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Aankomst

Toen wij aankwamen werden we hartelijk ontvangen door Lina, ik ben vrijwel direct naar het atelier
gegaan om daar gewoon de ruimte even in me op te zuigen. Moe van de reis en toch kon ik dat
niet laten onderweg naar Bengtsfors al zoveel mooie dingen gezien. Nu ik de laatste tijd vooral met
de gedachten rondom duurzaamheid bezig ben, de manier waarop we ons als mens moeten
wapenen tegen de uitputting van de bodem, van de aarde besef je meer en meer hoe de mens zich
aan het loszingen is van de natuur. Ik woon in een provincie waar nog veel ruimte is, veel
weilanden maar die geteisterd wordt door aardbevingen. De uitputting van de bodem, de
klimaatverandering het zijn allemaal vraagstukken waarin de kunst kan participeren in zijn rol naar
een andere samenleving. Ik kijk uit naar de gesprekken met Zweedse vakbroeders en zusters op
dat gebied.

https://studio.youtube.com/video/9VZx7Gl8xbA/edit

Het eerste schilderij wat ik zweden maakte ging over het beeld dat ik opving terwijl we langs het
Kattengat in Zweden aan het rijden waren. De vergelijking met het Waddengebied in Nederland en
Duitsland/Denemarken doemde op, het kwam in een soort organische figuren naar je toe als de
schuivende panelen die het landschap in al zijn vormen liet zien. Ik genoot van het spel wat zich
voor mijn ogen voltrok, wat een prachtig begin

Not Quite

Een van de bezoekjes was aan het kunstenaarsiniatief not Quite bij Bengtsfors in de buurt. Een
kleine gemeenschap vol bedrijvigheid in een oud Fabriekscomplex, Daar heb ik met diverse
Zweedse, Noorse en ook Belgische kunstenaars gesproken waarmee gegevens heb uitgewissels.
Ook heb ik ze uitgenodigd om eens in Groningen te komen kijken en verteld over het terrein van
de vroegere Suikerfabriek in Groningen waar nu ook een kunstenaarskolonie gevestigd is. Het doet
vergelijkbaar aan maar er is toch ook een groot verschil aangezien Groningen meer
evenementachtig is wat de activiteiten betreft. In Not Quite zit een grote centrale plek, een
kunsthalachtige setting waarbij binnen dat geheel grote exposities en installaties te vinden zijn. Het
mooie ervan is dat de machines en dergelijke veelal ook zijn blijven staan waardoor een zekere
spanning in het geheel ontstaat. Het leverde prachtige plaatjes op al was het voor iemand in een
rolstoel een crime om overal te komen. Gelukkig heeft Corina de ontbrekende stukken voor mij
kunnen fotograferen en ben ik soms op handen en voeten er heen gekropen om het toch te kunnen
zien.

Ontmoetingen

Over de kunst in Zweden heb ik met Elisabeth Wennberg veel inspirerende gespreken gehad. Het
gesprek ging over de de performancekunst in al zijn uitingsvormen en het waarom van de
prominente plek die het binnen de huidige kunst inneemt. Ik vertelde haar over hoe belangrijk ik
het interdisciplinaire binnen de kunst vond. Het ontwikkelen van nieuwe vormen waarbij de
verschillende disciplines elkaar versterken en verdiepen naar elkaar toe weten te werken. De
integrale visie op het gebied van de kunsten die iedere discipline als een verlengstuk, en een
verdieping ziet in plaats van een apart en afgesloten gedeelte. Juist daarom is vandaag de dag het
werken in projecten zo belangrijk, de combinatie ervan maakt de betrokkenheid van het publiek
als onderdeel van het kunstgebeuren groter en meer betrokken. In tijden van een betere
bewustwording over thema’s zoals Duurzaamheid heel belangrijk

Ook Zwedens grootste dichter Cornelis Vreeswijk kwam ter spraken en het waarom zijn prachtige
Zweedse gedichten niet in het Nederlands waren vertaald. Het gesprek ging hierna nog een hele
tijd over de Nederlandse praktijk om alles binnen hokjes op te delen en wat voor gevecht dat ook
in de kunsten voortdurend oplevert.
https://www.youtube.com/watch?v=thxOHylnVlE

https://www.youtube.com/watch?v=dZLXpaBA1kM

Ten slotte

We hebben door het prachtige weer veel in de natuur kunnen bivakkeren, naast het bedenken,
experimenteren en uitvoeren van mijn kunstplannen een welkome aanvulling op ons verblijf in
Zweden. Veel bezoekjes ook af kunnen leggen aan prachtige plekken zoals sommige oer en
natuurbossen in Zweden waar eigenlijk geen mens komt. Na een uurtje kom je eens iemand tegen
op zón plek waardoor je de kans hebt van de pure schoonheid die de natuur gaf te genieten. Om
van daaruit naar je binnenwereld te gaan, de stilte op je te laten inwerken wat tot nieuwe plannen
en frisse gedachten leidt
Ik ben het Gerbrandy Fonds dan ook heel dankbaar en blij dat ik deze kans door hun bijdrage heb
kunnen krijgen omdat het tot de nodige contemplatie heeft kunnen leiden. De kunst heeft vele
perspectieven in zich, altijd, je moet ze alleen leren zien en daarvoor is zón periode heel nuttig. Ik
zou nog wel veel meer kunnen vertellen, over de vele mooie gesprekken met mensen over de
kunst en het leven die ik o.a ook in de musea/galerieen gemaakt heb maar een mens moet keuzes
maken omdat het anders allemaal veel te lang wordt.
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