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VOORWOORD

Toen mijn zoon getroffen werd door de schoonheid van het werk
van Lissitzky, was dat voor mij aanleiding om een boek te
schrijven. Dit is de achtergrond van het onderhavige boek.

Het strakke, pure en ruimtelijke van Lissitzky heeft een
magische dimensie, ook voor mij. Een vroegtijdige dood heeft
de genialiteit van deze architect afgebroken. Gelukkig is er nog
veel bewaard van zijn wonderbaarlijke oog-hand-coördinatie.

In mijn jeugd in Eindhoven waar ik opgroeide was het Van
Abbemuseum een vooruitstrevend eiland van de kunst, waar
visie en ideaal een weg mochten zoeken. Hun collectie van
Lissitzky behoort tot een van de belangrijkste.

Martine-France Delfos
Utrecht, 15 februari 2002



Lissitzky,1932



INLEIDING

Aan het begin van de twintigste eeuw is de wereld in kaart
gebracht en toch zijn grote gebieden van de wereld niet voor
elkaar ontsloten. Kunst lijkt voornamelijk een aangelegenheid
van westerse landen te zijn. Een van die niet ontsloten gebieden
is Rusland. In 1917 vindt in Rusland de Oktoberrevolutie plaats.
Omstreeks dezelfde periode vindt ook een culturele revolutie
plaats. Een nieuwe eigen Russische kunst ontstaat. De
belangrijkste stromingen zijn het Suprematisme van Malewitsch
en het Constructivisme, waar El Lissitzky een belangrijke
vertegenwoordiger van is.

Voor het eerst in de geschiedenis breekt de Russische kunst
door naar het westen. Schilders als Chagall (1887-1985),
Malewitsch (1878-1935), El Lissitzky (1890-1941), Rodschenko
(1891-1956) en Kandinsky (1866-1944) weten zich een
belangrijke plaats te verwerven in de moderne
kunstgeschiedenis.

Was Rusland eerst afhankelijk van de Byzantijnse kunst en later



Erstes abstraktes Aquarel van Kandinsky, 1910/1913



van de westerse kunst, met het Suprematisme en het hiermee
samenhangende Constructivisme ontstaat in Rusland een eigen
kunst, die grote invloed op het westen uitoefent.

In het westen zijn de kunstschilders aan het begin van de
twintigste eeuw koortsachtig bezig om te komen tot het
werkelijk abstracte schilderij. De schilders voelen dat ze op de
drempel staan van een nieuwe, moderne kunst. Het zal echter
de Rus Kandinsky zijn die de eer behaalt het eerste echt
abstracte schilderij te maken (Erstes abstraktes Aquarell,
waarschijnlijk uit 1910) en het is de Rus El Lissitzky die de
‘ingenieur van de moderne kunst’ wordt genoemd.

El Lissitzky’s werk wordt gekenmerkt door een grote precisie en
een sterke ruimtelijke werking. Zijn achtergrond als architect en
de belangstelling in het achtergebleven agrarische Rusland voor
techniek, zorgt voor werk waarbij de technische beheersing van
groot belang is.
Deze belangstelling voor techniek is ook aanwezig in het westen
en vindt zijn weg via kunstvormen als het Futurisme van
Marinetti.

Illustratief voor de belangstelling voor de technische beheersing
in de periode van de ‘culturele revolutie’ in Rusland is de
futuristische opera Overwinning op de Zon. Deze opera verhaalt
van de mens die met behulp van de techniek de natuur
overwint.





ALS JOOD IN RUSLAND

El - Eleasar Markovitch - Lissitzky werd geboren op 10-11-
1890, als oudste zoon van een Joods, burgerlijk gezin. Volgens
de nieuwe Russische en westerse tijdrekening is dat op
23-11-1890. Lissitzky was bijna Amerikaan geworden. Zijn
vader ging naar Amerika om te proberen fortuin te maken. Toen
hij succes boekte en zijn gezin naar Amerika wilde laten
overkomen, wilde de moeder van Lissitzky, op advies van de
rabbi, niet gaan. De vader van Lissitzky kwam terug en het gezin
bleef in Rusland. Lissitzky groeide als gevolg van dit advies niet
in Amerika op.

