Henk Pijnenburg Heikant 20 5752 AJ Deurne m. 0621537406 t. 0493 314416
h.pijnenburg@hetnet.nl www.artpijnenburg.com
Privé Domein 98
Terug naar de plek waar we zojuist geweest waren.
In Locarno was het Ramada hotel ons zo goede bevallen dat we er terugkeerden.
Locarno is mooi, ruim en het water is kalm zachtjes golvend. Ascona ligt er om de hoek,
kleiner, meer ingesloten omarmd door bergen, het water van het Lago Maggiore is daar
onrustiger alsof de geest van Werefkin nog immer geen vrede heeft gevonden.
Locarno heeft meer mooie hotels die over het meer uitkijken, Ascona telt meer Albergo’s
aan het water waarvan de balkons worden opgefleurd door fleurige potplanten en aan
het meer een soort lindebomen met heel breed bladerdek die beschutting geven tegen de
zon. Mooie oude dwarrelstraatjes dichtbij het water en veel kitchkunstgalerietjes
natuurlijk-onnatuurlijk.
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In mijn vorige nieuwsbrief sprak ik over onze reis naar Italië en Zwitserland. In het Paul
Klee Centrum in Bern zag ik het boek ‘Malerinnen und Musen des Blauen Reiters’ van
Hildegard Möller en las daarin de tragische geschiedenissen van deze vrouwen.
Zo eindigde het leven van Marianne Werefkin (Marianna Wladimirowna Werewkina 18601938) in Ascona, slechts drie kilometer van Locarno, waar wij twee dagen verbleven.
Eenmaal thuis en na het lezen van het boek voelden we ons beroerd, schuldig zelfs, dat
we niet Ascona, het Museo Comunale D’Arte Moderna bezocht hadden, waar een aantal
door Werefkin geschonken werken blijvend te zien zijn. Dus moesten we teruggaan en
wel zo snel mogelijk om deze vrouw die zich opgeofferd heeft voor Jawlensky en daar
alleen maar verdriet en ellende voor heeft teruggekregen, een eregroet te brengen.
Het Museo Comunale aan de Via Borgo 34 ligt in het voetgangersgedeelte van de oude
stad en is een van de weinige gemeentelijke musea in Zwitserland. Zwitserland telt zeer
veel foundations die ondersteund worden door erfgenamen en rijke sponsoren.
Zo is in feite het museum tot stand gekomen dank zij vele schenkingen van kunstenaars
die een tijd in Ascona hebben doorgebracht. Het museum bezit onder andere werken van
Werefkin, Paul Klee, Jawlenski, Arthur Segal, Ben Nicholson, Cuno Amiet en meer recent
van Mario Merz en Niele Toroni. Toroni heeft op gepaste afstanden van 30cm vlekken
met borstel nr.50 aangebracht op een muur in de hal.
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In 1918 was Werefkin voor het herstel van de gezondheid van Jawlensky verhuisd naar
het mildere klimaat in Ascona waar veel kunstenaars verbleven. Bovendien ontstond daar
vanaf 1889 op de berg Monescia, boven Ascona, omgedoopt tot ‘Monte Verita’, een
alternatieve gemeenschap (commune) van kunstenaars en lieden met alternatieve
leefwijzen als reactie op de industrialisering in Europa. Theosofische gedachten,
eenvoudig buitenleven, vegetarische eetgewoonten en vrije liefde stonden daar centraal.
In 1904 kreeg de commune vanuit Nederland met Frederik van Eeden en Ferdinand
Domela Nieuwenhuis een anarchistisch karakter wat inhield dat zij streefden naar een
geweldloze maatschappij zonder macht of autoriteit. Vanaf 1918 bezochten vele
kunstenaars Ascona en de Monte Verita. De dadaïsten Hans Arp, Hugo Ball, Hans Richter,
Otto Niemeyer, Otto van Rees en vele andere idealisten als El Lissitzky en Bauhaus
kunstenaars Josef Albers, Marcel Breuer, Walter Gropius en Oskar Schlemmer ontdekten
Ascona.

Toen al die vrijheid……….

