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Co łączy Kornbrusta z Freundlichem?
Leo Kornbrust jest zafascynowany służącą pokojowi „Drogą Rzeźb
w Europie”, której pomysłodawcą był Otto Freundlich. W roku 2001
napisał: „Chcemy urzeczywistnić jego ideę”.
Dlaczego właśnie Leo Kornbrust jest tak otwarty na tę ideę Freundlicha? Dzieła Kornbrusta nie mają bezpośredniego związku z
rzeźbami Freundlicha. Kornbrust jednak bardzo sobie ceni jego
pisma teoretyczne.
Wyróżnić tu można przede wszystkim dwa podstawowe pojęcia, które łączą Kornbrusta z Freundlichem: chodzi tu o „ideowość” rzeźby
i jej związek z człowiekiem. Inne myśli Freundlicha można także
połączyć z Kornbrustem. Są to rozważania Freundlicha na temat
triady „pierwiastka duchowego, nieorganicznego i organicznego”,
w którą wpisuje się artysta, jego pojmowanie pierwiastka nieorganicznego jako „zakrzepłego pierwotnego wyrazu ducha” czy też
przemyślenia poświęcone „centralizacji i decentralizacji”.
Jeśli zapytać, jaką sztukę tworzy Leo Kornbrust, która znajduje
wyraz w „Latarni Siedmiu Sztuk” Freundlicha, to odpowiedź jest
prosta: to rzeźba i poezja. Opatrzone wierszami Felicitas Frischmuth
stele Kornbrusta, których liczne odmiany traktować można jako jego
samodzielne wytwory, są jednak „puste” bez sztuki tworzonej przez
jego żonę. Taki mały „kolektyw” może stanowić przykład postulowanego przez Freundlicha wielkiego, obejmującego ludzkość „kolektywu”.
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DROGA POKOJU

(prof. dr Joachim Heusinger von Waldegg)

Droga Pokoju jest poświęcona Otto Freundlichowi (1878-1943).
Jako wyraz hołdu dla tego malarza i rzeźbiarza podkreśla wyraźnie
doniosłość pewnej idei. W roku 1936 Freundlich, pionier sztuki
nieprzedmiotowej, stworzył projekt drogi rzeźb. Podejmując główne
treści nowoczesnej rzeźby, jej funkcję w wyznaczaniu kierunku i
zajmowania przestrzeni, Freundlich połączył je z koncepcją „języka
obrazów stosownego do procesów społecznych” i zaplanował szereg
niefiguratywnych rzeźb w otwartym krajobrazie.
Tym nazwanym „nowożytnymi menhirami”, wznoszącym się pionowo monumentom, przypisano także funkcje architektoniczne.
Pierwotną koncepcję Freundlicha, po jego śmierci z rąk nazistów,
skonkretyzowała i zaktualizowała w 1959 roku Jeanne KosnickKloss, malarka i towarzyszka życia artysty.
Plan europejskiej drogi rzeźb służy humanitarnej idei solidarności
i porozumienia między narodami i jest wyrazem nadziei na lepszą
przyszłość. Na skrzyżowaniu obu dróg w opracowanym przez
Freundlicha projekcie „wież-rzeźb” przewidziana była „Latarnia Siedmiu Sztuk” (zachował się model gipsowy), która przykuwa uwagę
monolitycznym wyglądem zewnętrznym i grą kolorowych świateł we
wnętrzu.
Spotkania rzeźbiarzy, odbywające się w ramach projektu „Droga
Pokoju”, są kontynuacją najistotniejszych idei Freundlicha/KosnickKloss, będąc próbą znalezienia harmonijnego połączenia rzeźby
z naturalnym krajobrazem oraz przykładem wspólnoty – poprzez
współdziałanie rzeźbiarzy.

