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Fille aux pivoines, Alexej von Jawlenski, 1919 

 
 
Beste cursisten, 
 
Van harte nodig ik jullie uit om met mij in het kader van het 
Kunsttraject 2018-2019 met als titel ‘Kunst heeft te maken met de 
kwaliteit van je bewustzijn’ een voor iedereen toegankelijk bezoek 
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te brengen aan de indrukwekkende expositie expressionisme en 
devotie van Alexej von Jawlenski in het Gemeentemuseum in Den 
Haag. Deze dag staat op zich.  
 
 

Alexej von Jawlenski 
 
Jawlenski schilderde in 1908 en 1909 samen met Kandinsky, Münter 
en Werefkin in Murnau, Zuid-Duitsland. Allevier werden ze gegrepen 
door de glasschilderkunst en experimenteerden met lichte kleuren 
en eenvoudige thematiek. Het doet de Russen Jawlenski en 
Kandinsky terugdenken aan de Russische sprookjes en iconen uit 
hun jeugd.  
 
Jawlensky was net teruggekeerd uit Parijs waar hij bij Matisse het 
Fauvisme had leren kennen. Matisse schilderde met dik opgebrachte 
verf en vereenvoudigde het perspectief. Hij gebruikte felle 
ongemengde kleuren en smeerde deze uit in grote vlakken, omlijnd 
door sterke lijnen. Jawlensky bracht deze visie en schilderkunst mee 
naar Murnau waar het weer Kandinsky inspireerde. Zo schrijft 
Münter in 1908: ‘s avonds komen we met Werefkin en Jawlenski bij 
elkaar in café Griesbräu in Murnau waar Kandinsky uit zijn aforismen 
over het spirituele in de kunst voorleest.’ Loucas beschrijft dit nader 
in zijn boek Kandinsky en het opbloeien van de vrije geest, de visie 
oefeningen en meditaties van een spirituele schilder op pagina 56 en 
57. 
 
Jawlenski en Kandinsky zijn het erover eens dat een kunstwerk 
ontstaat vanuit de naieve oorspronkelijkheid. Kunst is waarnemen en 
bewustzijn, het is de eeuwige bron waar het leven zijn begrenste 
uitdrukking aan kan geven. Zo kan het individu tot expressie komen.  
 
In dezelfde tijd schrijft Kandinsky het boek ‘Spiritualiteit en 
abstractie in de kunst’. Een citaat: ‘wij gaan ervan uit dat de 
kunstenaar behalve de indrukken die hij van de buitenwereld, de 
natuur, krijgt voortdurend in een innerlijke wereld ervaringen 
verzamelt. Ruimte en stilte is nodig om deze innerlijke wereld naar 
buiten te brengen.’ Paul Klee zegt in reactie hierop: kunst geeft niet 
het zichtbare weer maar maakt zichtbaar.’  
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Om meer te weten over Jawlenski en Kandinsky, kun je het boek van 
Loucas Kandinsky en het opbloeien van de vrije geest bestellen via 
https://academievoorspiritualiteit.nl/boeken-en-cds/ 
 
 
 

Expositie expressionisme en devotie 
 
In deze expositie komen we in contact met Jawlenski’s  
landschappen, stillevens en portretten waarbij de nadruk ligt op de 
spirituele beleving.  Er wordt ook aandacht besteed aan zijn liefde 
voor de muziek en de inspiratie die hij hierin vond. 
 
In zijn kunst wordt alles een expressie van pure emoties. Later in zijn 
leven schilderde Jawlenski zijn Meditationen; Madonna- en 
Christusachtige figuren weergegeven in een paar lijnen. Ze zijn een 
antwoord op de oude iconen. Deze mythische hoofden worden steeds 
abstracter en vormen een hoogtepunt van de tentoonstelling. 
 
 

 
 
© Kunst Loucas van den Berg 

 

 

https://academievoorspiritualiteit.nl/boeken-en-cds/
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Rondleiding, waarneming en oefening 

We zullen deze dag rustig de tijd nemen om de expositie te bekijken 
en in de loop van de middag met elkaar bespreken wat deze expositie 
en de impressies die we hebben opgedaan voor ons betekenen. We 
creëren hiervoor een ruimte.  
 
Iedereen is welkom om deze dag en deze bijzondere wijze van 
lesgeven mee te maken. Loucas en de Academie voor Spiritualiteit 
hebben inmiddels 25 jaar internationale ervaring met het bezoeken 
van musea, kunstenaars en kunstzinnige leslocaties waar kunst, 
maatschappij, spiritualiteit en expressie met elkaar worden 
verbonden. Tijdens zijn rondleidingen, kunsttrajecten en 
kunstretraites heeft Loucas op inspirerende wijze moderne kunst, de 
Middeleeuwse kunst en de kunst van de Renaissance onder de loep 
genomen. Lees meer op www.academievoorspiritualiteit.nl. 
 
 

Opgave via mail info@academievoorspiritualiteit.nl (Loucas van 
den Berg) of telefonisch via 0031- (0)625423838 (Dominique 
Krooijmans). Kosten zijn 50 euro pp exclusief entree, graag contant 
en gepast meenemen. Het programma zal tussen 11.00 en 16.00 uur 
plaatsvinden. Je zorgt zelf voor je lunch. Minimaal aantal 
inschrijvingen: 8 personen. Je wordt tijdig hierover geïnformeerd 
alsmede over aanvullende praktische zaken. 
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