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Un mare d’erba 

Sardinië, een eiland met een eigen taal en een sterke identiteit, wordt gevormd door een 
ruraal landschap en een gekolonialiseerd verleden. Het groene landschap van het 
binnenland reikt eindeloos terwijl de kustlijn getypeerd wordt door een heel gevarieerd 
karakter.  

Un mare d’erba is een fotoproject dat de directe betrokkenheid van de jonge generatie  en 
hun thuisland visualiseert. Verbindt de kracht van de landelijke identiteit hen met huis 
en traditie, of zullen ze moeten of willen vertrekken naar de steden zoals zo veel jonge 
mensen dat al voor hen hebben gedaan. 
Ik heb geprobeerd om als een visueel dialoog het verleden met het heden, en de kijk op 
de toekomst, met elkaar te verbinden. 
De start van mijn project kon ik maken door mijn deelname van het ‘artist in residency’ 
programma van Nocefresca. Nocefresca is een residentie die kunstenaars, ontwerpers, 
schrijvers en andere creatievelingen een plek reikt waar zij zich kunnen concentreren op 
nieuwe projecten waarbij de omgeving van het eiland van Sardinië hen inspireert.  

De locatie van de start van mijn fotografie onderzoek was in Milis, een klein 
middeleeuws dorpje nabij de westkust van Sardinië. Vanaf hier trok ik naar de omgeving 
van andere middeleeuwse dorpjes, zoals Seneghe en Simaxis, en kwam ik in contact met 
de lokale bevolking en families die ervoor hebben gekozen om vanuit hun familietraditie 
door te gaan met werken op boerderijen om het op hun beurt door te geven aan de 
generatie onder hen. Hun kinderen bewegen op een organische manier mee in de 
voetsporen van het werk van hun ouders. 

Met behulp van verschillende mensen uit de omgeving kon ik mijn eigen weg vinden.  
Zo introduceerde de bibliothecaresse van Milis mij met een groepje schoolkinderen die 
mij hun dromen voor later vertelden. Een jeugdwerker uit Seneghe bracht mij in contact 
met een tweetal jongeren die mij op hun beurt weer meenamen naar hun favoriete 
plekken midden in de bossen van heuvellandschap. Andere dagen trok ik er zelf op uit 
om het gebied te verkennen, langs de kust en door het binnenland.  
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Tijdens mijn verblijf op het eiland van twee weken heb ik de natuur leren kennen, met 
dagen van wind, regen en zon, waar alles afhankelijk lijkt te zijn van het gras. Het gras en 
de wilde flora als bron voor de schapen, de paarden, koeien en bijen. Gaandeweg 
besefte ik steeds meer hoe diep geworteld de hechte band is die de Sardijnen met hun 
geboorteland al van jongs af aan hebben opgebouwd. De kracht van het landschap is 
diep geworteld met de identiteit van de kinderen.   
  
Het resultaat van mijn deelname werd een visueel beeldverhaal: Un mare d’erba 
Het is een persoonlijke kijk, waarin ik de relatie heb verbeeld van de jonge generatie met 
het landschap dat hen omringt.   
Aan het einde van mijn residentie heb ik een selectie van mijn foto’s gepresenteerd in de 
vorm van een kleine expositie met foto’s aan de wand in mijn werkstudio. Door de 
corona-restricties die toen heersten kon ik maar een klein groepje mensen uitnodigen, 
dat waren vooral de mensen die mij ook geholpen hadden. Daarnaast waren ook andere 
partners van het residentie programma uit de kunst- en cultuur- wereld uitgenodigd en 
heb ik ook aan hen mijn werk gepresenteerd. 

Door de bijdrage van Stichting Gerbrandy Cultuurfonds werd het voor mij mogelijk om 
nieuw werk te creëren in een tijd dat het lang niet zo vanzelfsprekend is om dat te 
kunnen doen. Dankbaar ben ik dan ook dat de stichting in mij het vertrouwen heeft 
gehad om mijn doel na te jagen. Op Sardinië werd ik mij ervan bewust dat het als 
beeldmaker zo belangrijk is om jezelf uit te dagen en gevoed te worden door nieuwe 
prikkels en nieuwsgierig te blijven naar nieuwe plekken en ontmoetingen. 