Werefkin die altijd over ruime financiële middelen had beschikt en Jawlensky daarvan
vele jaren had laten profiteren, werd toch vele malen door hem bedrogen met overspel,
raakte in een diepe depressie en moest van armoede als vertegenwoordiger in
farmaceutische artikelen iets bijverdienen.
Uiteindelijk kwam het na 27 jaar in 1921 toch tot een scheiding omdat Jawlensky om
wille van zijn zoon André met Hélèna Nesnakomoff (in dienst als hulp in de huishouding bij
Werefkin) gaat huwen en zich in Wiesbaden vestigt. Aan Paul en Lilly Klee schrijft Marianne
Werefkin:
“…Und nun liegt unser 27jähriges leben auf der Piazza von Ascona im Staub und
Dreck…Da ich wie sie wissen, nur ein Weniges von 5 Franken hatte, habe ich mich als
Geschäftsreisende Novocoin Duprorum für die Merzwerke (Merck) engagieren lassen.
Somit kann ich weiterleben. Aber dass ich – der Künstler, statt zu malen – bei
Zahnärtzen Novocain einführen soll, verdanke ich dem Mann, der mir seine ganze Kunst
verdankt, von A bis Z“ (1, p.150)
Na lange tijd weet Marianne Werefkin zich te herstellen en gaat ze zich steeds beter thuis
voelen in Ascona en ontmoet ze een late liefde, Ernst-Alfred Aye, een zanger uit Berlijn
die ze “Santo” noemt. In 1924 richt ze de kunstenaarsgroep “Der Grosse Bär” op en
heeft ze de stad Ascona een aantal werken geschonken.
“Ascona hat mich gelehrt, nichts Menschliches zu verachten, das grosse Glück des
Schaffens und die Armseligkeit der Existenzmöglichkeiten gleich gut zu lieben und sie als
Schatz der Seele in mir zu tragen.“(1, p.154)
Jawlensky schildert vanaf 1917 steeds meer tot de essentie teruggebrachte
geabstraheerde hoofden (‘koppen’ vind ik deze werken onrecht aandoen) aangeduid met ‘Mystic
Heads’ (1917-1919) en ‘Heiland Faces’ (1918-1920)
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Werefkin heeft vanaf het begin het talent van Jawlensky gezien, alles voor zijn
ontwikkeling over gehad, hoopte op zijn liefde, maar heeft deze nooit echt gekregen.
Misschien dat Jawlensky juist daarom in zijn onmacht deze aan de Russische iconen
geïnspireerde hoofden heeft kunnen schilderen.
De laatste jaren lijdt Jawlensky meer en meer aan progressief verlammende artritis en
geestelijke depressies. “Die Ursache ist meine wahnsinnige seelische Depression in
letzten zehn Jahren.“ Dat was juist gedurende de tijd dat hij Marianne Werefkin verlaten
had. Bovendien wordt zijn kunst in 1933 als entartet beschouwd. Als Marianne von
Werefkin in 1938 sterft is hij diep getroffen. In 1941 sterft Jawlensky gekluisterd aan bed
in Wiesbaden.
Nientje en ik gaan op zoek naar het graf van Marianne von Werefkin. We hebben het hele
kerkhof afgelopen maar niets kunnen vinden. En het was gloeiend heet. En ik maar
vragen aan iedereen die ik tegenkwam. Eindelijk troffen we de verzorger-bewaker
‘Giovanni Giovanola’ van het kerkhof aan die ons direct naar de plek bracht.

