
	  

	  

De	  Bauhaus	  retraite.	  Werken,	  wandelen	  en	  waarnemen	  in	  een	  vrije	  
omgeving	  

o.l.v.	  Drs.	  Loucas	  van	  den	  Berg,	  schrijver	  van	  het	  boek:	  Kandinsky	  en	  
het	  opbloeien	  van	  de	  vrije	  geest.	  (Ten	  Have	  2010)	  
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In	  deze	  retraite	  treden	  we	  in	  de	  voetsporen	  van	  Kandinsky’s	  lessen	  en	  
waarnemingen	  in	  het	  wereldberoemde	  kunst-‐	  en	  cultuurhuis	  het	  Bauhaus	  te	  

Dessau	  	  
	  
Eerst	  zie	  je,	  dan	  kijk	  je	  en	  dan	  vindt	  er	  een	  heroriëntatie	  in	  je	  plaats.	  Je	  wordt	  
werkelijk	  en	  precies.	  Of	  het	  lelijk,	  mooi,	  lastig	  of	  boosaardig	  is,	  het	  is	  een	  beeld	  
zonder	  vertekening	  en	  dit	  is	  het	  begin	  van	  vrijheid.	  Het	  is	  deze	  heldere	  
waarneming	  die	  ik	  oefen	  met	  studenten.	  (Kandinsky)	  
	  
Als	  je	  helderheid	  kunt	  scheppen	  in	  je	  innerlijke	  verwarring,	  ontdek	  je	  wat	  het	  
doel	  van	  het	  leven	  is.	  Dan	  hoef	  je	  daar	  niet	  naar	  op	  zoek	  te	  gaan;	  het	  enige	  wat	  
je	  te	  doen	  hebt	  is	  afstand	  nemen	  van	  de	  dingen	  die	  verwarring	  teweeg	  brengen.	  
(Krishnamurti)	  
	  
	  

	  



	  

	  

1922-‐1933:	  Weerzien	  met	  het	  Westen:	  Kandinsky	  en	  het	  Bauhaus	  
Op	  kerstavond	  1921	  keert	  Kandinsky	  terug	  naar	  Berlijn.	  Hij	  verlaat	  Rusland,	  
arm,	  	  gedesillusioneerd	  en	  opgelucht.	  Hij	  neemt	  een	  mooie	  map	  met	  grafiek	  
mee,	  waarin	  al	  zijn	  kunnen	  is	  samengevat.	  Het	  heet:	  kleine	  werelden.	  
Vanaf	  1922	  doceert	  hij	  op	  uitnodiging	  van	  Walter	  Gropius	  aan	  het	  Bauhaus,	  in	  
Weimar.	  Het	  contact	  met	  Paul	  Klee	  (1879-‐1940)	  die	  al	  doceert	  aan	  het	  Bauhaus	  
hernieuwt	  zich.	  	  
	  

	  
De	  opening	  van	  het	  Bauhaus	  op	  4	  december	  1926	  in	  Dessau	  met	  van	  links	  naar	  
rechts:	  Wassily	  Kandinsky,	  Nina	  Kandinsky,	  Georg	  Muche,	  Paul	  Klee,	  Walter	  
Gropius	  
	  
Het	  Bauhaus,	  een	  open	  werkplaats	  
Het	  Bauhaus	  is	  geen	  kunstacademie	  maar	  een	  vrij	  werkverband	  waarin	  een	  
synthese	  van	  de	  kunsten	  wordt	  nagestreefd	  met	  nadruk	  op	  het	  nieuwe	  bouwen	  
door	  middel	  van	  de	  architectuur,	  het	  handwerk,	  de	  beeldende	  kunst	  en	  de	  
schilderkunst.	  	  
Als	  architecten,	  schilders	  en	  beeldhouwers	  het	  uitermate	  veelzijdige	  proces	  van	  
het	  bouwen	  in	  zijn	  geheel	  en	  zijn	  onderdelen	  weer	  leren	  kennen	  en	  begrijpen,	  
zullen	  ze	  vanzelf	  hun	  werk	  weer	  met	  de	  geest	  van	  de	  architectuur	  gaan	  voeden,	  
die	  ze	  in	  de	  salonkunst	  verloren.	  Laten	  we	  een	  nieuw	  ambacht	  vormen	  van	  de	  
handwerker,	  zonder	  een	  spoor	  van	  de	  arrogantie	  die	  een	  muur	  tussen	  