Lissitzky werd geboren in het dorp Polschinoc, behorende tot
de stad Smolensk. Hij volgde het Gymnasium in Smolensk. Al
vroeg toonde hij een belangstelling voor schilderen. Uit deze
periode, stamt zijn vroegste werk, een schoolalmanak uit 1905,
waarvoor hij de illustraties maakte. De twee exemplaren die
hiervan bestaan getuigen van jeugdige rebellie.



Ravenna, 1913



Zijn eerste schilderlessen volgt hij bij dezelfde leraar als Chagall:
Jeduha Pen. Toen Lissitzky toelatingsexamen deed voor de
kunstacademie werd hij niet toegelaten. De officiële reden was
dat zijn tekening van een discuswerper niet volgens de
academische regels was gemaakt. De officieuze reden was zijn
Joodse afkomst.

Lissitzky was diep geraakt en besloot geen schilder te worden
maar een opleiding tot architect te volgen. In 1909 ging hij naar
Darmstadt om aan de Technische school een studie in de
architectuur te volgen.

Lissitzky studeert tot 1914 in Darmstadt, Duitsland, en reist door
Europa. Hij bezoekt onder andere Italië. Uit deze periode zijn
tekeningen van onder andere Ravenna en Pisa bewaard gebleven.

Vlak voor het uitbreken van de eerste wereldoorlog (1914-1918)
weet Lissitzky hals over kop terug te vluchten naar Rusland. Hij
moet al zijn boeken en schilderwerken achterlaten. Jaren later
vindt hij deze werken weer terug, omdat zijn hospita alles
bewaard had.

In Moskou maakt hij in 1915 zijn diplomawerkstuk als architect,
om in Rusland als architect erkend te worden. Niet lang daarna
breekt de Oktoberrevolutie uit. Hiermee wordt ruimte
geschapen voor de modernisering van de kunst, de
avantgardistische kunst komt volop in de belangstelling.



Chad Gadya, van Böcklein, 1919



De Oktoberrevolutie in 1917 is voor Lissitzky nog sterker een
bevrijding omdat het hem niet alleen bevrijd van de tsaristische
onderdrukking maar ook hun onderdrukking van de joden. In de
Stalinistische periode (1924-1953) echter zal Lissitzky opnieuw
geconfronteerd worden met vervolging van de joden.

In zijn beginperiode (1905-1918) maakt Lissitzky voornamelijk
illustraties bij joodse boeken. Een voorbeeld hiervan zijn de
illustraties, die hij maakte bij de Chad Gadya, het verhaal over
een bokje dat door een kat belaagd wordt, die op zijn beurt
weer door de hond belaagd wordt. Het bokje staat voor het
Joodse volk dat onderdrukt wordt, hetgeen Lissitzky gedurende
zijn leven ondervonden heeft.

Lissitzky heeft veel kinderboeken geïllustreerd. In deze
illustraties is de invloed van Chagall merkbaar. Chagall werd in
Witebsk directeur van de kunstacademie en vroeg Lissitzky in
1919 op deze academie architectuur te komen doceren. In deze
academie zetelde de Russische avant-garde van de
schilderkunst. Malewitsch was tevens docent aan deze
academie. De korte periode in Witebsk (1919-1929) is voor de
ontwikkeling van Lissitzky van grote betekenis geweest, omdat
hij daar in een
stimulerend creatief klimaat kwam met Chagall, Malewitsch en
Jehuda Pen.





IARIONOW EN HET RAYONISME

Van doorslaggevend belang voor het ontstaan van de nieuwe
Russische kunst is Iarionow en het Rayonisme. Het Rayonisme
had tot doel het omzetten van de betekenisinhoud door
verzelfstandiging van vorm en kleur.

Karakteristiek voor het Rayonisme zijn de diagrammatische
voorstellingen en stralenbundels (rayon=straal) met
geometrische eenheden. In 1913 publiceert Iarionow het
Rayonistisch Manifest. Hierin ontvouwt hij zijn theorie over het
losmaken van de materie uit ruimte en tijd. Het Rayonisme is
een kort leven beschoren, en alleen Iarionow en zijn echtgenote
Nathalie Gontcharova hebben rayonistische schilderijen
gemaakt, maar het heeft desondanks een enorme invloed
gehad. Het is uit dit Rayonisme dat het Suprematisme en het
Constructivisme zijn voortgekomen.

In 1913 stelt Malewitsch Het Zwarte Vierkant ten toon, waarmee
de grondslag voor het Suprematisme werd gelegd. Dit schilderij
bestaat uit een zwart vierkant, dat op een witte achtergrond is
geschilderd.