Het was moeilijk om het graf te vinden omdat de naam ‘Marianne Werefkin’ heel dun
klein schuin gebeiteld staat in de onderste balk van het orthodoxe kruis; klein en dun
gebeiteld omdat de mens bescheiden moet blijven. Deze onderste balk verwijst naar de
twee rovers die aan de rechter- en linkerzijde van Christus gekruisigd waren. De een
(linkerzijde) lasterde en kwam in opstand tegen Christus terwijl de rechter vroeg om
vergiffenis en genade. De mens is vrij om gered te worden.
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De grootste balk met de “Christos Woskres (Voskrese)” symboliseert de Aarde met de
mensheid. Christus heeft alle zonden van de wereld op zich genomen en daardoor verlost
van de erfzonde. De grote verticale balk symboliseert de stamboom van de mensheid en
de bovenste kleine balk de onzichtbare wereld van de engelen.
Als we nu opnieuw naar de plaatjes van Jawlensky kijken zijn er duidelijk kruisvormen in
de gezichten te bespeuren. Jawlensky laat de onmacht van de mens zien, wanhopig
zoekend eraan te ontkomen en het hogere na te streven. Waar hij in zijn kunst geslaagd
is lukte het minder als mens.
Ik heb ook nog geprobeerd het graf te zoeken van Jean (Hans) Arp in Locarno terwijl het
plotseling begon te donderen en het water als bakken uit de hemel viel. Nientje ging
schuilen in een vlakbij gelegen café echter ik wilde niet ophouden met zoeken.
De bliksem ketste naast mij op een grafsteen waarin ik las: “Burns-Burns-Burns Henk” .
Er was in Museo Communale van Ascona een andere interessante tentoonstelling te zien
van de Italiaanse Carol Rama (1918), een vrouw die me deed denken aan de erotische
werken van Louise Bourgeois (1911-2010). In een begeleidende film zag je een helemaal in
het zwart geklede vrouw, op bed liggend, met de haren gevlochten in een lauwerkrans,
praten over haar werk. Sterk, sensueel, de verheerlijking van …………., opstandig en
anarchistisch…. In 1998 had ze nog een tentoonstelling in het Stedelijk en in 2003 kreeg
ze de Gouden Leeuw op de biënnale van Venetië.
Op dit moment is haar werk te bewonderen in het Arsenale van Venetië.
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Carol Rama: “Nobody in the world has ever been more pissed off than me. I didn’t have
any painters as members, the experience of sin was my teacher”.
Zoveel meer is er te beleven in Ascona en Locarno. In Locarno met de tandradbaan of te voet
door de weelderige ravijn naar de hoog gelegen Franciscaanse Santuario della Madonna del Sasso (rots).
Rondom het meer zijn vele mooie plaatsjes te zien die zowel met een boot, auto of bus te bezoeken zijn.

In ‘Foundation Rolf Gerard’ (1909-2011) in de oude stad van Ascona was het werk van deze
arts-kunstenaar te zien in relatie met tekeningen van Kokoschka (vanaf 21 sept.-19 jan. een
grote retrospectief in het Boymans). Beide kunstenaars hadden elkaar in Londen (1943) ontmoet.
De tekeningen handelen over theater en de opera ‘Un Ballo in Maschera’ van Verdi.
Ik heb ontdekt dat veel foundations in Zwitserland slechts bezocht worden door een paar duizend bezoekers per
jaar. Zelfs het Museo Comunale van Ascona trekt niet meer dan 4000 mensen per jaar. Foundation Beijeler is
een uitzondering en trekt soms 400.000 bezoekers per jaar maar lijdt toch bijna ieder jaar verlies door de hoge
kosten van bruiklenen en verzekeringen.
Het doet er in Zwitserland kennelijk niet toe of er weinig of veel bezoekers komen. Als je in staat bent je eigen
foundation te bedruipen ben je niet afhankelijk van een overheid, die als er bezuinigd moet worden als eerste
het nutteloze cultuurgoed met een zeis wegmaait.

Foundation Beijeler en Max Ernst
Op de terugreis gaan we naar Basel-Riehen waar een grote overzichtstentoonstelling van
Max Ernst (1891-1976) te zien is (was tot 8 sept).
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Foundation Beijeler van de architect Renzo Piano (1937) kun je gerust een museum
noemen dat kan wedijveren met de mooiste musea in de wereld. Bij ieder bezoek kom ik
weer woorden tekort om dit museum te bejubelen. Gelegen aan de Baselerstrasse 101
zou je het niet direct vermoeden, maar eenmaal door de poort met links een sfeervol
restaurant openbaart zich een prachtige tuin en panorama. De prelude van de
hoofdtentoonstelling toont eigen werken uit de Beijeler Foundation. De formaten van de
ruimtes die in elkaar overgaan als een eenheid in verscheidenheid worden gevoed door
een soort hemels licht, misschien betovert door het licht van Monet, meegevoerd uit zijn
tuin te Giverny en doorgezet in de vijver aan de voorzijde van het museum waar trillende
schijven op het water de geest van Monet voortdurend oproepen om hem wakker te
houden. Iedere keer opnieuw als je dit museum bezoekt kan de hemel bijna niet mooier
zijn.