	  

	  

handwerk	  en	  de	  kunst	  wilde	  oprichten!	  Laten	  we	  gezamenlijk	  de	  bouw	  der	  
toekomst	  verlangen,	  willen,	  uitdenken,	  scheppen,	  die	  alles	  tot	  een	  geheel	  
smeden:	  architectuur,	  plastiek	  en	  schilderkunst.	  Kandinsky	  voelt	  zich	  door	  deze	  
nieuwe	  uitdaging	  en	  toekomstvisie	  aangetrokken.	  Het	  spreekt	  hem	  aan	  dat	  het	  
Bauhaus	  is	  opgezet	  als	  een	  vrij	  instituut	  waar	  alle	  kunsten	  samenkomen	  en	  
elkaar	  inspireren,	  een	  open	  werkplaats.	  Het	  is	  geen	  school,	  geen	  academie	  
maar	  een	  huis	  bestemd	  voor	  architecten,	  wetenschappers,	  schrijvers,	  schilders,	  
glaswerkers.	  In	  dit	  huis	  bepaalt	  een	  ieder	  zijn	  eigen	  ontwikkeling.	  Het	  gaat	  om	  
het	  opbloeien	  van	  je	  eigen	  individuele	  vrijheid.	  Het	  uiteindelijke	  doel	  is	  om	  
vanuit	  deze	  vrije	  onderzoekende	  houding	  dienstbaar	  te	  zijn	  aan	  de	  
maatschappij.	  

De	  beginjaren	  van	  Kandinsky	  aan	  het	  Bauhaus	  
Kandinsky	  ontwikkelt	  zich	  in	  het	  Bauhaus	  op	  geheel	  eigen	  wijze.	  Hij	  wordt	  in	  
het	  Bauhaus	  professor	  en	  leidt	  er	  tot	  1926	  de	  afdeling	  muurschilderkunst.	  Hij	  
stelt	  ook	  een	  cursus	  vormenleer	  samen	  waarin	  de	  afzonderlijke	  
beeldelementen	  punt,	  lijn	  en	  vlak	  worden	  hierin	  uitgewerkt.	  Zijn	  werk	  is	  
volledig	  abstract	  geworden.	  Hij	  geeft	  in	  1926	  als	  Bauhaus	  productie,	  Punt,	  Lijn	  
in	  relatie	  tot	  het	  Vlak	  uit.	  Hij	  schrijft	  daarin:	  alleen	  langs	  de	  weg	  van	  een	  
microscopische	  analyse	  zal	  de	  kunstwetenschap	  tot	  de	  alomvattende	  synthese	  
komen,	  die	  zich	  uiteindelijk	  ver	  voorbij	  de	  grenzen	  van	  de	  kunst	  zal	  uitstrekken	  
tot	  het	  gebied	  van	  het	  menselijke	  en	  het	  goddelijke.	  

In	  de	  beginjaren	  van	  het	  Bauhaus	  maakt	  Kandinsky	  een	  grote	  compositie	  nr.	  8.	  
Het	  doek	  is	  opgebouwd	  uit	  de	  cirkel,	  de	  halve	  cirkel,	  de	  hoek,	  rechte	  en	  
gebogen	  lijnen.	  Kandinsky:	  de	  cirkel	  heeft	  de	  ruiter	  vervangen.	  Toch	  moet	  de	  
cirkel	  als	  een	  romantische	  worden	  aangeduid.	  Een	  stuk	  ijs	  waarin	  een	  vlam	  
brandt.	  De	  ontmoeting	  tussen	  de	  scherpe	  hoek	  van	  een	  driehoek	  met	  een	  
cirkel	  is	  niet	  minder	  indrukwekkend	  dan	  de	  aanraking	  van	  de	  vinger	  van	  God	  
met	  die	  van	  Adam	  bij	  Michelangelo.	  	  
Naast	  de	  ordening	  van	  de	  beeldelementen	  stelt	  hij	  een	  ordening	  van	  de	  
grondkleuren	  en	  vormen	  samen.	  Hij	  onderzoekt	  met	  name	  de	  drieklank	  geel-‐
blauw	  en	  rood.	  Zie	  zijn	  werk	  geel-‐rood-‐blauw	  uit	  1925.	  In	  1925	  verhuist	  het	  
Bauhaus	  onder	  invloed	  van	  extreem	  rechtse	  politieke	  klimaat	  naar	  Dessau.	  	  

