Kunst om de Levenskunst

De Wylerbergkring:
•De kracht van het kristallijne
• Voorbij grenzen
• Entartet toen en nu
• Ludische Pedagogie

Die Ordnung der Seele
(blz 15 Kristal der Zeit Ludwig Strauss -1925)

Ausdruck von Innen
(blz 16 Kristal der Zeit 1925 Albert Soergel )

In der Auferstehung werde Jezus zu
Christus und wasser zu Kristal
(blz 23 Hrabanus Maurus)

M.E. bronnen identificeren de
kristal met Christus, zoals hij
bemiddelde tussen
Geest en Materie
(blz 23 vgl Johannes Beil)

.
De dubbelnatuur van Christus
weerspiegelt de dubbelnatuur
van de kristal. Beide
2008
2006 verbinden het transcendente (het
overstijgende, geen onderdeel zijnde) met het
immanente (het onlosmakelijke, alom tegenwoordige).
(blz 23)

Een intensiveren van licht – en krachtvelden waarin de kosmische energie voelbaar is

Opdat het bewustzijn van de mens op een hoger trillingsniveau komt
in verbinding met de onuitputtelijke bron in het Universum.

Otto Bartning

Ik kijk naar de schets,
beweegt mijn ziel,
danst en swingt ze
in de voor haar ontworpen ruimte,
volgorde en verhoudingen?
(Godfried Bomans: dansen is bidden met de benen,
marcheren is vloeken met de voeten)

Iedere kristal heeft zijn eigen
klokreine melodie,
waar ze niet van afwijkt.
•

Zoals een componist niet rekent maar luistert,
zo rekent de architect niet
maar kijkt naar de samenklank:

een eenheid in een eenvoudige
getalsverhouding.
•

Verrassend hoe een zo’n heldere vorm zo
ingewikkeld zich onderling verhoudt.

Otto Bartning

Ich fühle Luft von andere Planeten
Ach alte Luft von Märchenwelt
(Opus 10 ) Arnold Schönberg

Edvard Munch 1893

1885/6

Niet het verstand het voorstellingsvermogen schiet te kort. Günther Anders

Kunst laat:

De schreeuw horen
De ruimte beleven
Het gehoorde/gedachte zien

• Proevend proeven is meer dan eten
• Bewogen bewegen = > bewegen
• Het aroma van geuren, kleurt je beleving
• Omgevingsgeluiden omgeven/beïnvloeden je
• Het ongeziene ontgaat je niet.

Kandinsky en Schönberg: kunstvrienden

Muziek was 'bevrijd' van de noodzaak om in melodieën en
akkoorden te denken, zoals abstracte kunst bevrijd was
van het afbeelden van de werkelijkheid
Arnold Schönberg-Wassily Kandinsky: https://www.youtube.com/watch?v=aWjRlBF91Mk

Kristal en de Nazi’s
Het zuiveren van het Arische ras

• De kristallen koepel van de Reichstag
(1933 Marinus van der Lubbe. Goebbels →propagandastunt)

• Het kristal in handen van de nazi’s via

(bouw: 1884-1894)

– Leni Riefenstahl (Film regisseuse Nazi ideologie)
Dansen is bidden met de voeten, vloeken is marcheren met de benen (Wim Kan)

– De Kristallnacht (Nacht van het gebroken glas 1938)

‘We hebben
de kunst nodig
om niet
te gronde
te gaan
aan de
werkelijkheid.”
Nietzsche

1903
1933- 1934

Homo Ludens

1920
1925 -1926

1938

Kristallnacht

Niet het verstand
het voorstellingsvermogen
schiet te kort
Günther Anders (1902 -1992)
Fantasie en Gehoorzaamheid
Dorothee Sölle (1929 -2003)

“Hoe de figuur ook gedraaid wordt, zij zal nooit knielen”
"Hoe je het ook werpt, het zal staan“
Latijnse wapenspreuk
* 1938

De triskelion staat voor onverzettelijkheid en vrijheidszin.

Tibet: het Rad van Vreugde
zelfbevrijding → zelfverwerkelijking → oerenergie
in wezen een geheel.

“… dat het (spel) dienstbaar wordt aan de cultuur, nog beter
zelf cultuur wordt …
De esthetische gevoeligheid heeft de moderne mens
iets nader tot die sfeer gebracht.

De cultus brengt het effect teweeg dat in de handeling verbeeld is.”
(dans en muziek; ritme en harmonie; recht en orde)
Johan Huizinga

Entartet NU

NEE

NEE

http://www.ludische-pedagogie.eu

achtergronden – homo ludens

Leren voor de maatschappij:
• kunnen – kennen – kunde - kunst
• trainen – reproduceren – experimenteren – produceren
• analyseren– conceptualiseren – realiseren - reflecteren

Leren voor het Leven:
• zelfexpressie - zelfwaarneming – zelfbeeld - zelfbegrip
• zelfordening - zelfbegrenzing - zelfsturing - zelfreflectie
• zelfrealisatie - zelfrelativering -zelfoverstijging - zelfvertrouwen

Joep Bertrams
ill. Het Rijk der Verbeelding

Ludische Pedagogie ofwel kristallijne
vormingsprocessen:
Vanuit hetgeen je al kunt
je verder ontwikkelen,
komend tot scheppende kwaliteiten
en rustgevend zelfvertrouwen
http://www.ludische-pedagogie.eu/pages/nl/lupes-piramide.php

Het Kristallijne
vraagt
het uitzuiveren van:
1. levensverwachtingen
2. gewoonte patronen
3. ego posities
4. grondhoudingen
5. kernkwaliteiten - valkuilen, uitdagingen - allergieën
6. communicatie.
(Inside Dialogue – Geweldloze Communicatie)

In alle seizoenen van je leven overwinnen van
rudimentaire reflexen, gewoonten, emoties, gedachten,
reacties, verlangens.

Balanceren op Grensvlakken
Idealen

Realiteit

Ideeën

Materie

Natuur

Cultuur

Heden

Verleden

Nederland

Europa

Spelen

Weten

Opvoeding

Onderwijs

Hier en Nu

Universum

Tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren

