que cada quatre o sis hores

feia una parada de vint minuts. Duran aquests descansos, Nolde s'apressava a plasmar amb

llapis i tinta les seves impressions.

“A cada estació hi havia personatges amb llargues barbes i pells de

xai. Eren els tàtars, sarts i baixkirs, que passaven la nit al terra de la

sala d'espera. Jeien com morses i altres monstres marins, amb els peus

embolicats  amb parracs  lligats  amb un  cordill.  Estaven  coberts  de

brutícia  i  omplien  la  sala  d'una  ferum  indescriptible  [...]  hi  havia

famílies senceres, homes corpulents, dones velles i també mares joves,

alletant els seus fills, acuradament embolcallats.”49

46 “Wir lebten  in  Vorbereitungen.  Wir  reisten  Nach Berlín.  Wir  ritten auf  Schulpferden  im Tiergarten  und
lernten mit Revolver und riffel schießen.”  Nolde, E., Welt und Heimat, op. cit., p. 13

47 Nolde, A., „Einige Erinnerungen. Meinem geliebten Malermann und Reisegefährten vom 2. Oktober 1913
bis 22. September 1914.“ A: Reuther, M., Emil Nolde – Die Südseereise, op. cit., p. 49

48 N'és un exemple Stilleben H (Gr. Tamburan, Moskaugruppe) (Fig. 22)
49 “Auf  jeden Bahnhof  stehen  Typen mit  langem Bart  und Schafpelzen.  Das sind  die  Tataren,  Sarten  und

Baschkiren  die  die  Nacht  auf  dem  Fussboden  im  Wartesaal  zubringen.  Wie  Wallrosse  und  andere
Meerungeheuer liegen sie da, mit den Füssen in Lumpen eingewickelt und mit Tau umwickelt. Zugleich sind
diese Wesen auch in Schmutz eingepackt und es bildet sich im Wartesaal eine unbeschreibliche Luft […]
Ganze Familien saßen und lagen da, riesige Männergestalten, alte Frauen und auch junge Mütter, stillend
ihre sorgfältig eingehüllten Kinder.” Nolde, E., Welt und Heimat, op. cit., p. 24
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La fascinació del pintor pels personatges de les estacions siberianes es deixa veure en un gran

nombre d'estudis de figures, soles o en parella, dormint o assegudes al terra arronsades pel

fred. Es tracta de ràpides aquarel·les i dibuixos, a vegades lleugerament acolorits, com ara

Sibirier (braun)  (“Siberià (marró)”) (Fig. 25) o  Sitzender Sibirier (“Siberià assegut”) (Fig.

26), alguns d'ells desenvolupats posteriorment en pintures a l'oli realitzades entre 1914 i 1917,

com ara  Frierende Russen  (“Russos morts de fred”, 1914) (Fig. 27) o  Drei Sibirier  (“Tres

siberians”, 1915) (Fig. 28). 

“Una parella amb cara de son seia a la gatzoneta, recolzant-se un amb

l'altra. Els vaig dibuixar; ell tenia calor i va enretirar-se les orelleres.

Llavors van moure's i jo vaig dibuixar-los de nou. Estava assegut a la

penombra, sentint els traços més que no pas veient-los, i vigilant que

el tren no partís i jo em quedés assegut, dibuixant, al mig de Sibèria.”50

Continuaren viatjant, veient passar les províncies d'Omsk i Tomsk, habitades per nòmades, i

per fi arribaren a Irkutsk, on van veure nedar les foques al Baikal. Després d'una breu parada a

Harbin,  a Manxúria,  abandonaren el  seu tren, completament  cobert  de pols del desert  del

Gobi, i feren transbord en els luxosos vagons del tren japonès Pullman, ja que llavors era el

Japó  el  que  dominava  aquesta  regió.  L'expedició  es  dirigí  cap  al  nord  i  el  paisatge  es

transformà. Travessaren Corea i la seva capital Seül, que Nolde trobà encantadora, amb els

seus pacífics palaus i estanys de lotus.  “Els meus colors, la ploma i els papers ens seguien

arreu. Sovint, però, no els feia servir. Els ulls estaven cansats de tantes visions i jo em veia

incapaç de reproduir-les.”51 

Un vaixell de vapor els dugué fins al Japó, essent Tòquio la primera parada d'una estada que

durà tres setmanes. Allà foren convidats a les cases dels locals, les quals els impressionaren

per la seva austeritat i per les sedes pintades que en decoraven les parets. Decidits a aprofitar

al màxim el seu temps, visitaren santuaris xintoistes i budistes, i viatjaren cap a l'interior de

l'illa a cavall d'un burro per veure el mont Fuji. Les impressions de l'estranya cultura japonesa

foren plasmades en brillants aquarel·les i pastels que inclouen estudis de figures, sobretot de

50 “Ein kauerndes Menschenpaar saß übernächtigt aneinandergelehnt. Ich zeichnete sie; ihm war zu warm, er
schob die Ohrenklappen hoch, dann bewegten sie sich, ich zeichnete wieder. - Im Halbdunkel sitzend, die
Striche mehr fühlend als sehend, und immer mußte ich sehr aufpassen, daß der Zug nicht wegfahre und ich
mitten Sibirien dauernd zeichnend sitzenbleibe.” Ibid., pp. 25-26

51 “Meine Farben, die Feder und die Papiere folgten mit uns, wo immer wir hingingen. Oft allerdings mochte
ich nichts. Vom allzuvielen Sehen waren die Augen und der Aufnahmesinn ermüdet, und ich zur Wiedergabe
unfähig.” Ibid., p. 32
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dones joves amb la vestimenta tradicional, i diverses escenes d'espectacles teatrals. En són

exemples  Zwei  Frauen,  Japan (“Dues dones,  Japó”)  (Fig.  29)  o  Sitzender  Schauspielerin

(“Actriu asseguda, Japó”) (Fig. 30), que combinen aiguades i fines pinzellades de tinta negra.

A Hokusai i Utamaro adquirí les figures i les màscares Nõ52 que més tard emprà com a model

per la pintura de 1919 Maske und Georginen (“Màscara i dàlies”) (Fig. 31). A més de visitar

els temples, palaus, parcs i teatres, Nolde visità els museus japonesos, inclòs el de Kyoto, on

l'historiador de l'art alemany Karl With, es va oferir a ensenyar-li les magnifiques col·leccions

d'art xinès antic, rescatades pel Japó durant les guerres. En les seves memòries, Nolde escriu

que l'art japonès no li semblà especialment interessant, pel fet de ser d'un gust massa refinat.53

Un cop a la Xina, després d'una travessia de sis dies pel mar groc, toparen amb una Pequín

atrafegada i sorollosa, que els sorprengué per la diversitat dels seus habitants. Prengueren un

tren fins a la Gran Muralla i cavalcaren a través d'una remota vall per admirar les tombes de la

dinastia Ming. Després viatjaren a Hankou, a la boca del gran riu Iang-Tsé i s'endinsaren per

les aigües turbulentes del seu afluent, el riu Han. Nolde quedà totalment fascinat pel paisatge

fluvial  i  pintà  nombroses  vegades  l'arquetípica  imatge  dels  juncs  sobre  l'aigua,  les

característiques embarcacions de vela on vivien els xinesos (Fig. 32 i 33). Aquests estudis

estan fets amb àmplies aiguades de molts colors, plenes de matisos i transparències, aplicades

sobre un paper d'arròs marronós que havia adquirit al Japó.  

“Havia descansat dels dibuixos un parell de setmanes. Això aquí era

impossible. Treballava amb els  pinzells i la pintura com si estigués

posseït. Només calia que aixequés els ulls del paper. Al meu voltant

eren  tot  imatges;  l'abundància,  l'agitació  i  la  fluïdesa  de  la  vida;

reflexos, vaixells, persones en posicions inusuals, i enmig de tot, el

vapor. Pintava sense parar i queia rendit de tornada a la fonda.”54

52 El Nõ és un drama líric japonès que va tenir el seu apogeu el segle XVII. Procedeix de les danses rituals i
populars, la mitologia i les llegendes japoneses i xineses. Es caracteritza per la seva lentitud, austeritat i per
l'ús de màscares, emprades per l'actor principal (shite) per representar a un personatge femení o no humà
(diví, demoníac o animal), a un jove o a un ancià. Els personatges adults són representats sense màscara.

53 Nolde, E., Welt und Heimat, op. cit., pp. 39-40
54 “Meine Zeichnen hatte während ein paar Wochen geruht. Hier war dies unmöglich. Mit Pinsel und Farben

arbeitete ich wie ein Besessener; nur die Augen brauchte ich vom Papier aufzuheben, es waren alles Bilder,
alles  Bilder  um  mich,  reichstes  tobendes,  fließendes  Leben,  Spiegelungen,  Boote,  Menschen  in
außergewöhnlichsten  Stellungen,  und  dazwischen  der  Dunst  -  ich  malte  unaufhörlich,  daß  nachher  im
Gasthof ich todmatt hinfiel.” Ibid., p. 46
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En arribar a Hong Kong, l'expedició s'embarcà a la goleta Prinz Valdemar, que després de

parar a les Filipines, posà rumb a Nova Guinea. El primer contacte amb les tribus indígenes es

produí  al  port  de  Friedrich-Wilhelmshafen  (actual  Madang).  Nolde  relata  en  la  seves

memòries com alguns indígenes van ser convidats a pujar a bord per conèixer els europeus.

