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In Privé Domein 110 vertelde ik over het grote verschil tussen de tentoonstelling 
‘PROPORTIO’ en de ‘BIËNNALE’ tentoonstellingen in Giardini en Arsenale. Proportio 
toonde werken van kunstenaars die naar orde, balans en de eenheid zoeken terwijl de 
Biënnale ons de disharmonie, de twijfel, het geweld, de onzekerheid, de verwarring in 
de wereld op velerlei terreinen aan de orde stellen.  
 
De vragen die ik ben gaan stellen zijn: 
Wat is de rol van de kunstenaar geweest gedurende de 1e wereldoorlog.                                                      
En hoe kijkt de kunstenaar heden tegen de oorlog aan ? 
Zijn er parallellen te trekken met het verleden ? 
Kan de kunst de wereld veranderen?  Blijft de kunstenaar toch niet altijd aan de zijkant staan ?  
 
‘Gavrilo Princip’ (1894-1918), een Bosnisch-Servische nationalist, pleegt op 28 juni 1914 in 
‘Sarajevo’ – een stad in de geannexeerde provincie Bosnië-Herzegovina van het 
Oostenrijkse-Hongaarse keizerrijk (Habsburgse Rijk) - een dodelijke aanslag op de 
Oostenrijkse troonopvolger Franz Ferdinand. De Balkan landen, die streven naar 
onafhankelijkheid van de grote mogendheden, zijn broeinesten van onrust.                
Een smeulend vuur van elkaar wantrouwende mogendheden breidt zich over Europa uit 
tot een oorlog van wereldformaat. Binnen enkele maanden verklaren vele landen elkaar 
de oorlog. In november 1918 zijn 33 landen met elkaar in oorlog, 1.500.000.000 mensen. 
meer dan 80% van de wereldbevolking. 
 

   
Gavrilo Princip   uniformjas Franz Ferdinand na de moord         De eenwording van Duitsland in 1871 
 

Gevoelens van onbehagen leiden naar de 1e wereldoorlog 
- In 1871 verenigt Bismarck (1815-1898) de 39 staten tot één Duitse eenheidsstaat. 
Bismarck: “Niet door rede en meerderheidsbesluiten worden de grote vragen van de tijd 
opgelost, maar door ‘ijzer en bloed’ ” (14). Oorlogszucht, wantrouwen, verlangens naar 
macht, grootheidswaanzin leiden tot een enorme wapenwedloop van de grootmachten. 
Duitsland voorop. Ondanks die eenheid van Bismarck voelen de mensen zich nog niet 
echte Duitsers, maar eerder tot degenen waar ze vandaan komen: Pruisen, Saksen, 
Württembergers, Hessen met allemaal een eigen dialect, eigen legers, diplomatieke 
dienst en postzegels. Er is geen eigen cultuur. Duistland bestaat uit zeer veel staatjes 
met eigen adellijke families en de nieuwe rijken bootsen in alles de keizer na, die zelf 
bijna alles kopieert van wat Engels is. Om een gevoel van eenheid te krijgen laat   
Wilhelm 11 vele monumenten, overheidsgebouwen en de Dom in 1905 in Berlijn bouwen 
met daarin een enorme loge voor de keizer zelf. 
- De groeiende industrialisatie van chemie en elektrotechniek – elektrisch licht (1875), 
communicatiemiddelen, de uitbreiding van het spoorwegnet (vanaf 1825), de auto- en 
vliegindustrie veroorzaakt vele veranderingen die mensen onzeker maken.                                                            
– Om werk te vinden komt er een enorme massamigratie van de bevolking van het 
platteland naar de steden op gang. Om al die mensen te huisvesten worden grote 
kazerne woonblokken gebouwd waar gezinnen met een grote kinderschaar in zeer kleine 
kamers leven. Er is bijvoorbeeld een schrijnend gebrek aan toiletten die met velen 
gedeeld moeten worden. 
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- Zeer veel mensen voelen zich totaal ontheemd door het verdwijnen in de massa. Er is 
weinig of geen privacy.                                                                                                                       
- Door de opkomst van het kapitalisme is er een groot verschil tussen rijk en arm.   
- De lopende band industrie die massaproducten uitspuwt veroorzaakt verval in sociale 
cohesie en bevordert eigenbelang, maar ook verlies aan identiteit. De arbeider is slechts 
een radertje in het hele proces waardoor bezieling en contact met het product verloren 
gaat en tot geestelijke verarming leidt. 
- Freud (1856-1939) - , brengt de verwarrende staat waarin het mens-zijn zich bevindt aan 
de oppervlakte door zijn theorie dat de mens meer is dan zijn bewustzijn. Het bewustzijn 
is slechts het topje van een ijsberg, het gedeelte dat onder het water zit is het 
onbewuste van de mens waarin zijn verdrongen gedachten, wensen, seksuele verlangens 
liggen opgesloten die elk moment tot uitbarsting kunnen komen. In het spanningsveld 
waarin de maatschappij in die tijd zich bevindt zijn het vooral vrouwen met hysterische 
klachten die Freud behandelt. 
- Nietzsche (1844-1890) gooit met zijn geschriften en vooral met zijn boek ‘De Antichrist’ 
het geloof van zijn voetstuk. “Het christelijk godsbegrip – god als ziekengod, god als 
fantast, god als geest – is een van de meest corrupte godsbegrippen waartoe men het op 
aarde gebracht heeft………” (1.p.27) 
- De relativiteitstheorie van Einstein (1879-1955) in 1905 brengt met zich mee dat er geen 
absolute zekerheden meer zijn, de verhouding tussen waarnemer en de waargenomen 
wereld ligt niet meer vast, maar is afhankelijk van de manier waarop je ernaar kijkt. 
 