Otto Freundlich - Ascension (Wznoszenie), 1929, brąz, 200 cm x 104 cm x 104 cm

Droga Pokoju 		
Dla
przypomnienia myśli Otto Freundlicha na temat sił
międzyprzestrzeni: „ (…) Siła międzyprzestrzeni
(…) my ludzie jesteśmy tymi, którzy wyczuwają,
to wszystko, co stałe (...) zadanie człowieka, jego
zawód, jego istota to wyczuwanie po omacku
międzyprzestrzeni (…) międzyprzestrzenie są bezdrzwiowymi pomieszczeniami wieczności”.
Po burzliwej i trudnej młodości Otto Freundlich
zajmuje się najpierw muzyką i teorią muzyki. W jego
liście z tego okresu przeczytać można słowa: „(...)
wszędzie szukam cegiełek do budowy szerokiej podstawy i mam wrażenie, że wyrośnie z niej budowla
całkowicie nowego rodzaju.”. To wizja bez końca.

Im bardziej brutalna i bezduszna staje się
teraźniejszość, tym bardziej trzeba czynić
to, co bardziej uduchowione i delikatne. Oto
co znaczy być silnym.
Otto Freundlich
Dzieło artysty jest sumą konstruktywnych aktów, kultura
artystyczna jest i była zawsze tym samym: przygotowaniem
Otto Freundlich
do przyszłości.
Otto Freundlich - biografia
1878, 10 lipiec: Otto Freundlich rodzi się w Stolp/
Pommern (dziś: Słupsk).
1904-1907 Freundlich odbywa kilka podróży do
Włoch (Florencja). Przemierza przy tym Alpy na
pieszo. 1906 Podejmuje decyzję o rozpoczęciu
działalności artystycznej. We Florencji rozpoczyna pierwsze prace malarskie a przede wszystkim
rzeźbiarskie.
1908 Wyjeżdża po raz pierwszy do Paryża.
Wprowadza się do pracowni w Bateau-Lavoir
na Montmartrze, gdzie pracują również Pablo
Picasso, Auguste Herbin i Juan Gris.
1912 Powstaje rzeźba „Der neue Mensch“ (Nowy
człowiek). 1914 Otto Freundlich wprowadza się
do pracowni w północnej wieży katedry w Chartres i poświęca się studiowaniu zabytkowych
witraży. 1917 Przyłącza się do ruchu antywojennego. Wywiera wpływ na koloński ruch DADA,
a w Berlinie uchodzi za „jedynego znaczącego
malarza abstrakcyjnego”.
1919 Wygłasza wykłady, w czasopismach
ekspresjonistycznych publikuje teksty dotyczące
polityki kulturalnej.

1921/22 Freundlich jest członkiem rewolucyjnych
środowisk artystycznych i intelektualnych oraz
zwolennikiem sztuki zaangażowanej społecznie i
etycznie. 1924 Przeprowadza się ostatecznie do
Paryża. 1928/29 Powstaje monumentalna rzeźba
„Ascension“ (Wznoszenie).
1930 Niemiecka rzeźbiarka Jeanne (Hannah)
Kosnick-Kloss zostaje towarzyszką życia
Freundlicha.
1933 Powstaje druga rzeźba monumentalna
„Komposition“ (Kompozycja).
1936 Freundlich tworzy projekty dwóch wielkich
dróg rzeźb, przecinających Europę i krzyżujących
się w Auvers-sur-Oise, gdzie znajduję się grób
Vincenta van Gogha.
1937 Na stronie tytułowej przewodnika do
wystawy „Entartete Kunst“ (Sztuka zdegenerowana) widnieje rzeźba „Der neue Mensch“ (Nowy
człowiek), powstała w 1912 roku.
1943, 23 luty Wskutek denuncjacji Freundlich
zostaje aresztowany w Saint Martin de Fenouillet
(Pireneje). Pociągiem nr 907 zostaje deportowany z Drancy (pod Paryżem) do obozu zagłady w
Chełmie-Sobiborze.

