Expressionisme uit Zwitserland
In het centrum van Davos zijn diverse plaatsen die aan de jaren twintig herinneren. In de
plaatselijke boekhandel staat naast de vele in het Duits vertaalde romans van Nederlandse
auteurs, op een prominente plaats Der Zauberberg van Thomas Mann uit 1924. Kunstig
geëtaleerd met foto’s van Davos uit de jaren twintig. In het speelgoedmuseum een eindje
verderop staat een model van Sanatorium Berghof, de plaats van handeling van De Toverberg.
Ongeveer net zo groot als de poppenhuizen in het Rijksmuseum. En nog iets verder, voorbij
Confiserie Schneider richting station Davos Dorf, staat het Kirchner Museum dat helemaal
gewijd is aan het werk van Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) en de kunstrichting Rot-Blau
die in de jaren twintig in de omgeving van Davos ontstond.
Zowel in het werk van Thomas Mann als van Kirchner staan de verschrikkingen van
de Eerste Wereldoorlog op de achtergrond. Al zijn er wel verschillen: toen Thomas Mann zijn
Toverberg schreef had hij zijn persoonlijke crisis min of meer verwerkt en streefde hij met
zijn nieuwe roman naar een menselijker samenleving gebaseerd op onderling respect,
Kirchner was bij aankomst in Davos in 1917 getraumatiseerd zowel in geestelijk als in
lichamelijk opzicht. Hij had als hospitaalsoldaat aan de oorlog moeten deelnemen en kwam
naar Davos om te kuren. Eerst in het Christliche Pension Wijers, maar dat beviel hem slecht.
De langste tijd heeft hij daarna doorgebracht in het berglandschap van Davos-Frauenkirch. Na
enige tijd werd de overgang van Berlijn naar Davos in zijn werk zichtbaar: hij had zijn
nerveuze manier van tekenen verruild voor een veel rustiger wijze van schilderen met
gebruikmaking van heldere kleuren. Het berglandschap en het leven van de bergboeren waren
zijn nieuwe onderwerpen. Zijn eigen expressionistische stijl bleef kenmerkend.
De cultureel-geïnteresseerde ski-toerist of congresganger die het Kirchner Museum in
deze tijd bezoekt, beschouwt Kirchner doorgaans als een plaatselijk artiest, een ‘Graubündner
Heimatmaler’, enigszins vergelijkbaar met Ferdinand Hodler. Maar Beat Stutzer, de directeur
van het Kunstmusem in Chur, beklemtoont dat het juister is om Kirchner en de Gruppe RotBlau te zien als een Zwitserse voortzetting van het Duitse Expressionisme. Voor en tijdens de
Eerste Wereldoorlog ontwikkelden Duitse kunstenaars in de grote steden een aparte beeldtaal
om uitdrukking te geven aan het hectische bestaan in de stad. Zo ontstonden de
kunstenaarsverenigingen Die Brücke in Berlijn en Der Blaue Reiter in München. Hoofdthema
vormde het enigszins verwarde en geïsoleerde bestaan van veel stedelingen. Het betreft vaak
mensen in existentiële nood. Daarnaast was er het verlangen naar een ideale wereld. Die werd
gezocht in de natuur of op het eiland Fehmarn in de Oostzee. Kirchner was mede-oprichter
van Die Brücke. In de jaren dertig werd deze kunst door de nazi’s beschouwd als Entartete
Kunst en zijn veel schilderijen vernietigd.
Via Kirchner zette dit Duitse Expressionisme zich voort in Zwitserland in richtingen
als Das Neue Leben, Dada Zürich en Rot-Blau. Ook daar ging het om de uitbeelding van
beklemmende ervaringen, angst en verschrikkingen. Vergelijkbaar met het schilderij De
Schreeuw van Edvard Munch. Om de benauwdheden in de grote stad te ontvluchten zochten
kunstenaars soms tijdelijk hun heil in een ’Gegenwelt’ en bezochten het Wildbodenhaus van
Kirchner in Davos-Frauenkirch of trokken nog verder naar het zuiden naar Monte Verità in
Ascona of naar het destijds nog volkomen van de buitenwereld afgesloten Mendrisiotto in
Tessin.
Onder de patiënten die Davos bezochten om te kuren bevonden zich ook kunstenaars.
Dikwijls ontstond er dan contact met Kirchner en was er na verloop van tijd onmiskenbaar
sprake van beïnvloeding. Een van hen was de Nederlandse schilder Jan Wiegers (1893-1959)
die voor de behandeling van een longaandoening uit Groningen naar Davos was gekomen.

Teruggekeerd in Nederland richtte Wiegers de expressionistische kunstenaarsvereniging De
Ploeg op zodat Kirchners werkwijze zich ook hier voortzette.
Over Zwitserland is vaak opgemerkt dat het weliswaar een prachtig land is maar dat
het op kunstzinnig gebied weinig te betekenen heeft gehad, de geschiedenis van de
expressionistische schilderkunst leert echter dat dit geen juiste voorstelling van zaken is.
Vooral het Kirchner Museum in Davos en het Bündner Kunstmuseum in Chur hebben dat in
de afgelopen jaren overtuigend aangetoond. Aan Kirchner en de Gruppe Rot-Blau is op dit
moment een grote tentoonstelling gewijd in het Kunstmuseum van Bern. Daarna komt deze
tentoonstelling naar het Groninger Museum en is daar te zien van 22 september 2007 tot 13
januari 2008.
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