Al deze factoren brengen grote innerlijke onrust voort waardoor een groot onbewust 
verlangen naar een nieuwe eigen plek ontstaat. ‘Nationalisme’ voert de boventoon. Wie 
niet tot een bepaalde groep behoort wordt uitgestoten. Individualisme, materialistisch 
genot en religieuze, sociale - en politieke haat trekken de maatschappij uit elkaar.         
Joden krijgen weer de schuld van alles.  
 

                                                        
Franse filosoof Renan: ‘Recht op grond van bodem’     Hermann die in 9 na christus de Romeinen versloeg:  
(1823-1892)                                                                  ‘Recht op grond van bloed’ 
                                                                                                                         
Er groeit een verlangen naar een oorlog die de oplossing van veel problemen zou kunnen 
zijn. ‘Oorlog dwong mensen tot onderlinge solidariteit, dwong hen de waarde te laten 
zien van de gemeenschap waarin ze leefden, iets wat sinds de explosieve groei van de 
grote steden al lang niet meer vanzelfsprekend was. Oorlog dwong de mensen boven 
zichzelf uit te stijgen, zich voor elkaar op te offeren, het eigenbelang te laten varen 
omwille van een hoger doel.’ (2.p.56) ’Nationalisten spraken over de wedergeboorte van 
de natie, gelovigen hadden het over de terugkeer van de mensen naar God, de bevrijding 
van de geest uit de heilloze ideologie van het materialisme en het rationalisme’(2.p.57) 
 
Het sinistere is dat het verlangen naar oorlog juist het sterkst is bij intellectuelen, 
filosofen, wetenschappers en kunstenaars: 
 
‘Het waren de dichters, de schilders, de wetenschappers, de intellectuelen, de 

dandy’s, de futuristen, de nietzscheanen en occultisten die de oorlog als een 

persoonlijk gevoel van bevrijding ervoeren.’ (2.p.76) 
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Een lange rij van kunstenaars, schrijvers en intellectuelen zingt de lof over een oorlog: 
In april/mei 2013 bezoeken Nientje en ik onder andere Bern, het museum van ‘Paul Klee’ 
waar een tentoonstelling is over ‘Paul Klee/Jawlensky–Einer Künstlerfreundschaft’. 
(Privé Domein 97). We kopen daar het boek van Hildegard Möller “Malerinnen und 

Musen des Blauen Reiters’.(3) Vanaf die tijd is er bij mij iets gaan knagen. 
 
Pagina 203 maakt melding dat Franz Marc (1880-1916- medeoprichter van de Blauwe Reiter 1911-

1914 met Wassily Kandinsky, August Macke en Alexej von Jawlensky) op 6 augustus 1914 opgeroepen 
wordt voor militaire dienst. Op pagina 204 lees ik nu terug – met langs de kantlijn twee 
dikke strepen door mij aangekruist – de brief die Marc in oktober en november 1914 aan 
Kandinsky schrijft: 
 
 „Den Krieg betracht ich zunächst vor allem als Mittel zur Reinigung des alten 

Europa, ja, ich sehe in ihm sogar den heilsamen, wenn auch grausamen 

Durchgang zu unseren Zielen; er wird die Menschen nicht zurückwerfen, 

sondern Europa reinigen, - bereit machen “. (3 p.204) 
 
Ik weet nog dat ik geschokt was toen ik dit las. In bijna geen enkel naslagwerk over de geschiedenis van de 
beeldende kunst kom je deze bekentenissen tegen. 
 

