
Murnau kunstretraite 2016
Kunstretraite	  Murnau	  In	  het	  Blauwe	  land	  van	  Murnau	  en	  omgeving	  

waar	  de	  eerste	  abstractie	  ontstond	  vanuit	  de	  natuur	  en	  de	  
waarneming	  en	  de	  grote	  spirituele	  kunstbeweging	  van	  de	  Blaue	  

Reiter	  geboren	  werd.	  

28	  augustus	  8 	  1	  september	  2016	  

Drs.	  Loucas	  van	  den	  Berg	  

Beste	  cursisten,	  

We	  bereiden	  ons	  voor	  op	  het	  levende	  schilderij	  waar	  Kandinsky	  en	  Münter	  in	  
geleefd	  en	  gewerkt	  hebben,	  Murnau	  am	  Staffelsee.	  De	  retraite	  vindt	  plaats	  van	  
28	  augustus	  tot	  en	  met	  1	  september	  in	  Zuid-‐Duitsland:	  we	  verblijven	  in	  Haus	  
Moosberg	  in	  de	  omgeving	  van	  Murnau.	  We	  zullen	  van	  daaruit	  wandelen	  en	  
fietsen	  om	  de	  omgeving	  te	  verkennen	  precies	  zoals	  Kandinsky	  dat	  al	  deed	  in	  
1903,	  vijf	  jaar	  voordat	  hij	  zich	  er	  met	  Gabriela	  vestigde.	  Vanaf	  pagina	  53	  in	  mijn	  



Kandinskyboek	  lees	  je	  hier	  intensief	  over.	  Vergeet	  niet	  dat	  toen	  ik	  in	  Murnau	  
kwam	  al	  10	  jaar	  Kandinsky,	  Marc,	  Klee,	  Werefkin	  en	  Yawlensky	  had	  bestudeerd	  
voor	  mijn	  boek.	  Het	  is	  duidelijk	  dat	  ze	  ieder	  de	  geestelijke	  bagage	  en	  
schilderervaring	  meebrachten	  om	  tot	  een	  doorbraak	  in	  de	  waarneming	  komen.	  
Zoals	  Paul	  Klee	  zei:	  Kunst	  geeft	  niet	  het	  zichtbare	  weer	  maar	  maakt	  zichtbaar.	  
Het	  is	  ook	  de	  tijd	  dat	  Kandinsky	  veel	  discussieert	  over	  zijn	  aanstaande	  boek:	  
Spiritualiteit	  en	  abstractie	  in	  de	  Kunst	  (1911).	  Münter:	  ’s	  avonds	  komen	  we	  met	  
Werefkin	  en	  Yawlensky	  bij	  elkaar	  in	  café	  Giesbräu	  in	  Murnau	  waar	  Kandinsky	  
uit	  zijn	  aforismen	  over	  het	  spirituele	  in	  de	  kunst	  voorleest.’	  Het	  zijn	  allemaal	  
nog	  gedachtenflarden.	  Maar	  vlak	  de	  andere	  3	  ook	  niet	  uit.	  De	  ervaring	  van	  
Yawlensky	  die	  bij	  Matisse	  en	  de	  fauvisten	  had	  gestudeerd,	  het	  enorme	  schrijf	  -‐	  
en	  debatteer	  talent	  van	  Werefkin	  die	  een	  geheim	  dagboek	  over	  bewustzijn	  en	  
kunst	  bijhield	  en	  Münter,	  die	  zo	  trefzeker	  kon	  schilderen	  en	  organiseren	  en	  het	  
Munterhaus	  kocht.	  	  
We	  zullen	  diep	  het	  proces	  van	  waarnemen	  in	  de	  natuur	  ervaren	  door	  te	  
luisteren	  en	  in	  beweging	  te	  komen	  zodat	  we	  de	  vrijheid	  voelen	  die	  zij	  ook	  
hebben	  gevoeld.	  De	  kerk	  van	  Murnau	  uit	  1910	  gaat	  pas	  werkelijk	  draaien	  als	  je	  
begrijpt	  dat	  hij	  de	  ruimterichtingen	  heeft	  onderzocht	  waardoor	  niets	  meer	  leek	  
wat	  het	  was.	  Alles	  had	  een	  nieuw	  bewustzijn,	  richting,	  vorm	  en	  kleur	  gekregen	  
en	  danste	  met	  zijn	  omgeving.	  Het	  is	  dus	  geen	  toevalligheid	  wat	  er	  zich	  in	  
Murnau	  afspeelde.	  	  



Voor	  jullie:	  Lees	  dus	  ook	  Spiritualiteit	  en	  abstractie	  in	  de	  Kunst	  van	  
Kandinsky.	  Mijn	  Kandinskyboek	  zal	  ook	  integraal	  bestudeerd	  moeten	  worden	  
en	  de	  polariteitsoefeningen	  en	  ruimterichtingoefeningen	  uitgevoerd	  moeten	  
worden.	  	  Jullie	  zullen	  de	  tijdgeest,	  biografieën,	  kunstontwikkeling	  zoals	  de	  
Blaue	  Reiter	  en	  de	  persoonlijke	  oefeningen	  zoals	  beschreven	  voor	  de	  retraite	  
beheersen.	  Kunstmateriaal	  gaat	  mee,	  potloden	  verf	  etc.	  	  
Ik	  zal	  er	  ook	  vragen	  over	  stellen	  van	  te	  voren	  en	  jullie	  komen	  als	  groep	  ook	  
bijeen.	  	  

