
Afgelopen april 2019 was ik, Liesje van den Berk, met ondersteuning van Gerbrandy Cultuurfonds, 
bij de residentie DRAWinternational (FR). In mijn tekeningen en performances creëer ik een moment 
voor dialoog, vaak non-verbaal, waarbij ik focus op persoonlijk contact, aandachtige aanwezigheid en 
lichamelijke, sensitieve betrokkenheid. Met een subtiele potloodlijn, een gebaar of blik, nodig ik het 
publiek uit tot reactie. Zo ontstaan dialogen, niet alleen met andere mensen (d.m.v. performances), 
maar ook met de omgeving (d.m.v. tekeningen en performances). Tijdens deze residentie wil ik de 
mogelijkheden van tekenacties in de openbare ruimte gaan onderzoeken. Eind maart vertrok ik via Parijs 
naar Caylus.

Het is een grote overgang van de drukke steden, Parijs en Amsterdam, naar het platteland van Frankrijk. 
Opgedane ideeën in Parijs dansen nog door mijn hoofd, terwijl het landschap hier ook zijn aandacht vraagt 
en mij in contact brengt met de aarde en de lucht. Zal ik de ideeën van Parijs in het landschap van Caylus 
laten versmelten, of juist loslaten?

Eerste publieke interventie in Parijs, tijdens aankomst in Frankrijk, foto door: Cathelijn van Goor

Liesje van den Berk  “Een lijn kan je ook samen trekken”

Schetsen van de beweging van mobiele telefoons bij Metro Étienne Marcel in Parijs



Bij het schrijven van mijn plan had ik niet bedacht dat het zo stil zou zijn in het dorp. Hoe ga ik interactieve 
tekenperformances in de openbare ruimte doen als er weinig mensen en menselijke bewegingen op straat 
zijn? Ik overdenk mijn voornemens en besluit om de eerste dagen vooral Drawalks te maken. Dit is een 
methode om de omgeving te observeren en vast te leggen d.m.v. zintuiglijke ervaringen en (wandelend) 
tekenen. Ik gebruik mijn tekenmethode Drawalks om verbinding aan te gaan met de omgeving. Uit deze 
methode zullen tijdens deze residentie onder andere de hieronder beschreven en getoond projecten 
voortkomen. 

Al gauw blijkt dat ze elke dinsdagavond met elkaar Pétanque oefenen. Ik observeer de bewegingen van 
de mensen en de bal en noteer deze direct op papier. Langzaam maak ik contact met de mensen terwijl 
ik tussen hen in sta te tekenen. Mensen kijken over mijn schouders mee, vragen naar de tekeningen van 
het vorige spel of vorige week en er ontstaat een gesprek in gebrekkig Frans of Engels. Een spontane 
interactie, een begin van een performance. De pétanquespelers kijken via mijn tekeningen en tekenhand 
aandachtig mee naar hun eigen spel, wat voor hun herkenning en nieuwe inzichten en over het spel 
Pétanque en tekenen oplevert. 

Petanque is a drawing, grafietpotlood op papier, ieder 21 x 14,8 cm, 2019 (2 van de 48 tekeningen)

Pétanque
Het is de eerste donderdagavond van mijn residentie en nog geen 3° graden buiten, wanneer ik voor het 
eerst een groep mannen en vrouwen Pétanque zie spelen op het veld tegenover de artist-in-residence. 
In Nederland is Pétanque vooral bekend als jeu de boule. Vanuit het atelier observeer ik gefascineerd het 
spel en de beweging van de mensen. Ik probeer het spel in een tekening te vangen. In de geconcentreerde 
blikken van de spelers, de onverwachte bewegingen van de bal door de onregelmatige ondergrond, het 
geluid van de ketsende ballen en de sporen van de bal zie ik veel overeenkomsten met tekenen. Het 
geconcentreerd kijken naar het papier en het voorstellen wat het resultaat van een lijn op papier zal zijn. 
De invloed van de ondergrond van het papier die de tekening ineens een andere wending kan geven. Het 
opzwepende of juist geruststellende geluid van een krassend en strelend potlood op papier. En uiteindelijk 
de sporen van de tekenhandelingen die achter zijn gelaten op de ondergrond en de uiteindelijke tekening 
vormen. Misschien zit hier een mogelijkheid in voor een interactieve performance. Wanneer is de 
volgende avond dat ze Pétanque spelen?



Daarnaast vraag ik me af of ik het spel zelf niet tot een interactieve performance en een tekening kan 
maken. Er ontstaat een idee om de ondergrond van de Pétanque veld te manipuleren. Met contrasterend 
rood zand zeef ik vlak voor de Pétanque avond een ruitvorm op het Pétanqueveld. Al snel zijn de sporen 
van de eerste ballen zichtbaar. Het vlak daagt de spelers uit om er in te spelen en ze kunnen niet wachten 
tot de avond. Opvallend is dat de Pétanquespelers het vlak na elke potje weer glad maken. Een punt om 
over na te denken. Als ik de sporen zichtbaar wil houden zijn er misschien duidelijker instructies nodig.

Ik ben in overleg met DRAWinternational en Caylusian Pétanque association om in oktober 2019 terug te 
komen om een collectieve participatieve performance rondom Pétanque te maken.