Franz Marc wordt op 4 maart 1916 dodelijk getroffen aan zijn slaap door een 
granaatscherf bij Braquis in de buurt van Verdun. Franz Marc wordt slechts 36 jaar. (1880-
1916) Er zijn aan Duitse en Franse zijde dan al 700.000 doden gevallen. Hoe Franz Marc 
zich zo gek heeft laten maken is me een raadsel. Franz studeert aanvankelijk in 1890 
filosofie en theologie alvorens hij in 1902 naar de kunstacademie in München gaat 
studeren. Vanaf dat moment hoopt Franz Marc zijn spiritualiteit in zijn schilderkunst te 
verwezenlijken. Marc heeft vooral belangstelling voor het dier dat meer dan de mens in 
een spirituele kosmische eenheid met de natuur leeft. In ieder geval zijn mens en dier 
aan elkaar gelijk omdat beiden uit dezelfde bron zijn voortgekomen. 
Marc weet zijn pantheïstische visie van eenheid en gelijkwaardigheid zo vorm te geven 
dat zijn schilderijen onontkoombaar zijn. Deze geestelijke visie is wat de schilders van de 
‘Blaue Reiter’ willen uitstralen. 
 

                       
Marc 1912                                                                    1913 Diernoodlot 
August Macke (1887-1914) is met zijn vrouw Lisbeth zeer bevriend met Franz Marc en 
zijn vrouw Maria. “Trotz der Kriegsbegeisterung, die auch ihn ergriffen hatte, waren 
August und Lisbeth von Todesahnungen erfüllt“ (3.p.261). Slechts enkele maanden na zijn 
Tunesië reis wordt August Macke begin september 1914 opgeroepen voor dienst. 
 

 
Fr. Marc              Marc door Macke Marc, blauwe paarden  A. Macke  Macke, zelfportret Macke, straatje 
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Onlangs werd mijn sluimerend onbehagen opgewekt door een boek van ‘Ewoud Kieft’ (1977) : 
“Oorlogsenthousiasme – Europa 1900-1918” (2) dat in februari van dit jaar is 
verschenen. 
 
“Die Leute, die in Deutschland im Siegestaumel leben, ahnen nicht das Schreckliche des 
Krieges. Aber ich bin guten Mutes und gesund und ich weiss, wofür ich gestorben bin, 
wenn wir den Sieg behalten und unsere Gauen von diesen Verheerungen verschont 
bleiben, denen Frankreich anheim fällt.“ Al op 26 september 1914 wordt Macke gedood in 
Perthes-les Hurles bij Verdun (1977).(3 p.261) 
 

De 1e wereldoorlog, waaraan zo velen met enthousiasme wilden deelnemen werd een 
diepe teleurstelling. 
 
Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) 

Medeoprichter van Die Brücke’ in 1905 met Fritz Bleyel (1880-1966), Erich Heckel (1883-
1970), (alle drie architecten studie), Karl Schmidtt-Rottluff (1884-1976), en later Max Pechstein 
(1881-1955 – lid van 1906-1912), Otto Mueller (1874-1930) en Emile Nolde (1867-1956) 
Kirchner is een hulpeloze gedreven kunstenaar die de personifiëring is van de 
verlatenheid en vervreemding. De roman van ‘Otto Flake’(1880-1963), een beroemd 
schrijver in die tijd, die zelf later een aanhanger is van Hitler, heeft het in zijn boek ‘Die 
Stadt des Hirns’ (1917) over het platte materialisme en schaamteloze egoïsme, het 
streven naar geld, macht, eerzucht, en dat alles is een vorm van slavernij en 
liefdeloosheid. 
Kirchner gaat ‘onvrijwillig-vrijwillig’ in 1917 in militaire dienst en stort mentaal volledig 
in. Uiteindelijk pleegt Kirchner in 1938 zelfmoord.  
  

                          
In soldatenpak in atelier 1915              keuring 1915                            Zelfportret met afgehakte hand 1915 
                                                                                           
Futurisme-Futuristen (1909-1918) 
20 februari 1909 werd in de Figaro in Parijs het manifest van Filippo Tomasso Marinetti 
(1876-1944) afgedrukt. Enkele punten uit dit manifest: (15 p.98) 
1. Bezingen willen wij het lokkend gevaar, de drang tot energie en stoute daden. 
4. Wij verklaren dat de heerlijkheid der wereld is verrijkt met een nieuwe schoonheid: 
de schoonheid van de snelle vaart. Een renwagen, waarvan de carrosserie prijkt met 
dikke buizen, als slangen met explosieve adem……een ronkende automobiel, die lijkt te 
lopen op mitrailleurvuur, is mooier dan de Nikê van Samotrace. 
5. Bezingen wij de man aan het stuur, waarvan de ideale stang zich boort in de Aarde, 
die zelf in haar kringloop langs haar baan jaagt. 
7. Er bestaat geen groter schoonheid dan in de strijd. Geen meesterwerk zonder 
agressief karakter. 
8…..Wij leven al in het absolute, want wij hebben reeds de eeuwige, alomtegenwoordige 
snelheid geschapen. 
9. Verheerlijken willen wij de oorlog – de enige hygiëne er wereld – het militarisme, het 
patriottisme, het vernielend gebaar van de anarchisten, de fraaie ideeën die dodelijk zijn, 
en we verachten de vrouw. 
10. Afbreken willen wij musea, de bibliotheken, strijden tegen moralisme, feminisme en 
tegen elk opportunistisch en lafhartig nuttigheidsstreven. 
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Giacomo Balla:speeding car 1913     Umberto Boccioni:State of Mind  Carlo Carra: begrafenis anarchist Galli 
(1871-1958)                                  (1882-1916) ‘Zij die gaan’  1911        (1881-1966)                 1911 
 
