
Max Ernst 

Paul Klee                                             Franz Marc                                   Feininger 

Kun je het leven eigenlijk 
wel leren

doorgronden?

Het rijke onbewuste

“..Waarom zou de emancipatie van de kleur niet kunnen samengaan met de bevrijding

van de vorm?  … Iedere kleur spreekt een eigen taal met een eigen expressie en in 

elke kleur en vorm zit een ziel. De kleuren samen bewerkstellingen een innerlijke 

beleving  bij de beschouwer. Zoals ook klanken in muziek … een innerlijke beleving bij 

de Luisteraar opwekken”.   Kandinsky. 

Ik tutoyeer mijn tekeningen, mijn schilderijen spreek ik met U aan. (Kirchner)

Paul Klee                                             Franz Marc                                   Lyonel Feininger 



Mary Wigman
Mary Wigman

Muziek 'bevrijdde zich' van de noodzaak  om in melodieën en akkoorden 
te denken, zoals abstracte kunst zich bevrijdde van het afbeelden van de 

werkelijkheid.

De krachtige uitwerking die kleur en klank hebben op de menselijke psyche, noemt 

Kandinsky  ‘innerlijke klank of ‘seelische Vibration‘. 

Martha Graham

Ich fühle Luft von andere Planeten 

Mary Wigman

Picasso 

Ach alte Luft von Märchenwelt
(Schönberg  - Opus 10 )Freud - Jung



Entartete Literatuur

Entartete Kunst

Kun je me vertellen  
hoe 
die schreeuw klonk? 
je lievelingsmuziek klinkt?
een mango proeft?
bloesem bloeit ?
Schilder me je mening voor ogen.
Dans me wat je beweegt.



OTTO BARTNING
(1883 -1959)

Architect, Auteur, Leraar, Internationaal Netwerker, Visionair
Ere doctoraat theologie (1924).

Der eigentliche Vater des Bauhaus-Gedanken  
Oskar Schlemmer



Zoals een componist  niet rekent  maar luistert, 

zo rekent de architect niet  maar kijkt naar de samenklank: 

een eenheid in een eenvoudige getalsverhouding. (O Bartning)

Bartning ontwierp in klei,  zodat ogen, handen
en hoofd elkaar woordloos  verstonden

http://hado.com/ihm/water-crystals/m0004s/


kristalstructuur: 
de periodieke herhaling
van een motief. 

dat al op atomaire 
schaal aanwezig is. 

Zoals kristallen groeien, ontstond onder zijn handen een klei ontwerp.

Via berekeningen en technische know how  kon het erna gebouwd worden.



Berekenen, becijferen, structureren. Jij als volwaardig mens vergaten we in ons systeem

Modern Times 1936



“… dat het (spel) dienstbaar wordt  aan de cultuur, 
nog beter zelf cultuur wordt …

De esthetische gevoeligheid heeft de moderne mens 
iets nader tot die sfeer gebracht. 

De cultus brengt het effect teweeg dat in de handeling verbeeld is.” 
(dans en muziek; ritme en harmonie; recht en orde) Johan Huizinga                                

“Hoe de figuur ook gedraaid wordt, zij zal nooit knielen”
"Hoe je het ook werpt, het zal staan“

Tibet: het Rad van Vreugde
zelfbevrijding → zelfverwerkelijking → oerenergie 

in wezen een geheel.
De triskelion staat voor onverzettelijkheid en vrijheidszin.



‘We hebben 
de kunst nodig 

om niet 
te gronde

te gaan 
aan de 

werkelijkheid.”

Nietzsche
(1844 -1900)



Niet het verstand, het voorstellingsvermogen schiet te kort Günther Anders 

(1902 -92)

Nieuwsgierigheid
behoeden Fantasie en Gehoorzaamheid              

Dorothė Sölle    (1929 -2003)

Vrijheid
faciliteren



Entartet NU

NEE

NEE

NEE

Leren voor de maatschappij                                                         Leren voor het Leven
kennen – kunnen                  kunde – kunst

lezen – rekenen – schrijven  - redeneren – logica                                     expressie – impressie – communiceren - begrenzen  
trainen – reproduceren – experimenteren – produceren                        reflecteren - verbeelden –onzekerheid hanteren
analyseren– conceptualiseren – realiseren – reflecteren                         relativeren – overstijgen – op eigen kracht vertrouwen





De kerncompetenties van de mens uitkristalliseren

Dankzij
het erin geloven

Onder
het logische

Tussen
droom en daad

Vanuit
Impulsen 

Vooraf
aan het 

redeneren

Voorbij
het lineaire ėėn-
richting denken

In
overgave

Boven
het zekere

Ondanks
het oude 

vertrouwde

Vertrouwend 
op 

Intuïtie 

3 D gum

van binnenuit



Jij hebt alles in je                             hand , alles in je
KRIST                             AL.
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J’ en suis (ik ben er van binnenuit bij)     
Maurice Merleau Ponty

Henk Hupkes

Marie BlaissePentagram man H. C. Agrippa
Sacred Geometrie

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pentagram_and_human_body_(Agrippa).jpg


Als LuPe schering en inslag is,
`

weven jongeren 
hun eigen kleed.

Misschien slechts een negligé
van eigen snit

onder een outfit of beroepskledij.

Enigszins zichzelf
beseffend

op weg naar een eigen levens 

kunstwerk.



Existe 1976

(Gerard Fromanger 1939 – 2021)




