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Vulkan Rot ist „Das Trauma der Malerei “.
De herrie in de wereld is soms oorverdovend. Bommen, afgeschoten met al dan geen
drones, vuile politiek, beschuldigingen over en weer, complottheorieën,
vluchtelingenstromingen en hekken om de wereld, Panama-papers, ontslagen die mensen
teisteren nadat ze zich jaren achtereen hebben ingezet maken je soms of je wilt of niet
depressief.
Ik kan me sinds mensenheugenis niet herinneren dat ik ooit getroffen ben door griep.
Van de ene dag op de andere kreeg ik een enorme kriebelhoest, gepaard met hoofdpijnen
en veel slijm op de borst waardoor ik tot ergernis van mijn omgeving telkens mijn keel
moest schrapen. Ik werd volkomen apathisch en lusteloos en had totaal geen zin meer in
kunst en kon de ‘k’ van koffie ook ineens niet meer uitstaan. Een antibioticum kuur zou
beslist wel helpen dacht de huisarts. Het ging niet over, waarna ik ook nog en prednison
kuur heb ondergaan. Uiteindelijk heb ik me een week of acht als een zombie geleefd.
Gelukkig bleek op een longfoto niets te zien zijn.
Nientje heeft steeds meer moeite met lopen na haar hartoperatie, ze heeft spierpijnen
die van plaats verspringen. Tot nu toe heeft niemand er een oplossing voor.
Omdat wij in een bos wonen hebben we veel mos, dat wij erg mooi vinden, misschien
daarom juist brutaal overal zijn weg vindt en zich moeilijk laat onderdrukken. Het rijpe zaad
van het mos dat uit het sporenkapsel in wolken uit bos stuift vindt zijn plekken op
tuinmeubilair, pas gewassen ruiten, daken en tussen de groeven van grindtegels. Het kleine
stuk gras is meer mos dan gras; je voeten worden overal in het mos gezogen.

mos

‘Vulcan’ rhododendrons

Eigenlijk was die griep (achteraf) wel goed – ‘laat die kunst toch eens met rust’ – ‘het vreet je
helemaal op’ – de natuur roept – ik zag hoe mooi onze als, een piramide gegroeide
magnoliaboom, zich in al zijn pracht en praal aan me toonde – de klimop en pachysandra
bloemen geurden zo sterk, de witte kaarsenbloemen van de laurier lonkten en ik zag de
knoppen van de groene en rode beuken teer lichtgroen-rood doorschijnend uitbottelen. En
niet te vergeten onze lieveling ‘Vulcan’ rode rhododrendrons.
Na die acht weken van griep, inkeer en stilte stortte ik me op onze bostuin. Het teveel aan
mos in de grindtegels ben ik te lijf gegaan met een harde staalborstel nadat ik het eerst
bestreden heb met een goedkoop middel van de Aldi, die vijf literkannen natuurazijn
verkopen voor slechts € 1,65 dat werkelijk in een mom van tijd alle mos en onkruid waar
het niet mag komen doodt. Nou, daar heb ik me weken op kunnen uitsloven en volgens mijn
stappenmeter maakte ik door bewegingen soms wel 13 km. per dag.
Op een ander moment vlucht ik in de 32 uitgezette plakboeken die Nientje tijdens ons
samenleven heeft samengesteld. Daar is heel wat troost, nostalgie en melancholie in terug
te vinden. Maar een nieuw probleem duikt op.
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Wie van onze twee kinderen gaan die bewaren – ze nemen nogal veel plaats in. Ik zou ze
dus moeten scannen – alles wordt tegenwoordig toch gescand – we liggen lichamelijk en
psychologisch allemaal op de scantafel.
Omdat Deirdre en Alex en de twee kleintjes naar Sicilië gaan wil ik onze reis opnieuw
beleven. 30 April – 14 mei 2002 zijn Nientje en ik vanuit Catania met een gehuurde auto op
kunstreis door Sicilië, ook wel de bakermat van de ‘vulcan’ maffia (Trapani, Corleone) genoemd
die zich verspreid heeft over een groot deel van Italië en de hele wereld. (zie bijv. nieuwsbrief
110 No Mafia! Venezia è Sacra). Het was een fantastische reis langs vele bezienswaardigheden.
Via Syracusa (geboortestad van Archimedes), Noto hebben we een kijk gekregen op het verleden:
amfitheaters, necropolissen of dodensteden, natuurreservaten, de beroemde Vallei van de
Tempels van onder andere Zeus, Hera en Heracles en verder bij Castelvetrano Selinunte.
‘Villa Romano dei Casale’ (3e-4e v. C -3e-4e n. C – bewoond verwoest en bedolven en het midden 20e eeuw
langzaam weer opgebouwd) in Piazza Armerina met de beroemde vloermozaïeken (3500 m2) met
jachttaferelen, wagenrennen en waar vrouwen in bikini’s vrolijk balspelen. Dan te weten dat
pas in 1946 de bikini als badpak met de nodige trammelant in Parijs weer geïntroduceerd is.
Een lesje in hoe waarden, normen en regels RELATIEF zijn !