Umberto Boccioni sneuvelt reeds in 1916 als hij tijdens de training van de cavalerie 
van zijn paard valt en door het paard wordt vertrapt. 
Het Futurisme is meer belangrijk om hun standpunten en het lawaai dat ze veroorzaakt 
hebben dan om hun kunst die er veelal ouwelijk uitziet. 
Raymond Duchamp-Villon (1876-1918), broer van de beroemde Marcel Duchamp en 
Jacques Villon (Gaston Duchamp) meldt zich aan vrijwilliger, loopt aan het front een 
ziekte op en sterft in Cannes. 

  
R.Duchamp-Villon: het grote paard 1914    Otto Dix: Der Krieg, 1929-1932 n.a.v. ervaringen 1e w.o. 
 
Otto Dix (1891-1969) meldt zich als vrijwilliger aan maar spreekt na 1918 zijn afschuw 
over de oorlog uit. 
Oskar Kokoschka (1896-1980) raakte gewond in de 1e w.o. 
Georg Grosz (1893-1959) meldt zich aan als oorlogsvrijwillige maar wordt in 1915 
ongeschikt verklaard. Grosz stelt op karikaturale wijze het militarisme aan de orde en 
heeft een bijtende kritiek op de hypocriete maatschappij. 
 
Van het oorspronkelijke enthousiasme voor de oorlog blijft, eenmaal de gevolgen van de 
oorlog ondergaand, niets meer over. 
 
Schrijvers en filosofen 
Rainer Maria Rilke: (1875-1926) ‘ ……. Eindelijk een God. Omdat we de vreedzame vaak 
niet meer vatten, vat ons eensklaps de God van de veldslag, slingert brand in het rond: 
en boven de harten vol vaderland schreeuwt donderend de door hem bewoonde, de 
rossige hemel.’(2 p.60) 
André Gide: (1869-1951) ‘…..De grote windstoot die de onzuiverheid zou wegvagen. Leve 
God! Als Hij niet van buitenaf komt maar verrijst uit de diepten van de mensheid!’ (2 p.60) 
Max Weber: (1864-1920) ‘… Wat de uitkomst ook moge zijn, deze oorlog is groot en 
wonderschoon.’ (2 p.80) In zijn boek ‘Onttovering van de wereld’  geeft Weber aan dat de wereld onttovert 
is door rationalisme en technologie welke menen dat alles kenbaar en meetbaar is, dat er geen geheimzinnige 
onberekenbare machten meer zijn.  ( Weber Duits econoom, geschiedkundige en rechtsgeleerde) 
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Ferdinand Tönnies: (1855-1936) In 1887 al had hij de nadelen van het 
moderniseringsproces samengevat in ‘Gemeinschaft en Gesellschaft’. In de 
‘Gemeinschaft’ leefde de mens vroeger in een saamhorige samenleving, terwijl de mens 
in de ‘Gesellschaft’ in een koude, technocratische wereld terecht is gekomen. De oorlog 
zou een nieuw saamhorigheidsgevoel oproepen. 
Henri Bergson (1859-1941) zei dat Duitsland als industriële kapitalistische kracht Europa’s 
organische bindingen aan het vernietigen was, ‘zonder scrupule, zonder geloof, zonder 
ziel’. Een oorlog zou voor een ommekeer kunnen zorgen, zou alles kunnen zuiveren 
waardoor een nieuw wereldbeeld zou kunnen ontstaan. (2 p.81) 
(Bergson die in o.a. zijn werken de analytische en metafysische kijk op de wereld beschouwt; het gaat bij 
Bergson vooral om de laatste waarin Bergson intuïtie, dynamiek – elan vital benadrukt in tegenstelling tot het 
mechanistische denken. 
Thomas Mann 
Duitse academici beschuldigen Frankrijk om hun rigide verlichting en zielloos rationalisme 
en de Engelsen om hun handel over de wereldzeeën en nietsontziend kapitalisme. 
Allen waren overtuigd van de zuiverende en helende werking van een oorlog. 
In een essay ‘Gedanken im Kriege’ leest Mann augustus 1914, in een achterzaaltje van 
de boekwinkel in de Adalbertstrasse, een verhaal voor over kunst, militarisme en de 
Duitse ziel: ‘De ideale kunstenaar was eigenlijk een soldaat, vol ‘verachting voor datgene 
wat in het burgerlijk leven ‘zekerheid’ heet… Geheel terecht heeft men de kunst een 
oorlog genoemd, een uitdrijvende strijd. Wat uitgedreven moest worden was de 
decadente, burgerlijke, hypocriete vrede.’ ‘Hoe zou de kunstenaar, de soldaat in de 
kunstenaar, anders kunnen dan God loven voor de ineenstorting van een vreedzame 
wereld, die hij zo zat was, zo door en door zat!’ (2 p. 365/366) 
Herbert Georg Wells (1866-1946 Verenigd Koninkrijk) zag de oorlog als een bevrijdingsstrijd. 
Het Duitse volk werden al jaren onderdrukt door het brute imperialistische bewind van 
Keizer Wilhelm en wapenmagnaat Krupp. ‘Dat is de reden dat ik, met mijn uitgesproken 
afkeer van oorlog, geen ‘stop-de-oorlog’- petities en verklaringen van de laatste dagen 
heb ondertekend’. Wells deed afstand van zijn pacifistische beginselen: “Elk zwaard dat 
getrokken wordt tegen Duitsland is vanaf nu een zwaard voor de vrede.’ (P.371/372)  
Herman Hesse (1877-1962) schreef in 1917 het boek ‘Demian’. In dit boek is de oorlog 
een noodzakelijke eruptie die tot een nieuwe mensheid zal leiden. ‘De oergevoelens, ook 
de meest woeste, golden niet de vijand, hun bloedige werk was slechts de uitstraling van 
het innerlijk, van een verscheurde ziel die wilde razen en doden, vernietigen en sterven 
om opnieuw geboren te worden.’ (3 p.102) 