Draw the game, interventie, schets voor collectieve participatieve performance, materiaal: rood zand op het Pétanqueveld, Jeu de Boules en Pétanquespelers, 2019

Sound of the Petanque, grafietpotlood op papier, 21 x 14,8 cm, 2019

Draw the game, interventie, schets voor collectieve participatieve performance, materiaal: rood zand op het Pétanqueveld, Jeu de Boules en Pétanquespelers, 2019



Afdalen en opklimmen
Naast het project van Pétanque ben ik blijven wandelen in de heuvels van Caylus. Ik ga op zoek naar 
manieren om de herinneringen van de beweging van mijn lichaam tijdens het wandelen te vertalen naar 
tekenhandelingen. Ik loop traag de berg op en af en vang de beweging in tekeningen en in woorden met 
een audiorecorder. Afhankelijk van de hellingsgraad van de heuvels en de inspanning van mijn lichaam 
veranderen de potloodlijnen van krachtig tot luchtig en andersom. Om ook de structuur van de berg 
invloed te geven op de tekeningen bevestig ik het papier tegen de bergwand. Vanuit de audioopnames zet 
ik dit intrinsieke bewegingsonderzoek in het atelier voort.

Unnecessary walk up to the drugstore and down again, grafietpotlood op papier, 21 x29,7 cm, 2019



Berg op, grafietpotlood op papier, 21x29,7 cm, 2019  Berg af, grafietpotlood op papier, 21x29,7 cm, 2019



Berg op en af (links), grafietpotlood op papier, 150x100 cm en Traces of walking (rechts) grafietpotlood op papier, 80x150 cm, tekeningen in wording 

Berg op en af in actie

Berg op en af tijdens open studio



The ground collapsed long ago
Tijdens een van mijn wandelingen beland ik op een plaats waar de grond lang geleden is ingestort. In mijn 
aantekeningen noteer ik mijn zintuiglijke ervaring ter plekke, zodat ik deze later kan overbrengen naar een 
grotere tekeningen. 

The ground collapsed long ago, grafietpotlood op papier, 14,8 cm x 21 cm, 2019

The ground collapsed long ago, grafietpotlood op papier, 50x70 cm (links) en 130x220 cm (rechts), 2019



Markt
Ondertussen blijf ik me afvragen of er in Caylus naast de Pétanque nog andere mogelijkheden voor 
interactieve performance zijn. De markt dagen? Eerste poging van een actie op de markt mislukt, ik 
blokkeer en doe uiteindelijk niks. Ik merk dat de functie van de markt mij in de weg zit. Het gaat hier om 
verkoop en consumptie, een actie op deze plek lijkt al snel de verkeerde lading te krijgen. Het voelt als te 
opdringerig. Na een gesprek met Frans van Lent besluit ik de actie meer in te bedden in gewoon menselijk 
contact. Tevens heb ik met Frans een heel gesprek over de functie van aankondigen van performatieve 
actie op facebook. Het aankondigen op facebook is een manier om een afspraak met je zelf en anderen te 
maken. Daarnaast verandert de betekenis van een plek, door dat mensen weten dat er iets is gebeurt.

A line of conversations on a marketday, Idee voor performance, potloodtekening op papier, 14,8 x 21 cm, 2019



Conclusies
Door ideeën los te laten en de stilte van Caylus te gebruiken heb ik tijd gehad om stil te staan bij mijn 
werkmethodes en de rol van tekenen en performen in mijn werk. 

Tijdens deze residentie werd ik mij heel bewust welke rol ik in mijn performance en als kunstenaar in een 
gemeenschap wil innemen en welke voorwaarden daarvoor nodig zijn. Ik wil integreren in het geheel, 
maar wel mezelf blijven, niet opdringerig of entertainend zijn. Door te tekenen kan ik met respect en 
aandacht situaties vastleggen en observeren zonder oordeel. Vanuit deze observaties ontstaan ideeën 
om de situatie tijdelijk te veranderen. Via het tekenen creëren ik een heldere rol voor mezelf in een 
bestaand gezelschap. Eerst van een afstandje observeren en tekenen om vertrouwen en grip op de situatie 
te krijgen. Vervolgens langzaam steeds dichterbij tekenen en een onderdeel worden van het geheel. Al 
tekenend ontstaat er contact met de mensen en heb ik persoonlijke dialogen. Waarbij de keuze voor 
uitwisseling niet vanuit mij komt maar vanuit de ander, het publiek, ik nodig alleen uit. 

Het maken van een tekening kan een performatieve handeling zijn, een bewust gebruik van je 
lichaam tijdens het tekenen. Dit is echter nog geen performance voor publiek. Ik merk al snel dat mijn 
bewegingsonderzoek van “Ascend/descend” en “ the ground collapsed long ago”, waarbij ik subtiele 
interne bewegingen en ervaringen van mijn lichaam en de herinnering van beweging en een plaats 
gebruik voor het tekenen, niet geschikt vindt voor een performance met publiek. Deze bewegingen 
en de subtiele verandering in energie zijn namelijk niet visueel zichtbaar, behalve in het spoor van 
grafiet, het resultaat van de tekening. Daarnaast zou het tekenen voor publiek het subtiele intrinsieke 
bewegingsonderzoek verstoren. Mijn focus zou dan niet alleen meer bij de herinnering kunnen zijn maar 
ook bij de tegenwoordige tijd en de aanwezigheid van mijn lichaam ten opzichte van het papier. Deze serie 
tekeningen moeten in de stilte van het atelier gemaakt worden, alleen ik, mijn lichaam, het grafietstaaf, 
het papier en de herinnering van de beweging of plaats. Het “Pétanque” project daarentegen is zeer 
geschikt als performance. Het vindt in de tegenwoordige tijd plaats en de aanwezigheid van publiek 
versterkt de tekenacties.

Ik kijk terug op een waardevolle residentie waarin ik het gebruik van openbare ruimte in tekenen zowel in 
introvert tekenbewegingen als in extroverte en interactieve tekeninterventies heb onderzocht.
Voor meer werk tijdens deze residentie kijk op https://drawingperformance.liesjeberk.nl/blog/

https://drawingperformance.liesjeberk.nl/blog/