Vloermozaïek Piazza Armerina

Morandi, ‘intiem’ stilleven, 30x35,1963

Een ander hoogtepunt waren voor ons een bezoek aan een tentoonstelling met het
nagebouwde atelier van Morandi in een palazza in Palermo (wat voor ons betekende later Bologna te
bezoeken waar Morandi gewoond en gewerkt heeft) – zijn poëtische flesjes- en potjesschilderijtjes
beroeren stil geluk in je hart.
Een ander stil geluk bracht ons een schilderijtje van ‘Antonella da Messina’ (Antonello di Giovanni
di Antonio, 1430-1479) ‘Virgin Annunciata’ dat we zagen in ‘Palazzo Abatallis - Galeria Nazionale
della Sicilia’. Een meisje, Maria voorstellende, leest vanaf een klein lessenaartje een ….
geschreven tekst. Plotseling merkt, voelt of ziet ze iets wat wij niet zien, de terughoudende
hand met open vingers en haar onzeker-verwachtingsvolle blik van ‘wat gebeurt er nu?’
‘ben ik wel zeker van wat hier gebeurt’. Haar blauwe omslag verwijst naar haar zuiverheid.

Vergine Annunciata
olieverf, 42,5x32,8, 1475-1476
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Meester v.d. Flemalle ,annunciatie,
middenstuk Merode altaar, 64x63,, 1428

Volgens Vasari (1511-1574), kroniek schrijver van beroemde kunstenaars van het einde van de dertiende eeuw tot
en met Vasari’s eigen tijd, heeft Antonella da Messina de invloed ondergaan van de Nederlandse schilderkunst
vooral van ‘Petrus Christus’ (1410-1473), ‘Rogier van der Weyden’ (1400-1464) en ‘Jan van Eyck’ (1390-1441).
Van Jan van Eyck heeft de kunstenaar de olieverf techniek, die nieuw was, in Italië geïntroduceerd. (bezoek
Groeningemuseum in Brugge).

De manier waarop Antonella da Messina de annunciatie aankondigt is heel uniek. Het is
eigenlijk een abstract schilderij omdat we geen engel met een witte lelie en perkamenten rol
met tekst, al of niet vergezeld van een duif (de heilige geest) en hemels licht zien die Maria
de geboorte van Jezus aankondigen – zonder bevruchting ja – maar dat het een innerlijke
aankondiging is en die voor de toeschouwer niet zichtbaar is.
Het meisje Maria ziet er zo eigentijds modern uit dat je er zo verliefd op zou kunnen worden.
Antonella da Messina is wereldberoemd geworden enkel en alleen door dit schilderijtje.
Omdat ik Leonie onlangs dinsdag 10 mei in Düsseldorf naar het vliegveld heb gebracht en ik
thuis blijf heb ik weer sinds lange tijd een bezoek gebracht aan een museum. Vanaf de
Grabbeplatz, waaraan het prachtige museum NordRheinFestfalen (NRF –tegenwoordig K20
genoemd) ligt, parkeer ik mijn auto in de parkeergarage die in feite onder het museum ligt.
Vandaar ben ik te voet (maar je kunt ook gratis met de shuttlebus rechtstreeks naar aan het museum
gelieerde museum Ständehaus – het vroegere parlement van de deelstaat (K21). Met een plattegrond die ik
gekregen heb aan de balie loop ik te voet midden door het oude centrum naar het
Ständehaus waar een eretentoonstelling te zien is van Alberto Burri (1915-1995).
Alberto Burry doet sterk denken aan het werk dat de Informelen maakten in de jaren 1950.
Burry werkt met plastic, zakken, teer, bitumen, metaallak, zand , gemalen puimsteen, ijzer
en staalplaten, brandt gaten in zijn materialen en brengt dit alles bijeen door pigmenten en
bindmiddelen. We zouden zijn werken ook materie-, collage- assemblagekunst of zelfs arte
povere kunnen noemen.
Bij Alberto Burry speelt een persoonlijke levensgeschiedenis een grote rol. Burry heeft
medicijnen, met als specialisatie de tropen, gestudeerd omdat hij als arts naar Afrika wilde.
Echter de Tweede Wereldoorlog gooit roet in zijn eten en dient Burry als veldarts, raakt in
krijgsgevangenschap (waar hij begint met schilderen) en ziet vooral de verschrikkingen van de
oorlog. De titel van de tentoonstelling van Alberto Burri heet ‘Das Trauma der Malerei’.
Na de oorlog geeft hij zijn beroep als arts op en besluit kunstenaar te worden.
Tegen deze achtergrond behoren we zijn kunst te zien – gescheurde antikunst zou je zeggen
– zeker in die tijd – maar vreemd genoeg overeenstemmend met het materiaalgebruik van
de informele materiekunst (zie mijn nieuwsbrief 105 - Jaap Wagemaker, Tapies, Spoerri, Henk Peeters Jan
Hendrikse, Armando, Rauschenberg, etc, etc). Burri heeft zeker deze kunstenaars beïnvloed – de
lucht was er in die tijd mee gevuld.