“Thank you for this silent journey in a world that I already seen but now I know it with your eyes” 
Chiara & Marco, Milis  7-5-2021
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Presentatie Louise Honée aan Chiara Manca van Manca Spazio Gallery in de 
studio van  Casa Bagnolo in Milis. 

Studio in Casa Bagnolo in Milis

Printen voor de presentatie in het lab Tipografia Ghilarzese 



Strand Su Pallosu is een van de juweeltjes langs Capo 
Mannu. Het is een dunne strook  land met een zeebodem 
van goudkleurig zand vermengd met kiezelstenen 
verborgen in een kleine inham. 
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https://www.linkoristano.it/prima-categoria/2021/04/28/occhi-stranieri-alla-
scoperta-delle-campagne-simaxis/

Artikel uit de plaatselijke pers 28-4-2021 

 “Occhi stranieri” alla scoperta delle campagne di Simaxis 

Uno sguardo rivolto alle realtà del territorio, con particolare 
attenzione ai bambini e ai giovani che crescono e vivono nelle 
zone rurali. Lavora su questa idea la fotografa olandese Louise 
Honée, ospite a Milis dal 24 aprile e fino all’8 maggio, grazie a un 
progetto di residenza artistica battezzato NoceFresca. 

Fino a stasera la fotografa sarà a Simaxis: guidata dall’assessore 
alla cultura e pubblica istruzione, Chiara Atzori, percorrerà le 
strade di campagna e visiterà alcune aziende agricole. 
L’obiettivo del suo progetto artistico è quello di riscoprire con 
occhi stranieri, e fissare con gli scatti fotografici, il valore 
aggiunto che possono dare contesti locali a vocazione rurale, che 
spesso non si conoscono o si sottovalutano. Si punta quindi sulle 
prospettive offerte a chi cresce in queste zone. 
Stamattina, tra le varie aziende agricole, Louise Honée ha 
fotografato alcuni momenti del lavoro quotidiano a Simaxis, 
come quella di un giovane pastore, Daniele Pinna, o dei fratelli 
Daga e della loro azienda risicola, Nel pomeriggio andrà a visitare 
l’azienda Loddo. 
“Grazie a questa iniziativa e alle collaborazione con NoceFresca”, 
dice l’assessore Chiara Atzori, “abbiamo modo di far conoscere le 
nostre realtà rurali. Ma è anche un modo per avvicinarci ai tanti 
bambini e giovani che vivono nelle famiglie che portano avanti, 
da generazioni, le aziende agricole locali”.

La fotografa olandese si è mostrata molto interessata a tutte le fasi 
produttive nelle varie aziende, in particolar modo alla mungitura ed 
al pascolo. “Conoscendo così da vicino il contesto”, spiega Chiara 
Atzori, “e ascoltando le storie dei vari protagonisti di queste realtà 
agricole di Simaxis, Louise ha avuto così modo di esplorare a 360° 
le nostre realtà locali, mentre le fotografava”. 
“L’iniziativa vuole dare un senso di speranza e prospettiva futura ai 
giovani”, dice ancora l’assessore Atzori. “Oggi più che mai è 
importante intervenire contro il fenomeno della dispersione 
scolastica e giovanile, purtroppo in costante aumento. I ragazzi qui 
si sentono senza futuro. Far conoscere all’esterno le nostre realtà 
lavorative, anche tramite questi progetti artistici, può esser 
sicuramente uno stimolo in più”. 
“Louise Honée, come altri artisti già qui o in arrivo”, dice Francesca 
Sassu, responsabile e ideatrice del progetto di residenza artistica 
NoceFresca, “hanno scelto la Sardegna e noi per scoprire il 
territorio in periodi dell’anno come questi, non prettamente 
turistici. Vengono ospitati da alcuni privati di Milis e utilizzano la 
nostra base, la Casa Bagnolo, una dimora storica nel centro del 
paese ideale per ospitare eventi, cerimonie e attività artistiche. Noi 
li aiutiamo con la realizzazione dei loro progetti, mettendoli in 
contatto con le varie realtà del territorio”. 
Il progetto NoceFresca vuole offrire così l’opportunità ad artisti, 
designer e digital storytellers provenienti da tutto il mondo di 
sperimentare nuovi progetti creativi, condividendo esperienze di 
vita in luoghi speciali della Sardegna.

Louise Honèe fotografa i bambini nell’azienda Daga – Foto Chiara Atzori

https://www.facebook.com/nocefresca/
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