“Venien directament de la selva. Se'ls havien endut d'allà, desarmant-los a la força. No hi

havia cap altre mitjà per fer-se amb ells.”55 

El 13 de desembre, després de dos mesos i deu dies de viatge, l'expedició arribà a Rabaul,

Neu-Pommern, llavors capital de la colònia.  Allà, el matrimoni Nolde va ser rebut per dos

joves  indígenes,  els  anomenats  “boys”,  Tulie  i  Matam,  que  es  feren  càrrec  d'ells  en  tot

moment. Nolde els representà en dues xilografies (Fig. 34 i 35), on se'ls mostra de perfil, tant

negres que poc es distingeix en els seus rostres, tret dels ulls, els llavis, una orella i la línia del

cabell.  A Matam el substituí  al  cap d'un temps el jove Jupuallo, pel qual Nolde sentia un

afecte especial. 

55 “Direkt  aus dem Busch,  dem Urwald kamen sie.  Dort  waren  sie  mit  Gewalt  entwaffnet  und weggeholt
worden. Es gab kein anderes Mittel ihrer habhaft zu werden.” Nolde, E., Welt und Heimat, op. cit., p. 57
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4. En terres “salvatges”

Abans que l'expedició comencés les seva tasca, van passar quatre setmanes d'aclimatació a

Namanula Hill, un turó prop de la ciutat. Nolde, però, treballà intensament des de la seva

arribada, tal com corroboren els 215 dibuixos i aquarel·les que, el 23 de desembre, només deu

dies després d'instal·lar-se, envià al seu amic Hans Fehr a bord d'un vaixell de vapor.56 De la

seva estada a Nova Guinea es conserven, en total, unes 250 aquarel·les i gairebé el doble

d'esbossos i dibuixos de petit format, alguns dels quals serviren de base pels quadres pintats a

Kavieng i pels realitzats al seu estudi un cop finalitzat el viatge. 

Amb aquestes làmines, gargotejades ràpidament, intentà plasmar la dinàmica vida al tròpic:

“Sempre havia de capturar el moment; a l'instant següent, tot havia canviat o desaparegut.”57

Entre elles hi ha alguns paisatges, que reprodueixen siluetes de palmeres i postes de sol sobre

el  mar.  Un nombre  considerable d'estudis  de  plantes i  flors  exòtiques,  fets  amb guixos  i

pastels,  revelen  la  seva  fascinació  per  la  flora  tropical.  En  són  exemples  Tropenpflanze

(“Planta  tropical”)  (Fig.  36)  o  Landschaft  mit  Tropenpflanzen (“Paisatge  amb  plantes

tropicals”) (Fig. 37) que combina plantes de diferent formes i colors, incloent les enormes

atzavares tant característiques de la regió.

Altres d'aquestes obres de petit format, especialment aquarel·les,  representen als indígenes,

sols o en comunitat. Es tracta d'escenes de la seva quotidianitat, que inclouen activitats com la

cacera, la pesca i la vida al poblat. Generalment, estan pintades amb taques de colors brillants,

sobre les quals el pintor defineix els contorns de les figures amb ràpides pinzellades negres.

Eingeborene im Dorf (“Indígenes al poble”) (Fig. 38) mostra una plaça on, en primer pla, hi

ha diverses dones amb els seus fills. Darrere d'un tronc de palmera s'entreveu una cabanya. Al

fons, entre la densa vegetació d'un verd intens, destaquen dues corones de fulles vermelles.

Davant d'aquestes hi seu un grup, distanciat de les dones i els nens en primer pla, segurament

conformat per homes. Els accents de color de les seves robes i tocats omplen l'escena d'una

gran lluminositat.  L'escassetat  de detalls,  els rostres  tan sols insinuats i  la  poca correcció

anatòmica dels cossos es deuen, segurament,  a la rapidesa amb la que Nolde treballà per

copsar l'escena. Aquesta manera de pintar també serveix a l'artista per representar eficaçment

56 Sense contar els que havia fet durant el viatge d'anada, que ja havien estat enviats a Alemanya des de Pequín
per tal de que no es fessin malbé. Nolde, E., Welt und Heimat. op. cit., p. 58

57 “Immer sogleich mußte ich zugreifen [...] immer den Moment fassend, der nächste gleich war anders, oder
alles war schon verschwunden.” Ibid., p. 56
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el moviment, com en el cas de Boot mit Eingeborenen (“Bot amb indígenes”) (Fig. 39) on es

mostren diversos personatges remant en una canoa, sobre una aigua que oneja amb reflexos

blaus i ataronjats. Aquí, altra vegada, les pinzellades ràpides que conformen el fons vegetal

ajuden a crear sensació de velocitat.

 

Els treballs d'investigació de l'expedició començaren la segona meitat  de gener.  El  doctor

Külz establí el campament base a la península de Gazelle, des d'on s'anaren desplaçant als

pobles del  voltant.  El  matrimoni Nolde anava sempre acompanyat per  un representant de

l'administració colonial i escortat pels seus “boys” i uns quinzena de soldats. El doctor Külz,

per mitjà d'un sergent de policia local, es dedicava a interrogar als indígenes i a examinar-los,

intentant esbrinar les causes de mortalitat entre els mes joves. Nolde emprà aquestes estones

per desenvolupar la tasca que se li havia encomanat: “Durant les entrevistes, jo podia dibuixar

i pintar les meves làmines passant desapercebut, de manera que tenia davant meu els models

amb tota  naturalitat.  Era  bonic,  tot  i  que  els  habitants  de  la  zona  de  la  Gazelle  no  són

generalment simpàtics, ni conseqüentment ho és la seva aparença.”58 59

Per a la realització dels retrats dels indígenes, es decantà per la tècnica de l'aquarel·la sobre un

paper marronós que havia adquirit durant la seva estada al Japó. De la mateixa manera que en

la resta d'aquarel·les, la tècnica emprada consisteix en dos passos: primer, el color s'aplica

amb un pinzell  ample;  després,  quan aquest  s'ha  eixugat,  la  tinta  negra  que  defineix  els

contorns i els trets facials és aplicada amb un pinzell prim. És possible que aquesta manera de

pintar estigués, d'alguna manera, influenciada per la pintura amb tinta xinesa i la cal·ligrafia

oriental, que l'artista havia conegut durant el viatge d'anada.

Generalment, els caps es presenten aïllats sobre un fons neutre, ocupant el full sencer (Fig. 40,

41, 42 i 43). El bust només està representat en ocasions puntuals. Aquesta manera de mostrar

els personatges, a vegades de front i d'altres de perfil, respon a la voluntat de classificar-los.

Mostrant la diversitat de les seves fisonomies, pintures facials, ornamentacions i tocats, Nolde

intentà plasmar els trets característics de les diferents ètnies (o “races”, en paraules seves):

“Cap raça  és  pitjor  o  millor  que  les  altres  –  davant  de  Déu totes  són iguals  –  però  són

58 “Während seines Verhörs zeichnete und male ich unbemerkt meine Blättern, so daß ich die Gezeichneten in
voller Natürlichkeit vor mir hatte. Das war schön, obschon die Bewohner des Gazellengebietes allgemein
keine  sympathischen  Menschen  waren  und  auch  ihr  Aussehen  dementsprechend.” Nolde,  E.,  Welt  und
Heimat. op. cit., p. 71

59 Ada Nolde també descriu als indígenes d'aquesta regió com a “molt  antipàtics,  d'intel·ligència escassa i
bruts”. Nolde, A., “Einige Erinnerungen”. A: Reuther, M., Emil Nolde – Die Südseereise, op. cit., p. 61
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diferents, molt diferents, en el seu estat de desenvolupament, en la seva vida, en els costums,

forma, olor i color, i no és intenció de la naturalesa, que es barregin entre ells.”60

Tot i que per la seva composició formal puguin recordar la fotografia etnogràfica de l'època,

aquests  retrats  dels  indígenes  no  tenen  una  funció  etnogràfica  real.  El  pintor  va  ometre

informació essencial per l'avaluació científica, com són el lloc i la data en la que foren pintats,

i el nom del grup o la tribu a la que pertanyien. L'única anotació de les làmines és el seu propi

nom, cosa que les defineix com a obres d'art. Nolde, que es va prendre molt seriosament la

seva  tasca,  sembla  que  estava  content  amb els  seus  retrats:  “Amb les  investigacions  en

aquesta  regió,  els  metges  havien  complert  el  seu  propòsit.  El  resultat  de  les  meves

observacions demogràfiques també fou satisfactori.”61 

Durant les tasques d'investigació a la península de Gazelle,  Nolde va contraure disenteria

amèbica62 i  hagué  de  passar  tres  setmanes  a  l'hospital.  El  matrimoni  pensà  llavors  en

interrompre el  viatge.  Per una banda, no tenien la sensació d'haver arribat allà on volien:

“Estàvem cansats de seure amb els altres europeus [...]. Déu nos en guard, que estúpid era tot

plegat!  Sobretot  Rabaul.”63 Per  l'altra,  tampoc  els  pobles  de  la  península  de  Gazelle

semblaven satisfer-los: “Els homes de qualsevol altre lloc haurien estat més interessants.”64

Malgrat les seves decepcions, decidiren continuar el viatge i es dirigiren a Kavieng, una petita

localitat a la punta nord-oest de Neu-Mecklenburg65, on foren acollits per l'oficial del districte,

el doctor Alfred Stübel, i la seva dona Ada.