Rosso Plastico 1962
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grande nero cretto (craquelure) 1974

sacco

1953

Misschien denkt u dat ik van de hak op de tak spring maar het is niet helemaal puur
toevallig dat ik over Alberto Burri begin. Er is een belangrijke link te leggen tussen Burri en
Sicilië.
In 1968 wordt het dorp ‘Gibellina’ door een aardbeving verwoest – heel Sicilië is aardbeving
gevoelig – later wordt even verderop ‘Gibellina’ herbouwd en de verwoeste plaats als een
ruïne achtergelaten.
In 1981 krijgt Burri de opdracht om het oude verwoeste Gibellina in een groots omvattend
kunstwerk ‘Il Grande Cretto di Gibellina’ te veranderen. Vanaf 1985-1989 wordt de
verwoeste stad in lagen overgoten beton begraven waarbij de smalle kronkelende straatjes
worden uitgespaard. Na 1989 ligt dit grootse werk stil door geldgebrek en vindt pas zijn
vervolg in 2010 en uiteindelijk in 2015 voltooid. Hierover is een prachtige film te zien die
gemaakt is met behulp van het ‘Mondriaan Fonds’ door de Nederlandse fotograaf en filmer
‘Petra Noordkamp’ (1967).
Het Ständehaus ligt in een park met een zeer grote plas ervoor – het centrale deel van het gebouw
bestaat uit een geweldig omhoog reikend atrium waaromheen in drie verdiepingen gangen lopen met
ruimtes voor tentoonstellingen. Het meest spectaculaire is de ‘Spinnenwebinstallatie’ van ‘Tomás
Saraceno’ (1973 Arg.). Onder de koepel heeft de kunstenaar een hybride installatie van spinachtige
touwdraden gecreëerd (spindraden zijn viermaal meer belastbaar dan staaldraden en kunnen
veelvuldig uitgerekt worden) waarin grote doorzichtige bollen te zien zijn, die het gebouw en mensen
eronder weerspiegelen. Met speciale kledij kunnen bezoekers zonder hoogtevrees zich in een
grenzeloos – tumultueus web begeven.
Je zou het web ook kunnen zien als de broosheid van de Europese Unie, die in het web gevangen zit en
ieder moment door spindictators met vulkanisch gif van het leven beroofd kan worden.

Bij de ingang van het museum zag ik in het water en voor de ingang van het museum
Canadese ganzenfamilies (hoe komen die hier vroeg ik me af) met wel twintig jonge ganzen – voor
niemand bang – het leven begint altijd weer opnieuw.
Op de terugweg, indien wilt wandelen, zijn halverwege in de Bilkerstrasse en Poststrasse
nog zeer interessante galeries te bezoeken.
Tentoonstellingen Ständehaus –Ständehausstrasse 1-Düsseldorf tot 3 juli –parkeren in de straat is
volgens mij ook mogelijk – di.-vr. 10 u – 18 u, za/zo van 11u.-18 u.
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