 
Rilke    Rilke: Modersohn-Becker (1906) Gide: Th.v.Rijsselberge (1901 détail) Tönnies: R. Kittl  Bergson 
 

 
H.G.Wells.           H. Hesse            Hesse: Ch. Wells (1935) 1980    Nietzsche       E. Munch (1905): Nietzsche 
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Nietzsche (1844-1890) 
Nietzsche heeft zeer veel invloed op kunstenaars, filosofen, wetenschappers uitgeoefend 
met zijn geschriften. In ‘De Antichrist’ (1888) breekt Nietzsche met het christendom 
waarin de mens tot zwakkeling wordt bestempeld, niet in staat zijn eigen 
verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Het gaat Nietzsche om:  De eerbied voor 
jezelf; de liefde tot jezelf; de onvoorwaardelijke vrijheid tegenover jezelf…… (1 p.5) 
‘Wat is goed? – Alles wat het gevoel van macht, de wil tot macht, de macht zelf in de 
mens vermeerdert. Wat is slecht? –Alles wat voortkomt uit zwakte. Wat is geluk? – het 
gevoel dat de macht toeneemt – dat er weerstand overwonnen wordt. Geen 
tevredenheid, maar meer macht; geen vreugde zonder meer maar oorlog; geen 
deugdzaamheid, maar deugdelijkheid. Zwakkelingen en mislukkingen horen ten onder te 
gaan: eerste regel van onze naastenliefde. En je moet ze een handje helpen ook. Wat is 
het schandelijkste kwaad van allemaal? – Het medelijden metterdaad met alle 
mislukkingen en zwakkelingen – het christendom.’ (1 p.8) 
‘Het probleem is……….; veeleer wat voor type mens je moet kweken, moet willen…….. 
het is nooit een product van de wil geweest……..men heeft het omgekeerde type gewild, 
gekweekt en bereikt: het huisdier, het kuddedier, het zieke dier dat mens heet – het 
christen…. (1 p.8-9) Volgens Nietzsche moeten we een ‘Übermensch’ , de Wil tot Macht. 
Het christendom is gebaseerd op medelijden, het kweekt slappelingen, zwakkelingen en 
heeft geleid tot verval van waarden; het houdt in stand wat rijp is voor de ondergang. 
Ontwikkeling betekent selectie. 
Friedrich von Bernhardi (1849-1930 St. Petersburg – 1851 naar Duitsl.) – Pruisische generaal 
van de cavalerie. In zijn boek ‘Deutschland und der nächste Krieg’ (1912) streeft von 
Bernhardi naar een wereldmacht voor Duitsland. Daarvoor moest: 1. Frankrijk 
onderworpen worden. 2. Oprichting van een centraal Europese statenbond onder Duitse 
leiding. 3 Het in bezit nemen van nieuwe koloniën. 
Als darwinist (Darwin 1809-1882) was Von Bernardi voor het recht van de sterkste; ….’het 
sterkste volk moest zijn dominantie waarmaken, daar was uiteindelijk de hele mensheid 
bij gebaat’ (2 p.277). Concurrentie en strijd zijn noodzakelijk voor de evolutie. 
Francis Galton (1822-1911), een halve neef van Darwin was een eugeneticus die streefde 
naar rasverbetering door wetenschappelijk onderzoek.                                           
Gedachten van eugenetici leidden uiteindelijk tot gedwongen sterilisatie, euthanasie van 
zwakkeren, rassenopvattingen als xenofobie (angst voor vreemdelingen), etnocentrisme 
(uitgaan van de eigen cultuur om anderen te meten), incest- en apartheidswetten. 
De lijst van hierboven kan aangevuld worden met een hele rij anderen: 
Arnold Zweig (1881-1942), Gerhart Hauptmann (1862-1946), Richard Dehmel (1863-1920), Alfred Döblin 
(1878-1957) (Berlin Alexanderplatz) lieten zich allen vrijwillig en met overgave aan de oorlog overleveren. 
 