A jutjar pels seus escrits, sembla ser que es van entendre molt bé amb els seus amfitrions:

“Conversàvem durant els àpats i, durant les primeres hores de la nit, ens asseiem a l'ampli

60 “In weiter Sicht gesehen mag keine Rasse schlechter sein oder besser als die andere – vor Gott sind alle
gleich – aber verschieden sind sie, sehr verschieden, in ihrem Stadium der Entwicklung, in ihrem Leben, in
Sitten, Gestalt, Geruch und Farbe, und es ist wohl nicht die Absicht der Natur, daß sie sich vermischen
sollen.” Nolde, E., Welt und Heimat, op. cit., p. 121

61 “Die  Untersuchungen  und  Nachforschungen  unserer  Ärzte  in  diesem  Gebiet  gingen  ihrem  Abschluß
entgegen.  Auch  das  Resultat  meiner  menschlich-volk-haften  Beobachtungen  schien  uns  befriedigend.”
Nolde, E., Welt und Heimat, op. cit., p. 101

62 La disenteria és una malaltia de l'intestí, que s'infama i s'ulcera causant dolor abdominal, febre i diarrea. La
disenteria amèbica és molt freqüent en les regions tropicals i sol transmetre's a través d'aigües contaminades.

63 “Wir hatten es satt, in den elenden Europäerstädten zu sitzen. [....] Gott bewahre uns, war das stumpfsinnig.
Allen voran Rabaul.” Nolde, A., Tagebuchaufzeichnungen. A: Rochard. P., et al., op. cit., p. 67

64 “Interessanter werden die Menschen wohl anderswo sein.” Carta d'Ada Nolde a Hans Fehr, febrer de 1914.
Otterbeck, C., op. cit., p. 228

65 Kavieng s'havia convertit en un important centre administratiu, després que el 1907, per suggerència de la
direcció general dels Reials Museus de Prússia, una expedició etnològica explorés l'arxipèlag de Bismarck.
Per  aquesta  raó,  és  possible  afirmar  que,  quan  Nolde  visità  la  ciutat,  aquesta  estava  ja  completament
colonitzada i les visites d'estrangers eren força habituals. 
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porxo a admirar la lluna –gairebé  com feien els indígenes– i  cantàvem les cançons populars i

estudiantils  alemanyes,  grotesques  i  divertides.”66 Fou durant  l'estada  amb els  Stübel  que

Nolde començà la seva sèrie de pintures a l'oli, emprant com a taller un petit local penitenciari

recentment  construït.  El  14  d'abril,  després  de  sis  productives  setmanes  treballant,  va

presentar els seus dinou quadres en una mena d'exposició que durà dos dies. Cinc dies més

tard abandonà Kavieng,  juntament  amb el  professor  Leber,  per  visitar  les  illes  veïnes  de

Komuli,  Manus,  Pak i  Lemos,  habitades  per  tribus  indígenes  pràcticament  aïllades  de  la

civilització. 

El 30 d'abril tornaren a la capital, Rabaul, on van assabentar-se de la mort de la jove Gertrud

Arnthal,  víctima de  la  febre  tifoide.  Afectats  per  la  notícia,  els  Nolde decidiren  tornar  a

Alemanya abans del previst. El 16 de maig començà el viatge de tornada, durant el qual es

prengueren temps per visitar Java i Birmània. Després de travessar el Iemen i el canal de

Suez,  arribaren  a  Port  Saïd,  on  s'assabentaren  de  l'esclat  de  la  Primera  Guerra  Mundial.

Gràcies a que es tractava d'un port neutral, van poder canviar de vaixell i arribar a Alemanya,

després de passar per Marsella, Gènova i Suïssa. 

De la mateixa manera que en el viatge d'anada, el seu equipatge va ser enviat amb antelació a

Alsen,  aquesta  vegada  acompanyat  per  les  dinou  teles  enrotllades,  algunes  aquarel·les,

dibuixos  de  petit  format  i  algunes  caixes  plenes  d'objectes  fabricats  pels  indígenes.

Malauradament, el vaixell va ser segrestat al canal de Suez i portat a Anglaterra. No va ser

fins  el  1921 que  les  pintures  desaparegudes  van reaparèixer  il·leses  en  un  magatzem de

Plymouth, després de que Nolde ja les hagués donat per perdudes. Segurament, aquest fet va

promoure la producció d'un gran nombre de pintures els anys següents que recorden molt a

les pintades in situ. “No érem capaços de dir res. Ell [Mr. Poppelstone] ens portà a una vil·la

remota i abandonada, i ficats sota unes escales hi havia els dos rotlles – els meus quadres [...].

No podíem deixar que notés la nostra excitació. Després d'un tens estira-i-arronsa ens els va

entregar.”67 Allà  també  es  va  assabentar  de  que  part  el  seu  equipatge  encara  existia.  En

aquelles maletes florides hi va trobar 250 dels seus esbossos de petit format, una quantitat

66 “Wir  plauderten  zu  den  Mahlzeiten,  und  in  den  frühen  Nachtstunden  saßen  wir,  den  Mond  verehrend
-beinahe wie die Eingeborenen- auf der breiten Haustreppe und sangen, wir sangen die deutschen Volks- und
Studentenlieder, groteske und lustige, in die Nacht hinein.” Nolde, E., Welt und Heimat, op. cit., pp. 87-88

67 “Der Maler hielt vor Erregung seinen Hut vor das Gesicht. Wir vermochten gar nichts zu sagen. Er [Mr.
Poppelstone]  ging  mit  uns  zu  einer  entlegenen  verfallenen  Villa  und  wirklich,  unter  einer  Treppe
hineingeschoben, lagen die beiden Rollen - meine Bilder […]. Er sollte unsere Erregung nicht sehen. Nach
schwierigem Hin- und Herverhandeln wurden sie uns übergeben.” Nolde, E., Mein Leben, Colònia: DuMont,
1976, p. 371
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que, segons escriu en les seves memòries, ni tant sols recordava haver fet. Nolde també parla

sobre l'estat dels quadres quan van veure la llum i sobre el seu sentiment al redescobrir les

seves pròpies obres, d'algunes de les quals només en tenia una lleuger record: 

“Els dos rotlles van arribar de Plymouth a Stemmildt, a casa de la

meva germana  [...]  immediatament  els  vam desembolicar.  El  paper

estava  enganxat  –els  quadres  no estaven del  tot  secs  quan van ser

empaquetats– i jo no aconseguia tranquil·litzar-me [...]. Tota la tarda

del diumenge ens la vam passar estovant, desenganxant i netejant el

paper. Finalment, un darrere l'altre, els home de color marró fosc van

anar  traient  el  cap,  així  com les  palmeres,  el  mar  i  el  sol  ardent.

Aquelles imatges tropicals en un menjador a Slevig! Quina escena més

curiosa i com brillaven els colors! Durant els set anys que van estar

perdudes, no estava segur de si eren bones o no. Potser per aquesta raó

estava  tant  gratament  sorprès.  Algunes  em semblaven  especialment

boniques.”68

Només onze dels dinou quadres pintats a Kavieng han arribat fins els nostres dies. Aquests

representen generalment paisatges i grups de personatges, i a jutjar pels títols dels quadres

desapareguts, la resta de la sèrie hauria anat encaminada en la mateixa direcció.69 D'entre els

paisatges que representen platges amb palmeres, cal destacar l'anomenat Nusa lik (Fig. 44), en

referència a la petita illa, pràcticament deserta, que el pintor visità en varies ocasions. “Davant

de Kavieng hi havia Nusa lik, una bonica illeta que visitarem sovint. Passejàvem i seiem a la

platja, guardant silenci davant l'immens i silenciós oceà.”70 El quadre Nusa lik  reprodueix un

dibuix previ fet a llapis, en què el groc, el verd oliva i el blau formen part del cel, els núvols,

l'aigua i la sorra. En la pintura els tons es canvien pel verd, el  blau i  el gris, impregnant

68 “In  Stemmildt  bei  meiner  Schwester  waren  inzwischen  aus  Plymouth  die  beiden  Gemälderollen
angekommen.  […] sogleich wurden die Bilder ausgepackt.  Wegen der angeklebten Papiere – die Bilder
warem beim Verpacken nicht ganz trocken gewesen – konnte die Spannung leider nicht sogleich befriedigt
werden [….] Den ganzen Sonntagnachmittag standen wir Papier aufweichend, ablösend, abwaschend. Einer
der dunklen braunen Menschen guckte hervor nach dem anderen und die Palmen, das Meer und die glutvolle
Sonne. […] Diese eigentümlichen Tropenbilder in einer schlewigschen Bauernstube! Wie war das seltsam
und wie glühten die Farben. Es war mir während der sieben Jahre, in denen sie verloren waren, nicht ganz
bewußt geblieben, ob wirklich sie ganz gut seien oder nicht.  Vielleicht  deshalb war ich jetzt  so freudig
überrascht. Einige schienen mir besonders schön.” Nolde, E., Mein Leben, op. cit., p. 348

69 Alguns  títols  de  les  obres  desaparegudes  són:  Junge  braune  Mutter (“Jove  mare  marró”),  Frauen  im
Ufersand hockend (“Dones ajupides a la sorra de la platja”), Kriegsrat (“consell de guerra”), Früher Morgen
im Baninggebrige (“D'hora al matí a la serralada de Baning”), segons consta a la Lost Art Internet Database
(www.lostart.de).