	  



	  

	  

	  

Kandinsky	  en	  de	  vrije	  schilderklas	  
Kandinsky	  krijgt	  daar	  nieuwe	  mogelijkheden	  in	  het	  werken	  met	  zijn	  studenten	  
door	  het	  openen	  van	  een	  vrije	  schilderklas	  die	  niet	  verplicht	  is.	  De	  neiging	  tot	  
het	  muzikaal	  uitdrukken	  van	  het	  schilderkunstige	  materiaal	  is	  in	  Dessau	  sterk.	  	  
Ook	  benadrukt	  Kandinsky	  de	  rol	  van	  de	  intuïtie	  weer	  sterker.	  In	  1928	  schrijft	  hij	  
dat	  de	  theorieën	  van	  de	  kunst	  nooit	  het	  element	  van	  de	  intuïtie	  kunnen	  
vervangen.	  Het	  denken	  levert	  het	  materiaal	  en	  de	  methode	  en	  vruchtbaar	  is	  de	  
intuïtie	  die	  dit	  materiaal	  en	  de	  methode	  als	  middel	  tot	  een	  doel	  weet	  te	  
gebruiken.	  Zijn	  stijl	  is	  minder	  strak	  en	  opgebouwd	  door	  middel	  van	  cirkel,	  
driehoek,	  rechte	  lijnen	  en	  diagonalen	  maar	  wordt	  speelser	  en	  mystieker.	  	  
In	  1928	  blijkt	  tevens	  dat	  Kandinsky	  en	  Klee	  steeds	  verder	  onder	  druk	  komen	  te	  
staan	  door	  de	  tijdgeest	  die	  eist	  dat	  het	  ideologische	  en	  esthetisch	  imago	  van	  
het	  Bauhaus	  dient	  te	  verdwijnen.	  Het	  is	  een	  fase	  van	  sterke	  politisering	  onder	  
de	  Bauhaus	  studenten	  die	  ten	  gevolge	  van	  het	  opkomende	  nationaal	  socialisme	  
steeds	  radicaler	  worden.	  Er	  is	  kritiek	  op	  Kandinsky	  vanwege	  zijn	  zogenaamde	  
apolitieke	  houding.	  Het	  Bauhaus	  verdwijnt	  ook	  uit	  Dessau	  en	  onder	  leiding	  van	  
Mies	  van	  der	  Rohe	  wordt	  in	  1930	  een	  poging	  ondernomen	  om	  in	  Berlijn	  verder	  
te	  gaan	  met	  een	  architectuurschool.	  Klee	  verlaat	  het	  Bauhaus	  en	  aanvaardt	  een	  
professoraat	  in	  Düsseldorf.	  In	  1931	  begint	  ene	  felle	  hetze	  van	  de	  nazi’s	  tegen	  
de	  school	  in	  Berlijn.	  De	  pijlen	  richten	  zich	  met	  name	  op	  Kandinsky.	  Uit	  een	  
geheim	  document	  van	  de	  Gestapo	  uit	  1933	  blijkt	  dat	  Kandinsky	  ondanks	  zijn	  in	  
1928	  verkregen	  Duits	  staatsburgerschap	  wordt	  aangemerkt	  als	  vreemdeling,	  
een	  Rus	  en	  daarom	  een	  communist	  en	  bovendien	  een	  abstract	  kunstenaar	  en	  
Bauhaus	  meester.	  Het	  Bauhaus	  moet	  in	  1933	  definitief	  zijn	  deuren	  sluiten	  en	  
Kandinsky	  zal	  Duitsland	  opnieuw	  ontvluchten.	  	  