Tatlin aan het werk, 1921/22



Malewitsch stelt dat de kunst bevrijd moet worden van de
ballast der voorwerpen. Deze uitspraak van Malewitsch, die met
Iarionow samenwerkte, ligt in het verlengde van het Rayonisme:
het omzetten van de betekenisinhoud van het Rayonisme wordt
een zich bevrijden van voorwerpen in het Suprematisme.
Tatlin (1885-1956), een leerling van Iarionow, werkte niet in het
twee-dimensionale, maar in het drie-dimensionale vlak. Hij
maakte bouwsels die de indruk wekken in de ruimte te zweven.
Aan deze bouwsels wordt de naam ‘constructies’ gegeven en
zo ontstaat de naam Constructivisme.

Met name Tatlin, met zijn ‘constructies’, heeft op Lissitzky een
grote invloed, zeker gezien Lissitzky’s fascinatie voor techniek.

Als hommage aan Tatlin maakt Lissitzky het schilderij Tatlin aan
het werk. Lissitzky voelt een grote verwantschap met Tatlin.
Deze verwantschap is uitgedrukt door middel van het symbool
van de passer. Lissitzky gebruikt de passer bij het portret van
Tatlin maar ook bij het Portret van de constructeur, een
zelfportret waarin hij een afbeelding van zichzelf verwerkt.

Het is in deze voedingsbodem in Witebsk waar het grote project
de Overwinning op de Zon tot stand komt.



Litho 61, (omslag Victory over the sun), 1920/21 Litho 62, (Ansager), 1920/21



OVERWINNING OP DE ZON

In het Rusland na de revolutie werd de techniek gezien als de
grote bevrijder van het proletariaat. De opera Overwinning op de
Zon werd de culturele hommage aan de techniek.

De opera verhaalt van de mens, die de zon van de hemel rukt,
omdat hij de zon als energiebron niet meer nodig heeft: de mens
zet zijn eigen energiebron neer. De techniek overwint de natuur.
De muziek is van Matjuschin en de tekst is gevormd van
gedichten van Krutschonjch.

Malewitsch en Lissitzky ontwerpen beiden decors voor deze
opera. Lissitzky gaat nog een stap verder dan zijn tijdgenoten,
bij het ontwerpen van de voorstelling. Hij wil deze opera doen
uitvoeren als één groot schouwspel van licht, ruimte en
beweging. hiermee volgt hij dezelfde lijn van denken als Wagner
(1813-1883) met zijn ‘totaaltheater’. Het ‘totaaltheater’ van
Lissitzky voert echter nog verder. Hij stelt zich voor dat het hele
schouwspel als een groot mechanisch spel wordt uitgevoerd
dat door één persoon via een technische installatie word



Litho 63, (Posten), 1920/21 Litho 64, (Ängstliche), 1920/21



Litho 65, (Globetrotter in der Zeit), 1920/21 Litho 66, (Spotsmänner), 1920/21



Litho 67, (Zankstifter), 1920/21 Litho 68, (Alter), 1920/21



uitgevoerd door de knoppen te bedienen. Dit idee werkt
Lissitzky tussen 1920 en 1922 uit in tien litho‘s.

In plaats van toneelspelers concipieert hij ‘figurines’ in de vorm
van mechanische poppen: De Globetrotter, De Nieuwe, De
Omroeper. Deze conceptie van emotieloze toneelspelers is ook
terug te vinden in de ideeën van de Russische dramaturgen
zoals Stanislavsky (1863-1938). Lissitzky drijft dit filosofische
concept van een overwinning van de natuur door de mens tot
het uiterste door de mens zelf door een mechanische
constructie te vervangen en de aanwezigheid van de mens te
beperken tot het besturen. De wegvaging van het religieuze en
het metafysische dat door de Oktoberevolutie werd
gestimuleerd, vindt hier in de mens die de natuur door middel
van techniek beheerst zijn weerklank.