70 Nolde, E., Welt und Heimat, op. cit., pp. 90-91
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l'atmosfera d'una llum difusa, com abans o després de la sortida o la posta de sol. El punt de

vista és alt, gairebé d'ocell, permetent una visió àmplia del mar. Els núvols grisos i espessos

del marge superior troben la seva correspondència a la part inferior, en la franja on les aigües

són menys profundes. Són precisament aquests núvols massissos els que dominen el quadre,

convertint-se en símbols de la força de la natura.

La famosa pintura Tropensonne (“Sol tropical”) (Fig. 45) representa l'escena de la sortida (o

posta)  de  sol  des  de  la  sorra.  També  d'aquest  quadre  n'existeix  un  petit  estudi  previ,

considerablement diferent a nivell cromàtic. Formalment són iguals: la línia de l'horitzó es

troba just per sota de la meitat del quadre. Allà, s'alça en verd fosc la boscosa silueta de l'illa

del davant, una taca que continua per la dreta en forma de núvols blancs i que troba la seva

correspondència en les onades escumoses en primer pla. Sobre les copes dels arbres hi ha el

sol, representat com un cercle vermell roent. En contraposició al dibuix, fet amb ràpids traços

de groc, lila, verd i l'accent taronjós del sol, en la pintura els colors són més foscos, fent que

el paisatge cobri profunditat. 

És possible que amb Palmen am Meer (“Palmeres al mar”) (Fig. 46) el pintor volgués plasmar

una de les vistes al mar obert des de l'illa de Nusa lik que descriu en les seves memòries. De

manera semblant a  Tropensonne, el paisatge es divideix pràcticament en dos a traves de la

línia de l'horitzó, que es troba just per sota de la meitat del quadre. Només dues palmeres en

primer pla i un tros de vegetació situat al marc inferior dret del quadre interfereixen la visió

del mar. Un núvol d'un groc ataronjat intens domina el cel blau clar. Les grosses pinzellades

subratllen l'atmosfera excitada que suggereixen els colors brillants. Sembla que Nolde quedà

impressionat per aquests paisatges agitats amb palmeres aïllades, tal com demostren els nou

esbossos a color que repeteixen aquest tema. 

Entre aquests quadres que representen espectacles de la natura, n'hi ha dos que es diferencien

de  la  resta  pel  fet  d'incloure  personatges:  Meerbucht (“Badia”)  (Fig.  47)  i  Stiller

Südseeabend71 (“Vespre tranquil als Mars del Sud”). En el darrer, un indígena, armat amb una

llança, camina per la riba d'un llac. A l'horitzó, la superfície plana de l'aigua està delimitada

per una densa vegetació a la dreta i per un grup d'arbres a l'esquerra. La silueta d'una palmera

s'alça des de la dreta cap al cel. La llum càlida suggereix el capvespre, moment en què el

71 Aquest quadre pertany a una col·lecció privada, i no ha estat possible incloure'n la imatge per la pèssima
qualitat amb què apareix en les diferents publicacions.
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caçador tornaria cap a casa després de la jornada de cacera, donant-li a la pintura un aire

romàntic. Potser el pintor recorda amb aquesta escena els nadius de la península de Gazelle,

que amb una prima llança de bambú amb punta esmolada, “caçaven petits peixos amb una

destresa sorprenent.”72

Els tres indígenes nuus asseguts a la platja de  Meerbucht, es troben representats de manera

semblant, amb algunes variacions, en una sèrie completa de dibuixos de petit format. Nolde

representa la platja amb gran dinamisme emprant groc brillant, rosa i violeta. L'aigua està

calmada i fosca, i s'obra al fons cap al mar obert. Un parell de taques de llum es reflecteixen

sobre l'aigua i el cel blau clar de migdia s'omple de núvols arrodonits. Un parell de palmeres

assenyalen la transició entre la costa i l'interior de l'illa.

Els altres sis quadres conservats poden dividir-se en dos grups: Per una banda, els dibuixos de

famílies, amb dones i nens; per l'altra, els guerrers i les reunions d'homes. El quadre Papua-

Jünglinge (“Joves de Papua”) (Fig. 48) no s'inclou en cap de les dues categories anteriors. A

aquest  se  li  atribueix un esbós que  difereix  força  de  la  pintura,  sobretot  pel  que  fa  a  la

composició. Al quadre els tres joves ajaguts a la platja estan separats de manera que entre ells

es pugui observar el mar d'un verd maragda que es mou darrere seu. Aquest queda emmarcat

per les figures dels cantons, com si es tractés d'una finestra. Els dos joves dels extrems seuen

tranquil·lament  mentre  observen a  l'espectador  i  el  que es  troba  al  mig jeu entre  ells  de

bocaterrosa, mirant amunt pensatiu. Els draps vermells als seus malucs i les flors als cabells

brillen sobre els seus cossos de color marró fosc, contornejats per una línia negra. En els seus

grans ulls groguencs no hi ha rastre de maldat ni d'hostilitat, fet que els diferencia dels altres

personatges (especialment els  masculins) que poblen les pintures de l'artista.

El quadre  Familie (“Família”) (Fig. 49) mostra a un pare, una mare i el seu fill asseguts al

terra, en el context del que sembla ser un poblat. La dona es mostra de perfil amb el seu fill

nuu arraulit a la falda, una posició que referma l'íntim lligam que hi ha entre e lls. L'home mira

frontal  cap  a  l'espectador,  amb els  colzes  separats,  com volent  impedir  les  mirades  dels

curiosos.  Darrere  seu,  unes  línies  blaves  i  marrons  insinuen  una  cabanya,  i  a  l'esquerra,

arbustos verds i corbats troncs de palmera omplen el fons. La mare porta un sarong de ratlles

verdes i vermelles que la cobreix fins a la cintura. El pare mostra el seu tors nuu i porta uns

pantalons curts de color rosa. El terra està pintat d'aquest mateix color, aplicat de manera

72 Nolde, E., Welt und Heimat, op. cit., p. 65
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irregular amb grosses pinzellades, omplint la superfície buida entre les figures i les palmeres.

L'ús  d'aquest  to  per  representar  el  terra  no  és  aleatori  ni  un  recurs  expressiu,  sinó  que

reprodueix la terra vermella brillant que tant fascinà al pintor.73 Sobre els rostres foscos dels

personatges brillen els llavis vermells, les dents i l'os que travessa el nas de l'home, a mes dels

seus grans ulls grocs a l'aguait, que recorden els d'un animal defensant la seva cria. 

Un fet curiós és que els caps dels dos adults queden tallats pel marge superior, cosa que es

repeteix a Mann, Frau und Kind (Neuguinea) (“Home, dona i nen (Nova Guinea)”) (Fig.

50).74En aquest quadre, també basat en un dibuix previ, les figures ocupen tota la superfície,

sense deixar espai ni pel terra ni per l'entorn. Les formes de l'esbós s'exageren a la pintura a

l'oli: El perfil de la dona, la posició paral·lela de les seves mans amb les del seu fill, semblants

a urpes corbades; el peu frontal de l'home, que recorda la pota d'un lleó i el blanc espurnejant

dels seus ulls, pretenen accentuar la part animal i salvatge d'aquests personatges. 

A Mutter und Knabe (“Mare i noi”) (Fig. 51) Nolde tracta de nou la relació íntima entre mare

i fill. És l'únic quadre en format vertical de tota la producció als Mars del Sud i pren també de

referència un esbós previ fet a llapis. Un nen nu i garrell es presenta davant d'una dona que

seu darrera seu amb les cames creuades i l'estreny amb els braços contra el seu pit. Altra

vegada el terra adopta tonalitats rosades. El fons es divideix en dues meitats, una clara i l'altra

fosca, plenes de grans fulles decoratives. La dona porta una brusa blau marí i uns pantalons

bombatxos d'un vermell brillant, que es repeteix en el mocador que li embolica el cap i en els

llavis d'ambdós personatges. Per tal que la pell de la mare ressalti sobre el fons fosc de la

meitat on es troba, la seva pell està pintada amb pinzellades de groc brillant.