Intense teleurstelling 
Eenmaal in de oorlog zijn de meeste kunstenaars hevig teleurgesteld. Velen meenden dat 
de oorlog binnen enkele weken afgelopen zou zijn. Propaganda, ophitsing en een beroep 
doen op opofferingsgezindheid door de media met teksten en afbeeldingen van engelen 
en onschuldige kinderen gaven een totaal verkeerd idee van oorlog. Toch blijft het 
vreemd dat intelligente mensen in deze val zijn getrapt. Het geeft maar weer eens aan 
dat ieder mens ook een vreemde voor zich zelf blijft en tot weerzinwekkende dingen in 
staat is. 

           
 1915                                 1915 
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Onzekere tijden anno 2000-2015 
Evenals het begin van de 20e - leven we anno de 21e eeuw in een zeer onzekere tijd.           
Ik noem hier slechts een aantal factoren: 
- We leven meer en meer in een ‘global village’ ofwel een mondiaal dorp. Door de 
technologische ontwikkelingen van internet zijn we in staat met iedereen te 
communiceren waardoor we direct geconfronteerd worden met ieders geluk, ellende, 
en streven. Daardoor neemt de verantwoordelijk voor elkaar toe omdat alles met alles 
samenhangt. Het ‘Recht op Bodem’ en het ‘Recht op grond van bloed’ wordt steeds meer  
‘Im Frage’ gesteld. Er is een enorm spanningsveld tussen het verlangen van een eigen 
plek en het overdragen van bevoegdheden in een groter geheel. Separatistische 
bewegingen ontstaan waar het eigene van een land wordt ontkend of in de knel komt: 
Catalonië, Schotland, Vlamingen en Walen, de Balkan gebieden, de oorspronkelijk tot 
Rusland behorende landen zoals de Oekraïne, de Arabische landen, enz.  
- Technologische ontwikkelingen in de industrie, de financiële, sociale en medische 
wereld zijn gigantisch. We hebben totaal geen vat op wat de financiële wereld met haar 
ingewikkelde producten met ons uitspookt. Er zou zomaar een nieuwe financiële crisis 
kunnen uitbreken. 
- Bevolkingsgroepen maken zich zorgen over het milieu dat vervuild is. De natuur lijkt 
helemaal in de war, landen met grote droogten en watersnood ontnemen mensen hun 
bestaanszekerheid. 
- Er is een spanningsveld tussen dictatuur en de landen die verlangen naar meer 
democratie. 
- De vluchtelingen problematiek en de gezamenlijke verantwoordelijkheid maakt angstig 
voor het eigen bestaan. Kreten als: ‘Vol is Vol’ - ‘Minder Minder’ - ‘Eigen Volk Eerst’ 
splijten bevolkingsgroepen. 
- De strijd om godsdienstvrijheid, de onderdrukking van de vrouw. Het gevaar IS, Al   
  Qaida die de wereld willen onderwerpen aan hun wetten van ongelijkheid. ‘Kunst’ is een 
kwaad dat uitgeroeid moet worden. 
- Gelijkwaardigheid – seksuele geaardheid van ieder mens ongeacht ras en kleur staan 
nog immer op het spel. 
 
Op ieder van deze spanningsvelden zou zomaar een nieuwe wereldoorlog kunnen 
uitbreken. 
 
De Biënnale van Venetië tracht de wereldproblematiek aan de orde te stellen. 

Okwui Enwezor (1963-Nigeria),  organisator van de Biënnale  en directeur ‘Haus der Kunst’  
in München (eens bedoeld als het kunstmuseum van Hitler zie Pr.D. 110), beeld ik hier af als zijnde 
‘Jezus met het Heilig Hart van Liefde – Barmhartigheid – Lijden’ omdat Enwezor 
kunstenaars toont die de problematiek van wat zich in de wereld afspeelt aan de orde 
stellen.  
 