De litho‘s zijn in 1923 gepubliceerd. Het ontwerp van het mapje
waarin de litho‘s zitten laat iets zien van een andere fascinatie
van Lissitzky, zijn belangstelling voor typografie. Het mapje,
krachtig rood van kleur, met een grote zwarte F in het midden,
opent zich midden over de gehele lengte aan de voorkant,
waardoor de F zich splitst. In de litho‘s geven de kleuren de
materialen zelf aan waarmede de constructies uitgevoerd
zouden moeten worden. Grijs refereert aan staal, geel aan koper.
Alle figuren zijn door middel van mechanische constructies in één
overkoepelend, mechanisch geheel opgenomen. Één druk op de
knop zou de gehele opera in werking moeten stellen. Deze
mechanische constructies zijn nooit in werkelijkheid uitgevoerd.



Litho 69 (Totengräber), 1920/21 Litho 70 (Neuer), 1920/21



De ontwerpen voor de mechanische toneelspelers zijn de enige
overblijfsels van dit project. De litho‘s getuigen echter
nadrukkelijk van Lissitzky’s fascinatie voor techniek.

Het is deze bodem van fascinatie voor techniek en ruimte die op
basis van de inspirerende omgeving van de kunstacademie van
Witebsk Lissitzky tot de voor hem meest kenmerkende
schilderijen: De Prounen.



Proun 1E, De Stad, ca. 1919/20



PROUN

In 1919 ontstaat de eerste Proun. De Prounen zijn
constructivistische schilderijen. De benaming Proun is
afkomstig van Lissitzky zelf. In het vormen van de naam Proun
kunnen we Lissitzky’s gevoel voor precisie, voor systematisch
denken en voor het doortrekken van een filosofische lijn
herkennen.
Proun is een woord met een volle klank, maar zonder betekenis.
Hiermee maakt Lissitzky ook taalkundig een constructivistische
stap. Hij creëert namelijk taalkundig iets wat los staat van een
betekenis en een krachtige, op zich staande klank heeft. Dit
vormt een taalkundige analogie met het Rayonisme en het
Suprematisme: het omzetten van de betekenisinhoud
respectievelijk het zich bevrijden van voorwerpen.

In eerste instantie laat Lissitzky betekenis niet geheel los. De
eerste Proun,1 A, heeft de ondertitel ‘De Brug‘ gekregen en
Proun 1 E de ondertitel ‘De Stad‘. Lissitzky heeft met zijn
Prounen verder weten te gaan dan het Suprematisme. Buiten
het feit dat vorm en kleur in de Prounen hun eigen



Proun 1A, De Brug, ca. 1919/20



zeggingskracht hebben gekregen, los van voorwerp of
onderwerp, heeft Lissitzky er de ruimtelijke dimensie aan
toegevoegd. Lissitzky stelt dat je de ruimte pas kunt ervaren als
je je losmaakt van de aarde, als het steunpunt verdwijnt. De
precisie waarmee Lissitzky te werk gaat, drukt opnieuw zijn
affiniteit met techniek en zijn kennis van architectuur uit. Als je
naar een Proun kijkt, dringt het gevoel van een in de ruimte
zwevende architectonische structuur zich aan je op. El Lissitzky
noemt de schilderkunst dan ook niet voor niets het
overstapstation naar de architectuur.

Lissitzky heeft vele Prounen gemaakt. Allen geven zij een
krachtige ruimtelijke indruk. Het kleurgebruik geeft de Prounen
aan de ene kant werkelijkheidswaarde, aan de andere kant
geeft het ook een mysterieuze sfeer. De kleuren zijn dan weer
ingetogen, dan weer uitbundig. Een indruk van Brave New
World in herfsttooi.





DE PROUNENRAUM

De eerste grote tentoonstelling van avant-gardisten in Rusland
is in 1919. Het is vlak voor dit hoogtepunt in de geschiedenis
van de moderne russische kunst dat Lissitzky zich aansluit bij
de ‘strijders voor de nieuwe kunst’. Lissitzky zal in de loop der
tijden vaak aan tentoonstellingen meedoen en de
tentoonstellingsruimte zelf ontwerpen.

De Russische Nieuwe kunst breekt door in het westen en in 1923
vindt in Berlijn de ‘Grosser Berliner Kunstausstellung’ plaats.
Gedurende deze tentoonstelling krijgt de Russische avant-garde
de gelegenheid om zich daadwerkelijk aan het westen te
presenteren.

Lissitzky’s ideeën met betrekking tot ruimte konden niet vervat
worden in een schilderij, hij had de driedimensionale ruimte van
het Constructivisme van Tatlin nodig. Ter gelegenheid van deze
tentoonstelling krijgt Lissitzky de kans om een kamer in te
richten volgens constructivistische ideeën. Zo ontstaat de
‘Prounenraum’.