La representació dels indígenes com a autèntics salvatges, troba la seva màxima expressió en

les dues últimes pintures de la sèrie,  Erregte Unterhaltung  (“Conversa agitada”) (Fig. 52) i

Südseekrieger (“Guerrers dels Mars del Sud”) (Fig. 53). En aquest punt, cal fer referència als

seus escrits, en els quals, des de les primeres pàgines, descriu la destinació del seu viatge com

una regió habitada per “caníbals”.75 També en una carta a Hans Fehr escrigué: “Els indígenes

aquí mengen de tant en tant carn humana; En algunes ocasions, es colpegen els uns als altres

73 “El dia següent vam visitar un remot poble llunyà, […] on els marges dels camins eren d'una preciosa i
brillant terra vermella.” / “Am folgenden Tag besuchten wir ein entfernter gelegenes Dort, [...], wo die frisch
aufgeworfenen Wegseiten wunderschönste, leuchtende rote Erde waren.”  Nolde, E.,  Welt und Heimat, op.
cit., pp. 95-96

74 C. Lange assenyala aquesta característica com un tret estilístic que apareix en l'obra de Nolde a partir de
1909. Brugger, I. et. al., op. cit., p. 45

75 “Kannibalen waren es, diese Menschen.” Nolde, E., Welt und Heimat, op. cit., p. 57
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fins a matar-se.”76 Com no podia ser d'altra manera, també el relat del seu primer contacte

amb els indígenes està impregnat d'aquesta concepció: “Quan un dels seus ulls em mirava de

gairó, era sinistre, i quan em mirava directament, era tan salvatge i hostil com una pantera

negra o un lleopard.”77 Per aquesta raó, el pintor tenia a vegades la sensació d'estar treballant

sota perill de mort78, la qual cosa feia indispensable tenir el revòlver sempre a punt.79

Relatant aquestes situacions d'amenaça, Nolde prova l'autenticitat dels indígenes, certificada a

traves del seu caràcter agressiu, incivilitzat i sanguinari, malgrat està comprovat que, en el

temps de la seva visita, pràctiques com el canibalisme i la caça de caps estaven més que

superades  entre  les  tribus  papues.  La  tensa  excitació  de  les  trobades  que  descriu,  va  ser

transportada en les dues pintures mencionades, que es caracteritzen per ser planes i hostils,

amb un fons negre que gairebé s'empassa les figures. El grup d'homes d'Erregte Unterhaltung

porta el lapap, el tapall que els cobreix els genitals, a mes de flors, mocadors i grans arracades

daurades. Un d'ells està brutalment tallat pel marge superior, seguint la línia de les seves altres

pintures. L'home que gesticula salvatgement a la dreta té el front pintat amb una franja blanca,

cosa que es relaciona amb una defunció80 i mostra unes dents esmolades que ressalten sobre la

seva pell fosca. 

La mateixa franja blanca es troba al front de l'home més menut dels set que omplen el quadre

Südseekrieger. En aquest cas, els homes no semblen estar duent a terme una cerimònia de

culte,  sinó  que  il·lustren  la  confrontació  entre  desconeguts.  Les  figures  són  només

representades fins a la cintura i els diferents tons de marró dels seus torsos nuus s'accentuen a

través de la línia negra que els perfila. Els dos homes del mig són mostrats frontalment. A

esquerra i dreta són flanquejats per altres guerrers que es troben de perfil, emmarcant el grup.

L'home amb barba i el front arrufat mira fixament a l'espectador amb uns ulls grocs brillants

que transmeten una barreja de por i agressivitat. El collaret d'ossos sobre la seva pell daurada i

76 “Die Eingeborenen hier essen allerdings zuweilen Menschenfleisch, sie schlagen sich gegenseitig zuweilen
tot.” Carta del 24 de maig de 1914 a Hans Fehr. A: Rochard. P., et al., op.cit., p. 232

77 “Wenn  ein  Auge  von  ihnen  aus  seine  Ecke  mich  traf,  war  es  unheimlich,  und  wenn  sie  ein  vollends
anschauten, war es so wild und gehässig, wie schwarze Panther oder Leoparden schauen.” Nolde, E., Welt
und Heimat, op. cit., p. 57

78 Veure:  Nolde, E., Welt und Heimat, pp. 59 i 97.
79 “Amb gest pensatiu i la seva llança a la mà, em va mirar. Jo el dibuixava i pintava. Amb raó, al meu costat hi

havia el revòlver expectant, i darrera meu, cobrint-me les espatlles, la meva dona Ada amb el seu, igualment
desassegurat.  Segurament,  mai  cap pintor  havia  treballat  sota  tanta tensió.”/  “Mit  überlegener Gebärde,
seinen Speer in der Hand, schaute er mich an. Ich zeichnete ihn und malte. Zur Rechten neben mir lag der
gespannte Revolver und hinter mir stand, den Rückend deckend, meine Frau Ada mit dem ihrigen, ebenfalls
entsichert.” Ibid. p. 97

80 “Els  nadius  es  pinten  el  front  amb  pintura  blanca  en  senyal  de  dol.”  / “Die  sonstigen  Eingeborenen
bestrichen sich als Trauerzeichen die Stirn mit weißer Farbe.” Íbid, p. 93
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el dit índex del seu company que l'assenyala accentuen la seva posició destacada. La diagonal

que dibuixen els caps troba el seu paral·lel en una llança, que alhora actua de barrera entre els

homes i  l'espectador.  En aquest  quadre,  Nolde no pretenia  il·lustrar  ni  les extraordinàries

pintures corporals ni els tocats dels indígenes, com havia fet en els retrats en aquarel·la. El

que volia era plasmar aquell moment en el qual l'atmosfera és tant tensa que gairebé es podria

tallar amb un ganivet, com si es tractés de traspassar a la pintura la seva confrontació amb un

animal salvatge. 

Per  últim,  afegir  que,  malgrat  Nolde  denuncià  en els  seus  escrits  l'espoli  que  patiren  les

cultures mil·lenàries per part dels colonitzadors, aquesta crítica és pràcticament imperceptible

en la seva obra. No existeix cap quadre que mostri el treball dels indígenes a les mines de

fosfat o a les plantacions de cocos; tampoc les botigues de souvenirs, els clubs alemanys i els

soldats. Les úniques representacions d'homes blancs que realitzà, foren un parell d'esbossos

que mostren els seus companys de viatge i la seva dona (Fig.  54 i 55). Nolde seleccionà

acuradament allò que volia mostrar al món, per tal de demostrar que havia trobat el que havia

anat a buscar: L'autenticitat de la vida salvatge i primitiva.81

81 “Com a persona i com a artista sempre m'interessaren totes les etapes de l'existència humana, des de la
naturalesa primordial fins a la seva dissolució [...]. Amb el viatge als Mars del Sud creia haver trobat el primer
dels esglaons.” / “Als Mensch und Künstler interessierten mich immer die ganzen Stufen des menschlichen Seins,
von der Urnatur an bis zur Auflösung. [...] Mit der Südseereise glaubte ich, die erste, die Urstufe erledigt zu
haben.” Nolde, E., Welt und Heimat, op. cit., pp. 146-147
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5. Experiències que perduren

“La riquesa de les experiències viscudes durant el viatge 

perduren per sempre.”82

Després  del  llarg  i  accidentat  viatge,  el  matrimoni  Nolde  es  retirà  a  la  seva  caseta  de

pescadors  a  Alsen,  on buscà el  repòs i  la  tranquil·litat.  En les seves  memòries,  el  pintor

recorda amb dolor i consternació les difícils circumstàncies de vida, les limitacions materials i

les precàries condicions de treball durant aquell hivern, marcat per la tragèdia de la guerra. Es

podria dir que, en certa manera, s'evadí de la dura realitat a través del seu art, pintant sobretot

temes religiosos i exòtics.83

“Després de les experiències del llarg viatge,  la malaltia i totes les

dificultats  viscudes,  estàvem  necessitats  de  descans  […].  Al

començament em faltava la motivació necessària  per treballar.  Més

tard, però, vaig trobar les forces suficients per caminar cada dia fins al

meu petit estudi al costat del mar, on vaig treballar sense parar el que

quedava d'any. […] La meva mirada tornava cap a les pintures fetes a

Nova Guinea. […] Si no reapareixien, serien per mi com víctimes de

la guerra.” 84

El viatge als Mars del Sud suposà un punt de inflexió en l'art de Nolde pel que fa a la temàtica

de les seves obres.85 Per una banda, el fet de creure improbable la recuperació de les teles

perdudes va promoure la repetició de temes semblants als pintats a Kavieng, i per altra, ja

abans d'aquesta pèrdua pensava en continuar al seu taller la sèrie allà començada, esperant

que l'aire sec del nord d'Alemanya contribuiria a millorar-ne la qualitat.86 

82 “Der ganze Reichtum des während dieser Reise sehend Erlebten bleibt einem für immer.” Nolde, E., Welt und
Heimat, op. cit., p. 147

83 Nolde deixà de pintar els temes moderns i urbans que l'havien ocupat en alguns els seus treballs anteriors,
com ara la sèrie d'espectacles de ball i de la vida nocturna berlinesa (1910). Tampoc tematitzà la guerra en la
seva obra, tal com feren altres pintors de la seva generació com Kirchner, Otto Dix o George Groz.

