HANDVEST
Weg van de Vrede – Een sculpturenroute in Europa
Doelstelling
Onze doelstelling is de totstandkoming van een “Europese Sculpturenroute van de Vrede” in de geest
van de in Sobibor omgekomen joodse kunstenaar Otto Freundlich. Met de realisatie van een
aaneengeschakelde “ketting” van sculpturen tussen Parijs en Moskou, willen we een duidelijk
zichtbaar, symbolisch teken vormen van de vreedzame samenwerking tussen de volkeren van Europa.
Daarbij horen ook “sociale sculpturen”.1 Ons project wil eveneens aandacht schenken aan de
oorzaken, vormen en gevolgen van oorlog en geweld, die zich in vele vormen in Europa manifesteren.
Toelichting
Waar wij naar streven is de creatie van een netwerk van sculpturen die als “vredestekens” en als
“symbolen van begrip tussen landen en mensen” in de zin van het idee van Otto Freundlich, een
symbolische “weg van de vrede” tussen de Normandische kust en Moskou zou moeten uitbeelden.
De weg en de sculpturen die deze route vormgeven, moeten openbaar toegankelijk zijn. Bestaande
sculpturen (sculpturenparken, sculpturenwegen, beeldhouwersymposia) waarvan de betekenis
verenigbaar is met het idee van Otto Freundlich, kunnen in de “Europese Sculpturenroute van de
Vrede” geïntegreerd worden.
We zien het ook als onze taak om aandacht te schenken aan de oorzaken, vormen en gevolgen van
oorlog en geweld, waarbij we de sculpturenroute langs geschikte gedenkplaatsen, symbolische
plaatsen, documentatiecentra e.d. laten lopen.
We zien bovendien de noodzaak om door begeleidende culturele, maatschappelijke en sociale
activiteiten een bijdrage te leveren aan de wil en het vermogen om daadwerkelijk in actie te komen
voor de vrede in Europa. Geschikte methodes daarbij zijn o.a. bijeenkomsten, culturele uitwisselingsprogramma’s en het verstrekken van audiovisuele, elektronische en schriftelijke informatie. Dit omvat
ook de samenwerking met geschikte partners op het gebied van bewustmaking, onderwijs en
intercultureel begrip.
Naar ons idee is ook economische, sociale en ecologische stabiliteit belangrijk voor het behoud van de
vrede in Europa. Bij het ontwikkelen en realiseren van ons project streven we naar samenwerking met
de lokale bevolking, politieke vertegenwoordigers, sociale groepen en bedrijven, om een hoog sociaalcultureel rendement voor de betreffende regio’s te bereiken. In het bijzonder kunnen we bijdragen
aan de regionale ontwikkeling op het gebied van cultureel toerisme en culturele ontwikkeling.
Waarden
Onze fundamentele waarden zijn
• de bevordering van vrede en begrip tussen volkeren,
• de versterking van het bewustzijn van de culturele saamhorigheid in Europa en
• het actief handelen voor vrede, tegen oorlog en geweld.
Onze samenwerking is gebaseerd op het principe van internationale, interculturele en
interdisciplinaire dialogen en consensus. Een permanente uitwisseling van informatie maakt een
effectieve participatie van alle deelnemers mogelijk aan de opbouw van de “Europese Sculpturenroute
van de Vrede”.
Uit de dialoog tussen kunstenaars aan de ene kant en vertegenwoordigers van lokale en regionale
organen aan de andere kant, ontstaan waardevolle impulsen voor het project. De consensus tussen
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Een verruimd kunstbegrip, dat ook het menselijk handelen omvat, voor zover dat betrekking heeft op het structureren en
vormgeven van de samenleving.

kunstenaars en lokale vertegenwoordigers is belangrijk voor ons; de bereidheid van alle deelnemers
voor een onbevooroordeelde discussie is daarom onmisbaar.
Met onze activiteiten, maatregelen en projecten willen we het bewustzijn van een
gemeenschappelijke Europese cultuur bevorderen. De betrokkenheid van jonge mensen bij de verdere
ontwikkeling en het ontwerp van ons project, vooral in de context van internationale culturele en
educatieve uitwisseling, is één van onze centrale uitgangspunten.
Alle activiteiten, maatregelen en projecten moeten in overeenstemming zijn met de doelstellingen van
het project “Europese Sculpturenroute van de Vrede”. Dit sluit onder meer samenwerking uit met
personen en organisaties die zich tegen vrede en wederzijds begrip keren.
Daarnaast is de kwaliteit van het kunstwerk voor ons doorslaggevend. Dit handvest is ook voor de
beeldhouwers verplichtend en bindend. Advies van kunstenaars, kunsthistorici of galeriehouders
helpen ons om vakkundig concepten voor nieuwe sculpturen te evalueren, vanuit een artistiek
oogpunt.
Wortels
Het basisidee van een “volkeren verbindende” sculpturenroute komt van de joodse kunstenaar Otto
Freundlich (1878– 1943). Deze beschreef in 1936 zijn visie van openbaar toegankelijke “sculpturen
voor de mensheid” als “vuurtorens voor de vrede en de kunst” in het landschap. Na de Tweede
Wereldoorlog specificeerde zijn levensgezellin, Jeanne Kosnick-Kloss, de route: van noord naar zuid
(“voie de la fraternité humaine” – weg van de menselijke broederschap) van Holland (Van Gogh) naar
de Provence (Cézanne) en van west naar oost (“voie de la solidarité humaine en souvenir de la
libération” – weg van de menselijke solidariteit ter nagedachtenis van de bevrijding), van de
Normandische kust via Parijs naar Moskou.
Ter nagedachtenis aan Otto Freundlich en zijn visie verklaarde de beeldhouwer Leo Kornbrust in 1979
de eerder door hem geïnitieerde sculpturenroute in het St. Wendeler Land (Saarland) als onderdeel
van een Europese sculpturenroute. Met dit teken lanceerde hij de “Weg van de Vrede”, maakte de
verdere concretisering van het idee mogelijk en stippelde de koers uit voor toekomstige
ontwikkelingen.
Strategie
Als eerste stap op weg naar internationalisering van het project werd in 2004 de vereniging “Weg van
de Vrede – Weg van de Sculpturen in Europa – Otto Freundlich vennootschap e.V.” in St. Wendel
opgericht. Deze is verantwoordelijk voor de coördinatie van Europese netwerken. Het huidige
handvest is door de vereniging in samenspraak met partnerorganisaties ontwikkeld. Het verbindt
zowel de vereniging en haar leden alsook de partners met wie de vereniging samenwerkt bij de
totstandkoming van de “Europese Sculpturenroute van de Vrede”.
Daarnaast is de erkenning als “Culturele Route” door de Raad van Europa van groot belang: een
cruciale stap in de realisatie van de internationale visie.
De samenwerking heeft met name betrekking op de volgende prioriteiten:
• de oprichting van nieuwe sculpturen
• de samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling
• de actiepijler “herinnering, geschiedenis en Europees Cultureel Erfgoed”
• de culturele en educatieve uitwisseling voor jongeren
• hedendaagse cultuur en artistieke praktijk
• het cultureel toerisme en de duurzame culturele ontwikkeling.
Slotopmerking
Het huidige document is een intentieverklaring en legt geen enkele wettelijke verbintenis of financiële
verplichting op aan de ondertekenaar.