Le Bassin Aux Nymphéas, 200,5x301, 1917-1920

De sponsig-gedompte werken van Mark Rothko (1903-1970), de color-field paintings van
Barnett Newman (1905-1970), Willem de Kooning’s (1904-1997) Rosy – Fingered slierende
gebaren schilderijen, het stilgezette straatbeeld van Balthus (1908-2001-Balthasar Klossowski
de Rola) en de kinderlijk speelse Juan Miro’s (1893-1983) en de uiterst dunne
draadsculpturen van Alexander Calder (1898-1976) voegen zich en komen misschien wel
voort uit de Claude Monet’s (1840-1926) die daar hangen.

Ja en dan die werken van Max Ernst (1891-1976). Ik vraag me verwonderd af – midden
in een zaal staand - met rondom werken van Max Ernst - zonder dat je al toegekomen
bent de afzonderlijke werken te bezichtigen, hoe je onmiddellijk be- en gevangen wordt
door iets wat moeilijk te vatten is. Het lijkt alsof er een directe genade inslag van
hierboven in je plaatsvindt. Het is meer dan een orgastisch gevoel, nog dieper en
indringender. Ik riep uit: “Dies ist wunderbar und verrückt” en de hele zaal scandeeerde:
“Ja, Jaaa wunderbar”!
Natuurlijk heb ik regelmatig werken van Ernst gezien, maar in deze tentoonstelling
voelen al deze werken zich verenigd en vormen een grote symfonie met alle gevoelens
die Ernst uitte in de begeleidende dvd die in de fraaie boekenafdeling te krijgen is: “Alles
ist darin, meine Ungeduld, meine Glaube, meine Liebe, meine Revolte, meine
Weigerung…….”.
Vervolgens ga je alle werken nauwkeuriger bekijken, natuurlijk zie je meer èn details,
je wilt alles zien, maar je ziet nooit alles, zelfs de kunstenaar ziet niet alles, het
schilderen overkomt hem, het blijft uiteindelijk mysterie.
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Je wilt meer weten-weten en nog dieper doordringen, je gaat erover lezen, nog eens
kijken, maar nooit wordt die geheimzinnige donderslag in je daardoor intenser. Je moet
zelfs oppassen dat je het werk niet helemaal opvreet, kijk daarom een beetje schuins
weg, doe alsof je nog niet helemaal gezien hebt, laat je ziel fluisteren en loop op je tenen
door het onbekende woud.
Als kind wilde Max Ernst ‘Schrankenwärter’ (overwegwachter) worden ofwel iemand die van
het bekende naar het onbekende brengt, die droomt van vergezichten.
In de tentoonstelling zijn vele nieuwe gevonden mogelijkheden door Ernst tot grote
hoogte gebracht. Veel schilderijen zijn minutieus uitgewerkt. Altijd laat Ernst hij zich
inspireren door de wat de werkelijkheid en onze aarde te bieden geeft.
Collages – combineren, plakken van bestaande verschillende fragmenten, frottage – met krijt wrijven over
papier waaronder ruw materiaal ligt, grattage – een overtekende of overschilderde voorstelling wegschrapen
met een mes, kam enz., spatten, in verf gedrenkte koorden op het doek laten vallen, decalcomanie ofwel het
insmeren van proppen papier en ander materiaal en die afdrukken op het doek en oscillatie waarbij een blikje
met een gat erin aan draadjes gevuld met verf boven door armen of hele lichaam het doek wordt geslingerd.
Ernst was hiermee de voorloper van drip - action painting waarmee Pollock beroemd werd.
Ernst leidde het toeval, verhief de werkelijkheid naar het surreële en wist deze te combineren met het klassieke
schilderen.
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De H.Maagd tuchtigt de Verlosser Ernst met auto in Arizona (Sedona)
drie getuigen: Breton,Eluard,Ernst(klassieke schilderen)

De eerste wereldoorlog heeft diepe indruk op Ernst gemaakt: ‘In 1914 ben ik gestorven
en in 1918 opnieuw geboren’, zijn reizen, vooral die naar Arizona en de Grand Canyon en
zijn verliefdheid op verschillende vrouwen hebben hem in al zijn werken beïnvloed.
Alles lijkt in Ernst verenigd: classicisme, vernieuwer, dadaïst, surrealist, beeldhouwer,
acteur, dichter en schrijver: “Voor mij zijn woorden niet enkel communicatiemiddelen. ….
Als je een vertrouwd woord in een vreemde atmosfeer plaatst, dan heb je iets dat je kunt
vergelijken met iets op een andere manier te schilderen, iets verrassends en iets nieuws.
….. Ein Maler ist verloren wenn er sich findet ”.
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