84 “Nach den Erlebnissen der große Reise, der Krankheit und allen den erregenden Schwierigkeiten, waren wir
ruhebedürftig [...] Mir fehlte anfänglich die Sammlung der Sinne zur Arbeit, dann aber ging es doch, und ich
wanderte alle Tage wieder, wie ehedem, zu meinem kleinen Atelier am Meer, arbeitend immerzu, das ganze
Jahr. [...] Mein Sehen ging nach meinen in Neuguinea gemalten Bildern [...] Falls sie nicht wieder zum
Vorschein kämen, dann sei dies von mir ein Opfer” Nolde, E., Welt und Heimat, op. cit., p. 136

85 “L'experiència als Mars del Sud m'acompanyà durant els anys de la guerra i els difícils anys de postguerra
com una remota i onírica felicitat” /“Das ganze Südseeerlebnis begleitete unvergessen durch die Kriegsjahre
und die kommende Zeit der schweren Kriegsfolgen wie eine traumhaft beglückende Ferne.” Ibid., p. 146

86 “He pintat poca cosa. A banda de que la nostra vida itinerant no ho permetia, crec que l'aire sec de casa serà
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La segona sèrie de pintures dels Mars del Sud està composta de vint quadres. Un dels primers

és Trophäen der Wilden (“Trofeus dels salvatges”) (Fig. 56), que mostra quatre caps sagnants

penjats d'un pal.87 Aquest quadre, sense precedents entre els estudis realitzats durant el viatge,

contribueix a reforçar la imatge dels indígenes predicada en les pintures anteriors, com a

brutals salvatges, caçadors d'homes i exhibidors dels seus caps com a trofeus. 

A aquest quadre el seguiren sis més, tots realitzats abans d'acabar l'any.88 En general no es

diferencien gaire temàticament dels realitzats a Kavieng: Drei Russen (“Tres russos” (Fig. 65)

i Friende  Russen (“Russos  morts  de  fred”)  (Fig.  27)  reprodueixen dibuixos  i  aquarel·les

realitzats a les estacions russes; Manusmänner (“Homes de Manus”) (Fig. 57), Papua Familie

(“Família de Papua”) (Fig. 58) i Eingeborene am Strand (“Indígenes a la platja”) (Fig. 59) són

visions  idealitzades,  fortament  influenciades  pels  clixés  occidentals  sobre  els  indígenes;

Segler im Gelben Meer (“Velers al mar Groc”) (Fig. 60) és el primer d'una sèrie de paisatges

que representen marines amb embarcacions, en els quals Nolde traslladà les impressions de

les llargues travessies amb vaixell pel mar Groc, el mar de la Xina Meridional i l'oceà Pacífic.

Aquest mostra tres velers solcant les onades d'un mar turbulent, les aigües roges del qual es

barregen amb el cel, d'un brut blau turquesa. Les taques blanques sobre la superfície ajuden a

crear  l'efecte  de  moviment  i  agitació.  Els  colors  són  intensos  i  estan  aplicats  amb grans

pinzellades de pintura espessa. Segler – Silberluft (“Velers – Aire de plata”) (Fig. 61), datada

de l'any següent, està feta emprant colors freds, i malgrat semblar monocroma, està plena de

matisos. Una extensa superfície d'aigua, pintada amb reflexos blaus, verds i grisos, es fon en

la profunditat del quadre amb un cel dominat per espessos núvols negres. La línia de l'horitzó

es torna gairebé imperceptible. La llum de la lluna fa brillar els contorns dels núvols, les

onades i les veles dels dos vaixells, que reposen sobre les aigües serenes. En aquests quadres

demostren el domini de Nolde del color i la seva habilitat per expressar sensacions emprant

pocs recursos.

L'any 1915 va ser el més productiu de la seva carrera. Va pintar ni més ni menys que vuitanta-

vuit quadres a l'oli, alguns dels quals estan relacionats directa o indirectament amb motius del

seu viatge. Els souvenirs que s'endugué dels diferents països per on passà, com ara màscares,

més adequat per aquest tipus de treballs de gran format.”  /  “Gemalt habe ich auch einiges. Bei unserem
Wanderleben aber ging dies nicht gut, und auch finde ich die herbere Luft daheim besser geeignet für diese
größere Arbeitsart”. Carta  a Hans Fehr, maig de 1914. Rochard. P., et al., op. cit., p. 54

87 Alguns autors com M. Urban consideren aquest quadre hereu dels bodegons de màscares realitzats dos anys
abans. Urban, M., Emil Nolde. Figuren in Bildern, op. cit., p.78

88 Otterbeck, C., op. cit., p. 234
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ulis i tamburans,89 li serviren per crear una sèrie de bodegons, començada el 1915. Aquests

objectes es poden trobar en diferents quadres posteriors al viatge, fins i tot en alguns pintats

molts anys després, essent l'últim d'ells de 1935. Generalment, es diferencien dels bodegons

etnogràfic no només pels colors, que es tornen molt més apagats, sinó que els objectes deixen

d'estar animats. A més, aquests es combinen amb d'altres elements menys exòtic, com ara

figuretes de fusta o porcellana, que li interessen pel seu cromatisme o per la seva forma, que

s'adequa a la composició (Fig. 20, 21 i 22).

Els darrers quadres amb la temàtica dels Mars del Sud pintats aquell any foren Neu-Guinea-

Wilde (“Salvatges  de  Nova  Guinea”)  (Fig.  62)  i  Neu-Guinea-Frauen  (“Dones  de  Nova

Guinea”)  (Fig.  63).  El  primer  va  gaudir  d'una  gran  popularitat,  exhibint-se  en  diverses

exposicions.90 Mostra  els  caps  i  els  torsos  nuus  de  tres  homes  de  Papua,  que  miren

frontalment a l'espectador de manera amenaçadora. Els ulls i les boques brillen en la foscor.

Els  collarets  i  les  arracades  corroboren  el  seu  caràcter  salvatge.91 El  segon,  amb  una

composició i cromatisme semblants, mostra tres dones fins a l'alçada de la cintura, una de les

quals sosté un nadó en braços. També aquestes llueixen grans joies daurades. En ambdós

quadres, el fons està constituït per una fosca superfície uniforme, sense cap referent figuratiu,

que gairebé es confon amb la pell dels personatges. Les pintures  Soldaten (“Soldats”) (Fig.

64) i Drei Russen (“Tres russos”) (Fig. 65) segueixen el mateix patró: tres homes, un al costat

de l'altre, formant una espècie de paret humana, miren a l'espectador i li barren el pas.92 No es

mostren individualitzats, per tal de ressaltar la idea de grup, i en contraposició amb els retrats

pintats amb aquarel·la a la península de Gazelle, que accentuen les diferències entre ells, les

cares dels indígenes estan tipificades.

Si  bé  en  la  primera  sèrie  de  pintures,  efectuada  a  Kavieng,  Nolde  representà  a  grups

d'indígenes  als  poblats  o  a  l'aire  lliure  duent  a  terme  activitats  particulars,  en  les  noves

pintures  escenificà  majoritàriament  confrontacions  directes  entre  aquests  i  l'espectador,

89 Veure nota a peu de pàgina núm. 34
90 Aquest va ser  l'únic quadre amb la temàtica dels Mars del Sud que va gaudir d'èxit en les exposicions.

Després de ser pintat, el 1915, passà per vuit exposicions diferents. A partir de 1926 i fins el 1937 es presentà
sovint juntament amb la seva parella, Neu-Guinea-Frauen. Otterbeck, C., op. cit., p. 234

91 “Eren molt més grossos i salvatges que els de la illa de Yap, amb els seus abundants cabells, les joies fetes
amb petxines a les cames, als braços, al coll o penjades a les orelles; alguns tenien un os ficat a través del
nas.” / “Sie waren viel größer als diejenigen der Insel Yap und sie waren wild, mit ihrem mächtigen Haar, mit
ihrem Schmuck aus Muscheln und Bein an den Armen, um den Hals, oder in den Ohren hängend; manche
hatten einen weißem, krummen Knochen durch die Nase gesteckt.” Nolde, E., Welt und Heimat, op. cit., p. 57

92 Aquest és un esquema que també emprà en les representacions de personatges occidentals durant aquella
època,  com  es  pot  veure  en  el  retrat  de  la  família  de  grangers  pintada  el  1915  amb el  títol  Familie
(Bonnichsen).
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extraient-los del seu món original. Comparant els dos quadres més populars de cada sèrie,

Papua  Jünglinge i  Neu-Guinea-Wilden,  es  pot  comprovar  com  l'accent  s'ha  posat  en  la

representació del caràcter salvatge dels personatges. La moderació en el color, característica

dels quadres pintats a l'estudi d'Alsen, es justifica pel fet que el pintor s'involucrà en un tipus

d'imatge més expressiva dels representats, centrada en captar la seva vessant més instintiva i

animal. 

Exceptuant el treball en aquests quadres a l'oli, Nolde s'ocupà poc més, artísticament parlant,

del seu viatge. Dos dels seus retrats fets amb aquarel·la foren reproduïts el 1915 en forma de

litografies, amb una tirada limitada de pocs exemplars. Per aquestes escollí dos retrats que

exemplifiquen les  dues  imatges  estereotipades  (i  contraposades)  que  es  tenia  llavors  dels

indígenes: el salvatge i  el gentil.  Així, mentre un d'ells porta penjats al  coll uns ullals de

senglar (Fig. 66), l'altre llueix una flor darrere l'orella (Fig. 67). 