	  

	  



	  

	  

Leerlingen	  en	  leraren	  aan	  het	  Bauhaus	  eind	  jaren	  20	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

De	  AMEG	  retraite	  in	  het	  Bauhaus	  richt	  zich	  op	  de	  volgende	  kernpunten:	  

	  

	  
1.	  Oefeningen	  voor	  een	  ongebonden	  geest	  We	  werken	  in	  een	  van	  de	  grote	  
architectenruimten	  van	  het	  Bauhaus	  die	  we	  inrichten	  als	  open	  werkplaats.	  
Hierin	  kunnen	  we	  werken	  met	  de	  oefeningen	  die	  Kandinsky	  heeft	  gegeven	  aan	  
zijn	  studenten	  aldaar.	  Het	  gaat	  om	  bewegingsoefeningen,	  meditaties	  -‐	  en	  
waarnemingsoefeningen	  die	  ons	  helpen	  om	  vrij	  te	  creëren.	  	  
Voor	  Kandinsky	  was	  het	  wezenlijk	  belangrijk	  om	  dingen	  helder	  te	  kunnen	  zien.	  
Eerst	  is	  er	  waarneming	  en	  het	  leren	  hoe	  je	  moet	  communiceren,	  hoe	  je	  moet	  
spreken,	  hoe	  je	  moet	  koken,	  hoe	  je	  kleren	  in	  een	  winkel	  uitzoekt,	  hoe	  je	  
voedsel	  verbouwd,	  hoe	  je	  mensen	  op	  een	  perfecte	  manier	  ontvangt.	  	  
Vaak	  zijn	  we	  gehecht	  aan	  onze	  denkbeelden,	  overtuigingen	  en	  concepten.	  Het	  
is	  veilig.	  Het	  uit	  zich	  door	  de	  eigen	  standpunten	  te	  verdedigen,	  niet	  te	  luisteren,	  
te	  zeggen	  dat	  je	  dingen	  niet	  kan,	  dat	  anderen	  blokkades	  hebben,	  je	  ontdekt	  
een	  foutje	  in	  een	  betoog,	  je	  geeft	  de	  wereld	  de	  schuld	  van	  je	  omstandigheden,	  
je	  bent	  onmachtig,	  je	  bent	  niet	  artistiek,	  je	  bent	  beperkt,	  je	  kunt	  niet	  luisteren	  
naar	  een	  ander	  maar	  onderbreekt	  en	  doet	  er	  een	  schepje	  bovenop.	  	  	  
De	  leidt	  tot	  goed	  en	  afkeuren,	  dingen	  mooi	  of	  lelijk	  vinden.	  Beiden	  bevorderen	  
geen	  helderheid.	  Bij	  beiden	  verbindt	  je	  je	  niet	  echt.	  Je	  neemt	  niet	  waar.	  Je	  kunt	  
het	  niet	  echt	  innemen.	  	  



	  

	  