        
Okwie Enwezor: The right man at the right place and the right time) Csaba Kis Roka (1981 Hung.): The Fall 
Photoshop auteur deze brief 
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“All the World's Futures" handelt om een heleboel ellende in de wereld. 
Burgeroorlogen, vluchtelingenstromen, ziektes als ebola en hiv, natuurrampen, 
uitbuiting van arbeiders, de ongelijkheid tussen man en vrouw, tussen rijk en arm 
passeert allemaal de revue. Enwezor heeft ook kritiek op de kunstmarkt zelf die zo 
gecommercialiseerd is dat alleen de grote galeriehouders en de allerrijksten bepalen wat goede 
kunst is die tot uiting komt in geld. 
Probleem is hoe laat je dit allemaal aan de toeschouwers zien en hoe verwerken ze dit. 
Als het doel is de toeschouwer te desoriënteren is deze biënnale zeer geslaagd. 
 
Deze biënnale is geen verlangen naar een reinigende oorlog maar wel een reiniging 
van diep opgeslagen vuilnis in de ziel. En dat is wat van deze tentoonstelling wel in het 
geheugen achterlaat. Maar ga niet naar huis omdat je zoveel ‘moois –ook in de zin van 
bad-paintings’ hebt gezien. 
 
De toeschouwer komt in aanraking met veelzijdige en complexe, veelal conceptuele 
kunstenaars, die zich niet in één medium uitdrukken maar naar gelang hun ideeën 
muziekcomposities (muziek, nooit eerder getoond) ten gehore brengen, performances 
uitvoeren, installaties, foto’s en video’s tonen maar zich sporadisch met schilderijen 
uitdrukken. Als interdisciplinaire kunstenaars werken ze samen met andere kunstenaars 
en technologen. Het gaat ten koste aan een zekere directheid en zijn ze moeilijker te 
beoordelen op eerlijkheid. Het vergt van de toeschouwers een enorme inspanning te 
meer omdat je door een langgerekt lint van de ene naar de andere kunstmanifestatie 
loopt. Het lijkt erop alsof de eindresultaten er minder toe doen. Schema’s, onderzoeks-
resultaten, flarden van wat iets zou kunnen worden. Je zou daarom alleen al enkele 
dagen nodig hebben om alle indrukken van de kunst in ‘Arsenale’ te beleven en te 
verwerken. Eigenlijk is zo’n biënnale voor deze werken niet geschikt. Het is te hopen dat 
Okwie Enzewor in het Kunsthaus kleinere intieme presentaties gaat maken.  
 

Omdat ik al in mijn Privé Domein 110 veel plaatjes heb getoond wil ik afsluiten met 
‘Jennifer Allora (1974) & Guillermo Calzadilla’ (1971) 

Dit echtpaar houdt zich bezig met conceptuele kunst waarbij ze met gebruikmaking van 
sculpturen, life performances, video, fotografie en muziek in allerlei combinaties 
onderzoek doen naar huidige en historische (politieke) gebeurtenissen. 
Onderstaand werk is geïnspireerd op ‘Die Schöpfung’ van Joseph Haydn (1796-1798), het 
libretto uit het boek Genesis en ‘John Miltons’ ‘Paradise Lost’ (1667) handelt over het 
ontstaan van de wereld en mensheid en de val van die mens. De componist ‘Gene 
Coleman’ is gevraagd de tekst van het libretto die door Jennifer en Guillermo is 
herbewerkt in muziek om te zetten. 
 
https://youtu.be/OjExGVk-DoQ 
(Ctrl + klik) 

                                      
                            10.000 versregels 
 
Onderstaande youtube film geeft een beeld van wat er te zien is in Arsenale en Giardini 
 
https://www.youtube.com/watch?v=W6BauAgfyMU 
(Ctrl + klik) 

 
Criticus ‘Benjamin Chenocchio’ (1969 Australia) vindt de 56th Venice Biennale de meest 
knorrige, vreugdeloze en lelijke tentoonstelling sinds 20 jaar (de Biënnale is 120 j.); een 
tentoonstelling, die in naam van globale actie en sociale verandering, de toeschouwer 
opjaagt met politieke theorie liever dan ons het plezier en prikkel te gunnen van grote 
kunst. De visie van Enwezor op de wereld is kil, verbolgen en neerslachtig. (Artnet news 8 
mei, 2015) 
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Behalve het Nederlandse landenpaviljoen met ‘hermandevries’ zijn er alleen 
doodshoofdentekeningen van Marlene Dumas te zien. Sinds het doodshoofd ‘For the Love 
of God’ van Damien Hirst hebben veel kunstenaars inspiratie gevonden in hun 
toekomstige beeltenis. Dat er bijna geen Nederlandse kunstenaars zijn vertegenwoordigd 
in deze Biënnale van Venetië verwondert me niets. Nederland heeft maar weinig 
kunstenaars die zich kritisch uitlaten over de maatschappij, keurig opgeleide 
kunstenaars, maar wel héél braaf. Veel Nederlandse kunstenaars leven in hun eigen 
veilige besloten wereld, ‘mooi weer’ kunstenaars. Hollanders zijn polderaars, een onsje 
van dit en een onsje van dat - flink door elkaar is gemengd, zodat er niet veel eigenheid 
meer overblijft, werk dat gekocht wordt door adviseurs van instellingen die niet met 
problematische kunst geconfronteerd willen worden.  
 