A partir  de  1915,  el  seu interès  es  focalitzà  en  altres  temes.  Una sèrie  d'obres  de  1917,

centrada en la dansa, rememora els espectacles de ball que presencià durant la seva visita a

Java i Birmània (Fig. 68 i 69). D'alguna manera, però, aquestes obres són una continuació

d'aquelles pintades els anys anteriors al  viatge,  com  Tanz um das goldene Kalb (“Ball  al

volant del vedell d'or”, 1910) (Fig. 70) i Kerzentänzerinnen (“Ballarines de l'espelma”, 1912)

(Fig. 71) animades per l'esperit del ditirambe, i contenen més elements imaginaris que reals.

Amb el pas del temps, l'exotisme de Nolde s'anà desvinculant de les experiències del viatge i

es tornà fantàstic, com en les escenes pintades el 1916  Beschwörung (“Conjur”) (Fig. 72),

Bogenschützen, (“Arquers”) (Fig. 73) o Mann und Weib im Zelt (“Home i dona en una tenda”)

(Fig. 74) que ja no tenen res a veure amb les seves vivències personals. 

Entre altres raons, la inclusió de figures amb fisonomies russes i orientals, indígenes dels

Mars del Sud, gitanos i gent dels Balcans en les seves obres religioses93 li va valer l'apel·latiu

d'artista “degenerat” per part del nazisme i la prohibició de la seva pintura a partir de 1941.94

Legende: Hl. Symeon und die Weiber (“Llegenda: Sant Simeó i les dones”, 1915) (Fig. 75),

Josephs Versuchung (“La temptació de Josep”, 1921) (Fig. 76) i  Erste Menschen (“Primers

homes”, 1922) (Fig. 77) són títols d'obres religioses que tracten el tema de la temptació i el

93 Nolde va reprendre la temàtica religiosa que l'havia ocupat durant els anys anteriors al seu viatge, pintant
sobretot escenes del Nou Testament. 

94 Sota el  Malverbot (prohibició de pintar) per part dels nazis, realitzà en secret prop de 1300 obres, que es
coneixen amb el nom de Ungemalte Bilder (“Quadres no pintats”) i que consisteixen en petites aquarel·les
executades directament sobre paper humit, que representen, generalment, marines i flors.
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pecat. La primera representa el passatge de la vida de Sant Simeó, anomenat “el Boig”, en què

es veié rodejat per un grup de noies, que amb familiaritat excessiva li estiraren la barba i el

convidaren a ocupar un lloc en la seva dansa. L'escena mostra el sant, de pell fosca i amb una

expressió grotesca al rostre, abraçant a dues de les noies, que ja s'han tornat estràbiques i

lletges degut al càstig diví. Aquestes estan representades com dues indígenes morenes amb

poca roba i llargues cabelleres negres i despentinades. També a Josephs Versuchung, una noia

nua de trets exòtics que representa l'esposa de Putifar, dignatari de la cort del faraó, intenta

temptar a Josep amb els seus encants. El quadre Erste Menschen, que mostra a Adam i Eva a

punt de fer-se un petó, és el darrer en què es percep l'estela que deixà el seu viatge. En certa

manera,  aquest  quadre  de  1922  pot  considerar-se  la  culminació  de  la  seva  cerca  de  la

genuïnitat, en tant que representa els primers homes que habitaren la terra pintats com aquells

que ell havia conegut.
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Conclusions

Com ja s'ha mencionat a la introducció, el propòsit d'aquest treball ha estat investigar què

motivà el viatge d'Emil Nolde als Mars del sud i de quina manera aquesta experiència marcà

la  seva  trajectòria  artística.  L'anàlisi  del  context  històric  i  artístic  d'aquest  esdeveniment

permet comprovar que no es tracta d'un cas aïllat, sinó que l'afany d'abandonar Europa per

dirigir-se a terres llunyanes fou compartit per una generació de joves artistes que ja no creien

en trobar els referents del seu art en la tradició clàssica. La cerca de nous valors, com la

senzillesa, la immediatesa i l'autenticitat, que no només trobaven a faltar en l'art sinó també en

la vida a les grans ciutats, conduí la seva mirada més enllà de les fronteres d'occident, cap a

l'art i la cultura d'Àfrica, Àsia, l'Amèrica precolombina i els Mars del Sud.

Segurament, el personatge més paradigmàtic d'aquest generació d'artistes, cansats i ressentits

amb la societat industrial moderna, fou el francès Gauguin, que abandonà la seva França natal

el 1891 empès pel desig de trobar el paradís perdut que Bouganville havia descrit més d'un

segle abans. L'obra que deixà com a llegat després de la seva estada a Tahití, carregada de

sensualitat  i  erotisme,  serví  per  alimentar  les  aspiracions  romàntiques  d'altres  artistes

europeus, com l'alemany Max Pechstein, que també es llançà a la cerca de l'edèn pocs anys

més tard. 

El viatge de Nolde a Nova Guinea, però,  representa un cas singular en aquest context. A

diferència de Gauguin o Pechstein, el fet d'emprendre un viatge d'aquestes característiques no

estava lligat a la voluntat de prendre part en la vida de les tribus indígenes, ni de viure com un

home nou en comunió amb la natura, lluny de la civilització. Tampoc esperava trobar allà la

pau i l'harmonia que l'inspiressin per pintar. El que el motivà a sortir d'Europa fou la voluntat

de conèixer el que ell considerava el primer nivell de la genuïnitat, una societat i naturalesa

incorrompudes i verges que s'haguessin mantingut inalterades amb el pas del temps, quelcom

que  en  els  seus  escrits  descriu  amb paraules  com  Urzustand (“estat  primitiu”)  o  reinste

Ursprünglichkeit (“pura genuïnitat”). El fet  que el  seu viatge es produís en el  marc d'una

empresa que tenia una durada concreta, amb una data de tornada determinada, constata que el

seu objectiu no era tornar-se com els indígenes, sinó veure'ls, conèixer-los i, sobretot, plasmar

la seva essència artísticament. 
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Abans d'embarcar-se en l'expedició medico-demogràfica a les colònies alemanyes dels Mars

del  Sud  i  conèixer  la  vida  i  l'art  dels  indígenes  en  primera  persona,  Nolde  estudià  els

exemples d'art tribal que tenia prop de casa. La seva amistat amb Osthaus, a començaments de

1906, li donà l'oportunitat de veure els artefactes que formaven part de la seva col·lecció d'art

no europeu i el 1911, segurament influenciat pels seus companys de Die Brücke, començà a

visitar  el  Museu Etnogràfic  de Berlín,  on realitzà nombrosos esbossos d'objectes  rituals  i

cerimonials, armes i estris quotidians, que desencadenaren en quaranta-cinc bodegons pintats

a  l'oli.  Si  bé  l'interès  pel  primitivisme  fou  un  fenomen  generalitzat  en  el  context  de  les

avantguardes, també el cas de Nolde deixa distingir-se de la resta. Mentre que els artistes

fauvistes, cubistes i expressionistes trobaren en l'art primitiu la vigorositat i espontaneïtat que

els permetria dur a terme una renovació de l'art modern, a Nolde, en canvi, aquells objectes no

li interessaren tant per les seves característiques estilístiques i formals. En certa manera, hi

veia quelcom referent a l'origen,  quelcom místic, una força interior i una profunditat  que el

fascinaven, però sempre negà que aquests haguessin tingut una influència en la seva obra.

Durant  la  seva  estada  a  Nova  Guinea  realitzà  un  gran  nombre  d'obres  de  petit  format,

principalment dibuixos i aquarel·les, intentant deixar constància del paisatge, la flora tropical

i del dia a dia de la vida als poblats. Aquesta voluntat de captar el seu entorn, però, no es

reflecteix en la sèrie de pintures a l'oli  realitzades durant la seva estada,  que generalment

presenten una imatge dels indígenes fortament influenciada per clixés i perjudicis occidentals.

Exceptuant alguna tendre representació de mares amb els seus fills, els indígenes són mostrats

com autèntics salvatges, amb trets que recorden inevitablement als de les bèsties. Per altra

banda,  malgrat  en  els  seus  escrits  i  en  la  seva  correspondència  verbalitzà  en  nombroses

ocasions la seva crítica al colonialisme, les conseqüències de la colonització no són motiu de

cap dels seus quadres. 

El viatge als Mars del Sud suposà un punt de inflexió en el seu art pel que fa a la temàtica de

les  seves  pintures.  Especialment  aquelles  realitzades  entre  1914 i  1915  repeteixen  temes

semblants als pintats a Kavieng i estudis realitzats durant el viatge d'anada. Després de tornar

a Alsen,  deixà d'inspirar-se en la modernitat i la vida urbana i recuperà temes anteriors com

els jardins, les marines, la religió i les llegendes. L'interès per reproduir temes exòtics es va

anar diluint amb el pas del temps, i els records del seu viatge s'anaren integrant en les pintures

d'altres gèneres.  Els darrers indicis  de la influència dels Mars del Sud en la seva obra es

troben en els quadres de temàtica religiosa datats de començaments de la dècada de 1920.
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El canvi d'estil en l'art de Nolde arran del seu viatge, és molt menys notable del que sovint

s'ha volgut destacar. En les seves pintures tropicals, realitzades amb amples pinzellades de

colors opacs, emprà recursos amb els quals ja estava familiaritzat abans de la seva partença.

