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De onderzoeksreis door Indonesië naar de rol
van het landschap in hoe we de wereld ervaren.
Met de focus op het weven van verbindingen
tussen observaties en patronen, is een zeer rijke
en ook intens gecondenseerde samenkomst
geweest van gevonden en gekregen kennis.
Uiteindelijk ben ik op verschillende eilanden
op veldonderzoek geweest en heb ik op Timor,
Sumba en Sulawesi het kleuren met modder
kunnen onderzoeken.
Op Savu en Java heb ik de aantrekkingskacht van
het lokale landschap op de verbeelding kunnen
documenteren door via de ontstaansgeschiedenis langs de landschappen te reizen die per
eiland onderdeel van het verhaal zijn. Van het
zwart van de aarde naar het bewustzijn en de
kennis die met het maken van textiel verweven
is.
Eindeloos lange wandelingen door de jungle van
Timor, over de droge kustgebieden van Savu,
de langerekte vlakten op Sumba, langs het Toba
meer en doorheen de bergen op Java. Het wandelen is verweven met de verhalen, en zo ook
met het schrijven en uiteindelijk de (beeld)taal.
Van architectuur tot aan de sociale structuren
die in verscheidenheid ook zo ‘een’ kunnen zijn.
Wanneer je ze als een oneidig weefwerk van
bezieling, geloof en observatie over een landschap legt.
Op dit moment werk ik de verhalen, geluid en
beeldfragmenten uit tot een nieuwe serie die als
onderdeel van Imagine Nature zal reizen.

Making Clouds, Savu 2017

Landschap, Sulawesi  2017

Het opgebouwde netwerk is een bijzonder rijke bron van kennis maar zeker ook een
heel belangrijke stap in de samenwerking met lokale gemeenschappen gebleken. Het
is bijzonder interessant geweest om vanuit beide hoeken, intern en extern de beleving
te mogen ervaren.
Het resultaat van deze werkreis zijn 3 notitieboeken vol aantekeningen, 6 uur geluid
opnamen van verhalen en mythen. Video beelden van modder en aarde en een kleine
serie landschappen bij nacht. Deze zullen uiteindelijk vorm vinden als expositie en in
boekvorm.
Heb mijn onderzoek kunnen verdiepen en verrijken. Met oneindig veel dank aan
Stichting Gerbrandy Cultuurfonds

first mudd bath Sumba 2017