2.	  Leren	  creëren	  vanuit	  vrijheid.	  Als	  je	  niet	  kunt	  waarnemen	  kun	  je	  ook	  niet	  
creëren.	  Je	  beseft	  wellicht	  niet	  dat	  je	  niet	  werkbaar	  bent,	  niet	  vrijgevig	  en	  
artistiek	  als	  je	  niet	  kunt	  waarnemen.	  Maar	  wanneer	  waarnemen	  ontbreekt	  
wordt	  je	  dwangmatig:	  je	  schildert	  zus	  of	  zo.	  Je	  neemt	  geen	  afstand,	  durft	  niet	  
verder	  te	  gaan	  in	  het	  proces,	  bent	  bang	  iets	  te	  verstoren	  of	  niet	  te	  voldoen.	  Je	  
luistert	  niet	  naar	  het	  proces.	  Je	  bent	  niet	  kneedbaar.	  Het	  gaat	  in	  kunst	  niet	  om	  
het	  scheppen	  van	  schoonheid	  maar	  om	  het	  vrije	  creatieve	  proces	  van	  luisteren	  
en	  geven.	  
Kunst	  gaat	  allereerst	  over	  het	  overstijgen	  van	  agressie.	  Agressie	  is	  een	  sluier	  die	  
je	  verhindert	  om	  de	  precisie	  te	  zien	  van	  de	  dingen	  zoals	  ze	  zijn.	  	  
3.	  Een	  lerende	  geest	  ontwikkelen	  die	  voortdurend	  in	  beweging	  is	  
Het	  leren	  in	  de	  vrije	  schilderklas	  van	  Kandinsky	  bestond	  niet	  zozeer	  uit	  kennis	  
opdoen	  maar	  van	  moment	  tot	  moment	  over	  jezelf	  leren,	  het	  is	  een	  levend	  en	  
beweeglijk	  leren.	  In	  de	  retraite	  benadrukken	  we	  deze	  wijze	  van	  leren.	  Het	  gaat	  
er	  niet	  om	  dat	  we	  onszelf	  kennen	  maar	  dat	  ieder	  moment	  er	  een	  experiment	  
kan	  zijn	  van	  ervaren	  en	  groeien,	  van	  inzicht	  en	  heroriëntatie.	  Leren	  is	  een	  zich	  
in	  beweging	  bevindend	  weten	  zonder	  begin	  en	  einde.	  
4.	  inspiratie	  door	  architectuur,	  kunst	  
We	  bezoeken	  het	  Bauhausmuseum,	  	  de	  kamer	  van	  de	  architect	  van	  het	  
Bauhaus:	  Walter	  Gropius	  en	  we	  wandelen	  naar	  de	  Meisterhauser	  dat	  wil	  
zeggen	  de	  atelierhuizen	  van	  Kandinsky	  en	  Klee	  in	  de	  omgeving	  van	  het	  
Bauhaus.	  Verder	  werken	  we	  in	  de	  ateliers	  van	  het	  Bauhaus	  zelf	  en	  slapen	  we	  in	  
de	  oude	  studiekamers	  van	  het	  schoolgebouw	  waar	  Kandinsky	  les	  gaf.	  	  
	  
	  
	  

	  
Het	  woonhuis	  en	  atelier	  van	  Wassily	  Kandinsky	  en	  Paul	  Klee	  in	  Dessau	  
	  



	  

	  

5.	  Alle	  genoemde	  aspecten	  leiden	  tot	  vrije	  creatieve	  opdrachten	  en	  het	  
ontwikkelen	  van	  visie	  omtrent	  jezelf	  en	  je	  manier	  van	  handelen.	  De	  
opdrachten	  zijn	  veelzijdig	  en	  kunnen	  ook	  meditaties,	  schrijf,	  tekenopdrachten	  
en	  dagboekaantekeningen	  bevatten.	  	  
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Informatie	  
De	  AMEG	  retraite	  vindt	  plaats	  in	  het	  Bauhaus	  te	  Dessau	  in	  Duitsland	  
Data:	  vrijdag	  21	  april	  aankomst	  –	  vertrek	  woensdag	  26	  april	  2017.	  Voor	  deze	  
bijzondere	  retraite	  zijn	  aparte	  prijzen	  berekend.	  Prijzen	  op	  aanvraag.	  	  
Prijzen	  zijn	  inclusief	  verblijf,	  d.w.z.	  overnachtingen	  en	  lessen	  in	  de	  Bauhaus	  
werkplaats.	  	  	  
Ontbijt	  en	  diner	  kan	  in	  het	  Bauhaus	  gereserveerd	  worden.	  We	  zullen	  excursies	  
maken	  naar	  de	  atelierhuizen	  van	  de	  Bauhaus	  professoren	  zoals	  Walter	  Gropius,	  
Wassily	  Kandinsky	  en	  Paul	  Klee.	  	  
De	  AMEG	  werkt	  met	  een	  vast	  tijdschema	  en	  een	  ritme	  van	  beweging,	  lessen	  en	  
verwerken	  van	  impulsen.	  
Informatie	  is	  aan	  te	  vragen	  via	  het	  contactformulier	  of	  06-‐46372087.	  	  
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