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In november 2021 ben in naar Litouwen gereisd om 4 weken te werken bij Nida Art Colony aan het 

fotoproject Edges of Landscape. 

Edges of landscape is een fotografisch (onderzoeks)project waarbij randen en overgangen in het 

landschap als uitgangspunt dienen om een beter begrip te krijgen van de onderliggende processen 

die het landschap formeren. De vraag die hier aan ten grondslag ligt is of en in hoeverre het 

landschap bestaat op afstand, als iets om te beschouwen? (zoals het romantische beeld van een 

maagdelijke wildernis) Of komt het juist tot stand vanuit een proces van wederzijdse betrokkenheid 

tussen mens en natuur? En wie heeft daarbij de overhand? Randen en overgangen in alle mogelijke 

verschijningsvormen zijn een startpunt om naar het landschap te kijken in het poging het te 

benaderen. De titel ‘Edges of Landscape’ is ontleend aan een gelijknamig essay van Edward Casey.1 

 

De koerse Schoorwal. 

De beurs van stichting Gerbrandy Cultuurfonds heeft het voor mij mede mogelijk gemaakt om naar 

de Koerse schoorwal in Litouwen te reizen om hier 4 weken lang te werken. De koerse schoorwal 

(Unesco heritage list) kende ik van eerdere bezoeken aan Nida Art Colony en is een uiterst 

interessante plaats waar randen  in meerdere opzichten een prominente rol spelen. Zo is de landtong 

een 97km lange strook voor de kust van Litouwen en Kaliningrad (Rusland) met een breedte die 

varieert van 400m tot 3.8km en aan de ene zijde begrenst door de oostzee en aan de andere door de 

Koerse Haf. De (politiek beladen) grens tussen Litouwen en Rusland bevind zich ongeveer op de helft 

van de landtong dichtbij het dorp Nida, waar Nida Art Colony is gevestigd en van waaruit ik mijn 

verkenningen van het landschap ben begonnen. 

Het landschap van de koerse schoorwal laat zich het best 

omschrijven als een aaneengeregen serie duinen. Na 

intensieve houtkap, houtskoolwinning en overbegrazing in 

de 16e en 17e eeuw raakten de duinen op drift en hebben 

tot 13 maal een dorp onder het zand bedolven. In de 19e 

eeuw werd de duinrug voor verdere verstuiving behoed 

door georganiseerde aanplant en herstructurering. Langs de 

kust werd een beschermende duinrug gevormd om 

landinwaartse zandmigratie te voorkomen en de grote 

duinrug werdversterkt met bomen en kreupelhouthagen.  

Met name het ondoordringbare kreupelhout, met op de 

bodem een dikke laag mos en doorsneden met talloze 

wildpaden (m.n. everzwijnen)geeft een typerende aanblik 

(ook wanneer percelen in zijn geheel worden gekapt 

vanwege brandgevoeligheid). Naast het kreupelhout kent de 

                                                           
1
 The place of Landscape. Edited by Jeff Malpas, MIT Press. 



schoorwal moerasachtige delen, bossen en zand. In de lengte wordt het doorsneden door een 

geasfalteerde weg  met daarnaast een netwerk van paden in grotendeels rechthoekig patronen.  

 

Kreupelhout.(ruwe scan van negatief) 

 

Fotografie. 

Behalve een verkenning van het landschap was de studiereis voor mij een tweede afgebakende 

periode waarin ik een poging onderneem fotografie als autonoom medium in mijn praktijk te 

integreren. Lange tijd lag de nadruk hoofdzakelijk op tekeningen op groot formaat die een vertaling 

zijn van een eerder genomen landschapsfoto, de foto zelf werd echter zelden getoond.  Om mijn 

beroepspraktijk vitaler te maken wil ik toewerken naar een proces waar niet enkel één tekening de 

uitkomst is, maar waar meerdere resultaten in verschillende media naast elkaar kunnen bestaan. 

Waar ik voorheen met een digitale camera het landschap doorkruiste om in dienst van de tekening 

beeldmateriaal te verzamelen, ben ik voor ‘Edges of Landscape’ overgestapt op analoge fotografie. 

Het analoge proces waarbij het niet mogelijk is een beeld direct te beoordelen, doet aandachtiger 

kijken en helpt me bij het zoeken naar manieren om het landschap te begrijpen.  

Hoewel ik me tot nu toe enkel heb gericht op het fotograferen zelf en het onwikkelen van de 

negatieven, zie ik het ook als een voordeel dat ik in de toekomst (zwart/wit) zelf kan afdrukken 

waardoor ik wellicht een controle krijg over het gehele proces die in de buurt kan komen van het 

tekenproces.  Zo hoop ik dat de twee media, het technische en manuele elkaar afwisselen en 

aanvullen. 

 

Nida Art Colony   

Voor het project heb ik dankbaar gebruik kunnen maken van een zgn. work retreat bij Nida Art 

Colony.  Nida Art Colony is een dependance van de Academie van Vilnius en een platform en 

studiecentrum dat een residency programma runt en diverse andere kunst-educatieve projecten 

zoals Nida Doctoral school en de Nida Forest Architecture tours waar ik ook tijdens mijn boezoek aan 

heb deelgenomen en waarbij ik waardevolle kennis over de koerse schoorwal heb opgedaan. Ik heb 

met plezier gebruik kunnen maken van de bibliotheek en nieuwe mensen ontmoet tijdens 



gemeenschappelijke maaltijden. Ik denk dat het verblijf zeer waardevol is geweest en nog lang op een 

positieve manier gaat doorwerken in mijn praktijk. 

 

Nida Forest Architecture Tour.  

  

 

Bij parnidis dune, Nida. 

 

 

Bas Ketelaars. 

Deze reis is mede mogelijk gemaakt door: Stichting Gerbrandy Cultuurfonds, Het Mondriaan Fonds, 

en Nida Art Colony. 