Prounenraum, reconstructie 1965,1923



In deze kamer tracht Lissitzky door constructivistische
voorwerpen aan de wand een dynamisch evenwicht te vinden.
Hij wilde in kamers dynamische evenwichten scheppen, die
door de plaatsing van een eenvoudig kantoormeubel niet
verstoord zouden worden. De Prounen en de Prounenraum
waren een groot succes. In het van Abbemuseum in Eindhoven
is ten behoeve van de Lissitzky tentoonstelling van 1991 deze
Prounenraum nagebouwd en tentoongesteld.



Omslag De Wendingen, 1922



SUPREMATISME EN
CONSTRUCTIVISME
VERSUS DE STIJL

Lissitzky propageert in Duitsland de nieuwe Russische kunst.
Hij houdt vele lezingen. Er is een grote invloed uitgegaan van
Lissitzky op de vernieuwing van de kunst in het westen. Deze
invloed is vooral merkbaar in de in Duitsland ontstane groep
Bauhaus en de in Nederland ontstane stroming De Stijl. Een van
de tekenen hiervan is terug te vinden in het ontwerp van het
tijdschrift De Wending, tijdschrift waarin de Nederlandse
vernieuwing tot uitdrukking werd gebracht.

Lissitzky vat een grote bewondering op voor Mondriaan (1872-
1944). Hij stelt dat Mondriaan de vlakken tot hun oertoestand
terug weet te brengen. De Stijl is in Lissitzky’s ogen echter niet
dynamisch genoeg. Het blijft beperkt tot het twee-dimensionale
vlak van het schilderij. Wanneer de kunstenaars van De Stijl de
principes van Mondriaan toepasten op de drie vlakken van een
ruimte werden ze volgens Lissitzky decorateurs.

De overeenkomst tussen De Stijl aan de ene kant en het
Suprematisme en het Constructivisme aan de andere kant ligt in



Rietveld (links) en de Russchische contructivist
El Lissitzky, ca. 1926



de mathematische denkwijze en de uitschakeling van
overeenkomst tussen beeld en natuur. De Stijl ontwikkelt zich
echter binnen het vierkant als spanwijdte, terwijl bij het
S u p r e m a t i s m e
en Constructivisme het vierkant slechts een onderdeel van een
grenzeloze ruimte is. Dit geeft het Suprematisme en
Constructivisme dynamiek ten opzichte van De Stijl.

Lissitzky onderhield goede contacten met de Nederlandse
kunstenaars van De Stijl, met name de architecten zoals de
oprichter van De Stijl, Theo Doesburg (1883-1931). Hij
bezoekt Nederland en is enthousiast over een oerhollandse
ruimtelijke oplossing als het opklapbed. Hij bezoekt ook
Rietveld (1888-1964) in zijn huis in Utrecht, dat nu wereldwijd
bekend staat als het Rietveld-Schröder huis.





DE TUBERCULOSE
EN ZIJN GEVOLGEN

Het jaar 1923 is voor Lissitzky een uitermate belangrijk jaar.
Door middel van de grote Berlijnse tentoonstelling krijgt hij
erkenning als kunstenaar. Het is ook het jaar dat hij zijn latere
vrouw, Sophie Küppers, leert kennen. Maar het is tevens het
jaar dat de diagnose longtuberculose gesteld wordt, de ziekte
waaronder Lissitzky tot aan zijn dood in 1941 gebukt gaat.

Sophie Küppers is zeer actief in het organiseren van
tentoonstellingen van belangrijke moderne kunstenaars. Een
aardige anekdote uit die tijd is, dat zij de invoerrechten van
schilderijen van Mondriaan wist te voorkomen door ze met
succes te laten doorgaan voor verfmonsters.

Het is via de tentoonstellingsactiviteiten dat Lissitzky Sophie
Küppers leert kennen. Deze weduwe met haar twee kinderen
ondersteunt Lissitzky wanneer hij in 1923 zo ziek wordt dat hij
langdurige kuren in Zwitserland en Italië moet ondergaan.