Otto Freundlich, Paryż 1938

Ale słowo mówione i pisane nie może malować obrazów, budować domów
czy tworzyć dzieł rzeźbiarskich. Niepowtarzalną cechą sztuk plastycznych jest
równoczesność. Równoczesność jest wiecznością czasu. Czas jako przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość odpowiada trójwymiarowości bryły i przestrzeni euklidesowej. Równoczesność odpowiada przestrzeni poza-euklidesowej. Element
czasu w sztukach plastycznych może mieć dwie wartości: raz jest widoczny w
przemijalności jako przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, innym razem w swej
trwałości jako równoczesność.
Otto Freundlich

Film dokumentalny: „das geht nur langsam“
Na okładce katalogu wystawy „Entartete Kunst“ (Sztuka zdegenerowana)
widać jedną z jego rzeźb. Mieszkający w Paryżu Otto Freundlich, niemiecki
malarz i rzeźbiarz, w swej wyobraźni widział światową wspólnotę i chciał
zbudować drogi rzeźb wiodące przez Europę. W roku 1943 naziści wysłali
go na śmierć. Jego idea przetrwała. Chcąc uczcić pamięć Freundlicha, od
kilkudziesięciu lat rzeźbiarz Leo Kornbrust pracuje nad stworzeniem drogi
rzeźb od Paryża do Moskwy. Odkrywa przy tym zagubiony ślad.
Scenariusz i reżyseria: Gabi Heleen Bollinger
Zdjęcia: Stefan Urlaß i
Klaus Hennrich
Muzyka: Tzvi Avni
Głos w cytatach Otto Freundlicha:
Boris Pietsch
Montaż: Stefan Urlaß

Rzeźbiarz i malarz Otto Freundlich (1878-1943) stworzył
w 1936 roku ideę dwóch dróg rzeźb. Pierwsza, „voie de la
fraternité“, upamiętniająca Paula Cézanne‘a i Vincenta van
Gogha, przebiegać miała z północy na południe, a druga
„voie de la solidarité humaine en souvenir de la libération“,
z zachodu na wschód Europy. W miejscu przecięcia obu
tych szlaków, w Auvers-sur-Oise, Freundlich przewidział
„Latarnię Pokoju i Siedmiu Sztuk”. Podjęliśmy tę ideę i
powiązaliśmy ją z naszą „Drogą Pokoju – Drogą Rzeźb”
jako wyraz hołdu złożony Freundlichowi.

Koprodukcja
GHBollinger & SUrlaß

Leo Kornbrust

Verein Straße des Friedens - Straße der Skulpturen in Europa Otto Freundlich Gesellschaft e. V.
Patronat: Ministerstwo Spraw Federalnych i Kultury
1. przewodniczący: prof. Leo Kornbrust - www.leokornbrust.de
2. przewodniczący i sekretarz: dr Cornelieke Lagerwaard
skarbnik i sekretarz: Sonja Wasemann
Kierownik biura: Kerstin Sommer
Adres: Werschweiler Str. 14, D-66606 St. Wendel, Tel.: +49 6851 8060808
e-mail: mail@strasse-des-friedens.de, strona internetowa: www.strasse-des-friedens.net • Konto do wpłat
darowizn: Kreissparkasse (KSK) St. Wendel IBAN: DE81 5925 1020 0000 0100 90, BIC: SALADE51WND
Majdanek

Gehweiler

Helmstedt

Film dokumentalny Gabi Heleen Bollinger pt. „das geht nur langsam“
(110 minut) można zamówić jako DVD pod adresem: Verein Straße des Friedens - Straße der Skulpturen in Europa - Otto Freundlich Gesellschaft
e. V., St. Wendel, tel.: +49 6851-8060808, e-mail: mail@strasse-des-friedens.
de, lub u: Gabi Heleen Bollinger, tel.: +49 6848-265, e-mail: gabibollinger@
aol.com cena 20,00 euro (plus opłata za wysyłkę i opakowanie).
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