  
                          Damien Hirst                                        Marlene  Dumas 
 
Of zoals advocaat ‘Gerard Spong’ onlangs in het programma ‘Recht uit het hart’ op donderdag 24 december 
vertelde: ‘Wij zijn een hypocriet volkje’, altijd met het wijsvingertje omhoog maar zelf…. 
 
In mijn ogen zouden op deze biënnale kunstenaars als ‘Csaba Kis Róka’ (1981) en ‘Aaron 
van Erp’ (1978) uitstekend op hun plaats geweest. 
 

 
A.v.Erp: Bratwurst with Chili Sauce symbolizing.  Erdogan’s Forest Pirates.  Victory! An Oil Platform Painting 
Russi’s Unique Position between Europe and Asia 

 
Cs. Kis Róka: Remodelled                           Military Sky 2014                                  Hand Clap 
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Is de kunstenaar in staat de wereld te veranderen ? ‘Und ja schaffen wir es ?’ 
 ‘But however political these curators and artists think themselves, the art itself 
changes absolutely nothing. The Chinese still need oil, the European Union still shuts 
the door on immigrants, Libyans still drown in ships sinking in sight of the coast of 
Italy–little more than subject matter for yet more self-regarding political art.’               
(JJ Charlesworth, Th. 7 Mai 2015) 
‘All The World's Futures" is profoundly backward-looking, the curator seeking in the past answers 
to art 's relevance as a way of finding new paths for the future. It is nostalgic and utopian, in a 
good way, believing in the idea that art and artists can change the world. But overall, as a visual 
experience, it is largely glum and upsetting.’ (Benjamin Genocchio, Fr.8 Mai) 

 
Nee, er is alom betrokkenheid en zorg om een wereld in problemen. Kunstenaars kunnen 
die problemen niet oplossen maar wel een bewustzijn bij een groot internationaal publiek 
op gang brengen. En dat is hoe je ook over de Biënnale denkt gelukt. 
 
Wie of wat is de mensheid: Zijn we Nederlanders – Europeanen – Wereldburgers ? En 
wat is van wie ? De Europese Unie is, ondanks alle problemen, een gevolg van de 
ontdekking dat samenwerking uiteindelijk verbroedert. Laten we hopen dat het geen 
‘Remodelled’ hoofd wordt. 
 
Literatuur; 
1.   Friedrich Nietzsche: De Antichrist, Arbeiderspers, 8e druk, 1989, p. 27, 5, 8/9 
2.   Ewoud Kieft: oorlogenthousiasme –Europa 1900-1918, De Bezige Bij 2015, p. 56, 57, 76, 60, 80, 81,   
      365/366, 371/372, 102, 277 
3.   Hildegard Möller “Malerinnen und Musen des Blauen Reiters’, Taschenbuch 2012, p.304, 261, 
4.   Ernst Ludwig Kirchner, Prestel-Verlag, 1979 
5.   Futurism & Futurisms, Pontus Hulten, Thames and Hudson, 1992 
6.   Futurismus, Maurizio Calvesi, Taschen, 1987 
7.   Wikipedia 
8.   World’s Futures, 56th international Art Exhibition, Marsilio Editore, 2015 
9.   Youtube films 
10. JJ Charlesworth, Artnet news Art World, P lay ing  Po l i t i c s:  Why Ar t  Wor ld  Hypocr i sy  S tar s  a t   
    The 56 th Ven ice  B ienna le ,  Thursday, May 7, 2015 
11. Benjamin Genocchio, Artnet news Art World, Okwui Enwezor’s 56th Venice Biennale is Morose, Joyless, and  
      Ugly, Friday, Mai, 8, 2015  
12. Joes Segal, Kunst & Politiek – Tussen zuiverheid en propaganda, University Press, 2015 
13. Alvin Toffler, De Derde Golf, Uitgeverij L.J. Veen B.V., 1981 
14. Wikipedia: IsGeschiedenis 
15. De schilderkunst van het futurisme en dadaïsme, p.98, Uitgeverij Het Spectrum, 1968 
 
 
 
 
 
 
p.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