In 1925 gaat Lissitzky, nog steeds ziek, terug naar Rusland en in
1926 voegt Sophie zich met haar twee zoontjes bij hem. Samen
krijgen ze, tot grote vreugde van Lissitzky, die gek is op
kinderen, een zoon in 1930.
Hoewel er periodes zijn dat Lissitzky zich beter voelt, blijft de
ziekte hem vervolgen tot zijn dood. Korte energierijke periodes
worden afgewisseld met lange pijnlijke ziekbedden.

Zijn behoefte om ondanks zijn ziekte toch te creëren, zoekt zich
allerlei uitwegen. Er ontstaat een grote veelzijdigheid, die min of
meer gedwongen ontstaat door de beperkte bewegingsvrijheid
die de ziekte hem laat. Hij gaat zich toeleggen op fotografie,
montages, collages, typografie en reclame.



Voetballer, 1922



DE FOTOGRAFIE
EN TYPOGRAFIE

Zijn werk op het gebied van typografie en fotografie is van groot
belang geweest, groter misschien nog dan zijn invloed op het
gebied van de schilderkunst.

Lissitzky is een zeer veelzijdig kunstenaar: architect, fotograaf,
typograaf en schilder. Lissitzky wordt door al diegenen die hem
hebben gekend beschreven als een gedreven, dynamische,
energieke en briljante persoonlijkheid.

In zijn leven zijn twee belangrijke elementen, die zijn werk
nadelig hebben beïnvloed: op de eerste plaats zijn joods-zijn
waardoor hij niet die mogelijkheden kreeg, die zijn
kunstenaarsschap verdiende en op de tweede plaats zijn
longtuberculose, die in 1923 geconstateerd werd en tot zijn
dood in 1941 een stempel drukt op zijn leven.

Alle mogelijkheden en ruimte die Lissitzky krijgt en alle energie
die hij heeft, gebruikt hij. Naast schilderingen, zoals de Prounen,



Portret van de constructeur, zelfportret, 1924



is Lissitzky vernieuwend bezig geweest in de typografie en de
fotografie.

Zijn fotografische Portret van een Constructeur is een treffend
voorbeeld van de vernieuwende wegen die Lissitzky in de
fotografie insloeg. In het portret zijn een aantal elementen bij
elkaar gebracht via knappe montages, fotogrammen genoemd.
De verschillende onderdelen van dit portret zijn: de passer en
het ruitjespapier van de architect, het door Lissitzky zelf
ontworpen briefpapier, een afbeelding van hemzelf en van een
hand. Centraal in het portret staat het in elkaar vloeien van oog
en hand; treffender werd de oog-handcoördinatie van de
kunstenaar nooit verbeeld, dan daar waar Lissitzky het oog en
de hand laat samensmelten.

Zijn ziekte dwingt Lissitzky tot lange kuren in onder andere
Davos. Jarenlang, tot aan zijn dood, gaat de van zichzelf zo
energieke Lissitzky gebukt onder de tuberculose, die hem aan
bed kluistert. Een longaandoening gaat nu eenmaal gepaard
met een grote vermoeidheid. Zodra zijn ziekte het enigszins
toelaat, neemt Lissitzky potlood en papier ter hand. Hij richt
tijdschriften op, met Ilja Ehrenburg richt hij Vesch (voorwerp) op,
met de dadaïst Hans Arp (1887-1966) schrijft hij een boek over
de kunststromingen Die Kunstismen.



Wolkenbügel, 1924/25



LISSITZKY EN
DE ARCHITECTUUR

Hoewel Lissitzky van oorsprong architect is en aan de academie
van Witebsk en later in Moskou architectuur doceerde, is het
nooit tot het uitvoeren van zijn ontwerpen gekomen.

Wel zijn enkele van zijn ontwerpen beroemd geworden, zoals
bijvoorbeeld de Wolkenbügel. Naast gebouwen ontwerpt
Lissitzky tentoonstellingsruimtes en, geheel in de traditie van de
Russische revolutie, ontwerpt Lissitzky een spreekgestoelte
voor Lenin.

Vanaf dit spreekgestoelte zou Lenin de grote massa kunnen
toespreken. In het spreekgestoelte is de aard van de Russische
revolutie uitstekend uitgedrukt. Het spreekgestoelte komt over
als een hijskraan of hoogwerker waar eerde de arbeiders mee
werken dan de leiders van een volk. Het dicht bij het volk staan
en tegelijkertijd veraf is hier metaforisch verenigd.



Spreekgestoelte lenin, 1920/24
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