La  seva  característica  manera  de  pintar,  sense  massa  profunditat,  posant  l'accent  en  els

contorns i  simplificant  les formes,  varià lleugerament,  però seguint un procés natural que

segurament hagués succeït de totes maneres, sense que el viatge representi un catalitzador per

un  canvi  profund  en  el  seu  llenguatge  artístic.  Tampoc  els  seus  colors  estridents

experimentaren una transformació en els quadres pintats in situ. De fet, ell mateix explica que

tròpic no li semblà pas més acolorit que el nord d'Alemanya. Tret dels pocs minuts de la posta

de sol, les tonalitats del pacífic eren menys brillants i intenses que les dels prats plens de flors

i el cel de la seva terra natal.95 Per altra banda, sí que es pot percebre en els quadres pintats a

Alsen, una manera diferent de presentar els personatges, generalment de manera frontal, fins a

l'alçada de la cintura i esquinçats del seu entorn natural. Els colors brillants habituals dels seus

quadres i característics de la primera sèrie de pintures realitzada a Kavieng, semblen haver-se

evaporat per  subratllar-ne la grandiloqüència.  D'aquesta manera,  les figures representades,

siguin russos, siberians o guerrers papues, cobren una monumentalitat que no es percep en les

pintades anteriorment.

Els  quadres  de  Nolde  referents  al  Mars  del  Sud  són  una  contribució  completament

independent a l'art de principis del segle XX inspirat per l'exotisme, mantenint-se allunyades

de les visions paradisíaques projectades per alguns dels seus contemporanis. Tant els estudis

de petit format com les pintures obren un panorama fascinant d'una primerenca volta al món i

constitueixen el testimoni gràfic d'un pintor que es va mantenir en tot moment fidel a les

seves pròpies conviccions. 

95 “Per estrany que sembli, no van ser els colors el que em quedà en el record. Tenia i tinc la impressió que els
tròpics no són tan plens de color com generalment es creu. [...] Les postes de sol amb els seus reflexos podien
ser magnífiques orgies de color uns pocs minuts; llavors es feia de nit. [...] Els nostres països nòrdics, on els
prats són verds i les flors resplendeixen en els humit dies de setembre i cels de matí i vespre que brillen
intensament, són més acolorits que aquells sota l'ardent sol equatorial.” / “Merkwürdigerweise waren es nicht
die Farben, die mir als Erlebnis geblieben waren. Ja, ich hatte und habe jetzt den Eindruck, daß die Tropen
gar nicht so vollfarbig sind wie allgemein angenommen wird. [...] Die Sonnenuntergänge konnten mit ihre
Brechungen herrliche Farbeorgien sein, doch nur währen ganz weniger Minuten; dann war es dunkel. [...]
In  der  kühlen  Zone  unser  nordischen  Länder,  wo  die  sattgrünem  Wiesen  sind,  wo  in  feuchten
Septembertragen die Blumen so wundervoll leuchten, und wir die langen in Glut glühenden Morgen- und
Abendhimmel haben, da ist es vollfarbiger als unter der bleichenden, brennenden Äquatorsonne.”  Nolde, E.,
Welt und Heimat, op. cit., p. 146
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ANNEXOS
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Biografia

            1867 Naixement com a Emil Hansen a Nolde. 

1884 – 1888            Treball com a tallista i dibuixant a la fàbrica de mobles Sauermannschen, 

a Flensburg.

1888 – 1889 Anys de viatges entre les fàbriques de mobles de Munic i Karlsruhe – 

Visita a l'escola d'art de Karlsruhe.

            1889 Trasllat a Berlín.

1892 – 1897 Ensenyament al Museu Industrial i Comercial de Sant Gallen. 

            1898 Visita a l'escola de pintura de Friedrich Fehr a Munic i l'escola Adolf 

Hölzel a Dachau.

1899 – 1900 Estada a París, visita a l'Académie Julian.

            1901 Trasllat a Copenhaguen.

1901 – 1902 Casament amb Ada Vilstrop i canvi de nom a Emil Nolde – Taller a 

Berlín. 

            1903 Trasllat a la illa d'Alsen.

            1906 Trobada amb Karl Ernst Osthaus – Beca per treballar a Soest – Adhesió a 

Die Brücke.

            1908 Adhesió a la Secessió Berlinesa.

1910 – 1911 Primer contacte amb James Ensor – Abandonament de la Secessió 

Berlinesa.

            1912 Participació a la segona exposició de Der Blaue Reiter a Munic. 

1913 – 1914 Viatge als Mars del Sud.

            1916 Trasllat a Utenwarf.

            1921 Estada a França, Anglaterra, Espanya i Suïssa.

            1924 Viatge a Itàlia i Àustria. 
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            1926 Trasllat a Seebüll i construcció del seu taller.

            1931 Membre de l'Acadèmia de les Arts de Prússia a Berlín.

            1937 Difamació com a “artista degenerat” - Presentació del seu treball a 

l'exposició “Art Degenerat” - Retirada de la seva obra dels museus 

alemanys.

            1941 Prohibició de la seva pintura.

            1944 Destrucció del taller de Berlín.

            1946 Nomenament com a professor pel govern provincial de Slevig – Holstein.

            1956 Mort a Seebüll.

48



Ruta de l'expedició medico-demogràfica a la Nova Guinea alemanya, 1913/14
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IMATGES
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1. Hodges,View of Oaitepeha Bay, Tahiti (Tahiti revisited), 1766
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 2. Gauguin, Deux femmes tahitiennes, 1899

3. Gauguin, Arearea, 1892
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4. Pechstein, Frauen auf Palau, 1916/18

5. Pechstein, Palau-Triptychon, 1917
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6. Kirchner, dibuix inspirat en una biga de fusta pintada de les illes Palau, 1910

7. Kirchner, Schlafende Milly, (“Milly adormida”), 1911

8. Pechstein, Säugling (“El lactant”) - Xilografia inspirada en una figura de fusta dl Camerun, 1918
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9. Figura ibeji ioruba, Nigèria – Dibuix d'una escultura del Museu Etnològic de Berlín, 1911/12

10. Figura africana femenina – Dibuix d'una escultura del Museu Etnològic de Berlín, 1911/12

11. Figura masculina – Dibuix del tron del sultà Njoya de Baumuun, Camerun, 1911/12
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12.  Abendmahl, 1909

13. Pfingsten, 1909
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14. Maskenstilleben I, 1911

15. Maskenstilleben II, 1911
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16. Maskenstilleben III, 1911

17. Maskenstilleben IV, 1911
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18. Figur mit Maske , 1911
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19. Der Missionar, 1912
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20. Stilleben mit Birmatänzerin, 1915
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21. Stilleben N (Gr. Tamburan u. Chinesenpaar), 1915

22. Stilleben H (Gr. Tamburan, Moskaugruppe), 1915
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23. Mann, Frau und Katze, 1912
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24. Mann mit Fisch und Frau, 1912
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25. Sibirier (braun), 1913

26. Sitzender Sibirier, 1913
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27. Frierende Russen, 1914

28. Drei Sibirier , 1915
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29.  Zwei Frauen, 1913

30. Sitzender Schauspielerin, 1913
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31. Maske und Georginen, 1919
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32. Dschunken (rot), 1913

33. Dschunke (mit vollen Segeln), 1913
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34. Schwarzer Junge, Matam, 1913

35. Schwarzer Junge, Tulie, 1913
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36. Tropenpflanze, 1914

37. Landschaft mit Tropenpflanzen, 1914
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38. Eingeborene im Dorf, 1914

39. Eingeborene mit Bot, 1914
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40. Eingeborener mit rotem Haar, 1914

41. Frau mit Kopftuch (Halbprofil), 1914
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42. Eingeborener (tätowiertes Gesicht), 1914

43. Südseekopf mit Kopfputz und Perlenkette, 1914
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44. Nusa lik, 1914
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45. Tropensonne, 1914
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46. Palmen am Meer, 1914

47. Meerbucht, 1914
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48. Papua-Jünglinge, 1914 
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49. Familie, 1914
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50. Mann, Frau und Kind (Neuguinea), 1914
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51. Mutter und Knabe, 1914 
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52. Erregte Unterhaltung, 1914

53. Südseekrieger, 1914
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54. Porträt Alfred Leber (schlafend), 1913/14

55. Gertrud Arnthal, 1913/14
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56. Trophäen der Wilden, 1914

57. Manusmänner, 1914
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58. Papuafamilie, 1914

59. Eingeborene am Strand, 1914
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60. Segler im Gelben Meer, 1914

61. Segler – Silberluft, 1915
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62. Neu-Guinea-Wilde, 1915

63. Neu-Guinea-Frauen, 1915
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64. Soldaten, 1913

65. Drei Russen, 1914
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66. Südsee-Insulaner I, 1915

67. Südsee-Insulaner II, 1915
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68. Indische Tänzerin, 1917

68. Sultanfrauen, Java, 1914
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70. Tanz um das goldene Kalb, 1910

71. Kerzentänzerinnen, 1912

91



72. Beschwörung, 1916

73. Bogenschützen, 1916
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74. Mann und Weib im Zelt, 1916

75. Legende: Hl. Symeon und die Weiber, 1915
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76. Josephs Versuchung, 1921

77. Erste Menschen, 1922
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