De	  1e	  dag	  is	  al	  bekend.	  We	  hebben	  toegang	  gekregen	  tot	  het	  Munterhuis.	  
21	  augustus	  10.00	  uur	  –	  12	  uur	  privé	  bezoek	  Munterhaus	  van	  Gabriele	  Münter	  
en	  Wassily	  Kandinsky.	  De	  woonkamer,	  de	  tuin,	  de	  slaapkamer	  en	  de	  plaats	  
waar	  Kandinsky	  orgel	  speelde,	  alles	  is	  er	  nog.	  Münter	  heeft	  in	  de	  WOII	  
Kandinsky’s	  schilderijen	  in	  de	  kelder	  weten	  te	  verstoppen	  voor	  de	  Duitsers.	  Ze	  
schonk	  ze	  na	  de	  oorlog	  aan	  het	  Lehnbach	  Haus	  in	  München	  wat	  daarmee	  de	  
grootste	  collectie	  Blaue	  Reiter	  schilderijen	  kreeg.	  Daarna	  maken	  we	  een	  
Kandinsky-‐wandeling	  door	  de	  Moos,	  de	  wandeling	  die	  hij	  dagelijks	  maakte	  naar	  
de	  kapel	  van	  St	  Michael	  en	  de	  Moos.	  Een	  historisch	  pad	  waar	  Kandinsky,	  Franz	  
Marc,	  Münter	  en	  Marianne	  Werefkin	  liepen	  en	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  raakten.	  
Je	  kunt	  ervaren	  hoe	  groot	  de	  invloed	  van	  de	  omgeving	  was	  op	  hun	  gedachten	  
en	  beelden.	  Daarna	  gaan	  jullie	  zelf	  met	  kunstzinnige	  oefeningen	  aan	  de	  slag.	  	  

De	  overige	  dagen	  verkennen	  we	  bezoeken	  we	  Murnau	  met	  de	  Giesbräu	  
brouwerij,	  het	  Schloss	  museum	  met	  werken	  van	  de	  Blaue	  Reiter	  en	  	  het	  graf	  
van	  Gabriele	  Münter.	  Murnau	  ligt	  op	  een	  plateau	  en	  het	  is	  alsof	  je	  van	  hier	  zo	  
de	  blauwe	  bergen	  in	  loopt.	  Ook	  zullen	  we	  de	  omgeving	  verkennen	  en	  naar	  het	  
Franz	  Marc	  museum	  gaan	  in	  Kochel	  am	  See.	  Het	  mooie	  dorpje	  zullen	  we	  
inlopen	  om	  te	  zien	  dat	  Marc	  op	  de	  1e	  verdieping	  van	  een	  boerderij	  met	  
Kandinsky	  en	  August	  Macke	  gele	  en	  rode	  koeien	  schilderde.	  De	  omgeving	  is	  
ook	  traditioneel	  bekend	  vanwege	  zijn	  glasschilderkunst.	  Een	  kunst	  die	  net	  als	  
het	  etsen	  vraagt	  om	  een	  negatief.	  Het	  was	  een	  populaire	  kunst	  en	  ook	  
Kandinsky	  en	  zijn	  vrienden	  hebben	  deze	  techniek	  gebruikt	  om	  hun	  waarneming	  
te	  verruimen.	  	  
En	  dan	  de	  Bayerische	  alpen,	  de	  meren	  zoals	  de	  Staffelsee	  waar	  we	  over	  zullen	  
varen	  en	  de	  Moos.	  Het	  maakt	  deze	  retraite	  tot	  een	  levendige	  en	  veelzijdige	  
belevenis.	  Tekenen	  en	  fietsen,	  lopen	  en	  waarnemen,	  kunstwerken	  bezoeken	  en	  
historische	  plaatsen	  van	  samenkomst	  van	  deze	  grote	  kunstenaars	  opzoeken.	  	  



De	  manier	  van	  werken	  in	  de	  retraite	  zoals	  seva,	  puja,	  kunstverslagen,	  wandelen	  
en	  fietsen,	  meditatie,	  studeren,	  al	  deze	  elementen	  komen	  terug.	  Zoals	  je	  weet	  
bedienen	  we	  de	  4	  pijlers	  van	  de	  AMEG.	  Zoals	  ik	  heb	  aangegeven	  gelden	  voor	  
2016	  in	  alle	  lessen	  ook	  de	  4	  aspecten	  die	  beginnen	  met	  van	  berusting	  naar	  
mogelijkheid	  en	  eindigen	  bij	  een	  gevoel	  van	  gemeenschap.	  Dat	  is	  wat	  hier	  in	  
Murnau	  heeft	  plaatsgevonden,	  deze	  4	  aspecten.	  Tot	  slot	  hebben	  zij	  net	  als	  wij	  
gewerkt	  aan	  bestemming.	  Ze	  kenden	  de	  5	  effecten	  ervan	  net	  als	  wij.	  	  

Zie	  hieronder	  de	  eerste	  proef	  die	  Franz	  Marc	  en	  Kandinsky	  van	  de	  houtsnede	  
van	  de	  Blaue	  Reiter	  tonen	  die	  op	  de	  voorkant	  van	  de	  almanak	  staat,	  op	  het	  dak	  
naast	  het	  appartement	  van	  Kandinsky	  in	  München	  1910.	  	  


