
Een verslag van een verblijf in de residentie AADK in Spanje 
Door Ricky Skelland 
 
In januari 2022 heb ik deelgenomen aan het residentie programma van AADK. Ik woonde in 
deze maand in een eigen appartement van AADK dat gelegen was naast ‘Centro Negra’, dit 
is de naam van de wekruimtes waar de deelnemende kunstenaars werken. Voor mij was het 
programma van AADK heel geschikt omdat er veel ruimte is om de residentie op je eigen 
manier te benutten. Voor mijn gevoel was het meest positieve aan een verblijf in Blanca dat 
je er in een soort comfortabele ‘bubbel’ leeft waarin je jezelf even kunst loskoppelen van 
alles wat ‘moet’. Tijd kun je er op een heel andere manier beleven. Het feit dat de winkels 
op zondag en iedere dag tijdens de siësta dicht zijn draagt hieraan positief bij.  Het snelle en 
veeleisende ritme van een leven in de stad kun je er even vergeten.  
 

 
Het uitzicht vanuit mijn slaapkamer (Blanca) 
 
Toch is het verblijf in Blanca niet hetzelfde als een vakantie in Spanje. Op reis wil ik altijd 
zoveel mogelijk zien en hiervoor kan ik dan gerust een hele regio doorkruisen. In Blanca voel 
je deze spanning om erop uit te trekken niet. Je kunt gerust maanden in deze vallei 
doorbrengen zonder je te vervelen. Een belangrijke reden hiervoor zijn de andere 



deelnemende kunstenaars met wie je al snel een sterke sociale band opbouwt. Omdat je de 
tijd hebt kun je op een veel natuurlijkere manier elkaar goed leren kennen. Eerst door 
samen plezier te hebben (er zijn veel sociale bijeenkomsten waar je aan deel kunt nemen) 
en vervolgens door te luisteren naar wat de motieven zijn die andere kunstenaars hebben 
om iets te maken of te doen. Deze rijke kennismaking met andere is heel inspirerend 
geweest voor mij. Dit is een ander soort kennismaking dan het type kennismaking die je 
hebt als je een andere maker maar kort spreekt. Er is geen ‘houding’ die je communiceert 
zal ik maar zeggen, maar een echte connectie met wie de ander is in hun oprechte motivatie 
om kunst te maken.   
 
Voor mij was een grote inspiratiebron het contact met kunstenaar Lucila Kenny. Zij is een 
kunstenares die net als ik in Amsterdam woont, ze komt echter uit Argentinië. Haar werk 
omschrijft ze als het aangaan van nieuwe relaties met natuur. Ze is gespecialiseerd in het 
maken van natuurlijke kleurstoffen uit planten. Tijdens een eerste kennismaking vertelde ze 
over haar werk en ik weet nog dat ik het wel aardig vond maar verder niet echt 
geïnteresseerd was. Ik had vooroordelen over wat haar kunst over zou gaan.  Echter, 
gedurende de maand heb ik haar goed leren kennen en pas goed begrepen waar haar werk 
over gaat. Voor Lucila is het niet het belangrijkste dat je een goed werkende kleurstof uit 
planten kunt halen. Het gaat haar veel meer om het plezier en het bewustzijn dat je ervaart 
wanneer je ‘spelenderwijs’ ontdekt wat voor kleuren er uit een plant kunnen komen. En 
deze kleuren mogen (en zullen!) ieder keer anders zijn. De natuur is ook altijd in 
verandering.  
 

  
Bloemen en zaden die ik met Lucila heb verzameld om kleurstoffen uit te maken waarmee ik 
wol heb gekleurd.  
 



 
De wol die ik heb gekleurd met boomschors van lokale bomen en roest van een stuk ijzer dat 
ik vond.  
 

 
Het koken van boomschors om er kleur uit te ontrekken. 
 
Voor mij was het leren van Lucila indrukwekkend omdat ik er een ‘houding’ in vond die mij 
aanspreekt. Een houding richting kunst maken en een meer algemene houding in het 
omgaan met de wereld om je heen. Tijdens de residentie heb ik dan ook minder gewerkt 
aan fysiek werk (wel heb ik verschillende soorten wol en textiel gekleurd met planten) maar 
heb ik meer gewerkt aan reflectie op mijn kunstenaarschap.  



 

 
Een idee van Lucila: maak voor jezelf een ritueel waarbij je de (natuurlijke) wereld om je 
heen bedankt. Dit kan heel simpel zijn en hoeft helemaal niet zwaar op spiritueel te zijn. 
Gewoon een momentje van bewustzijn… Hierboven deden wij een ritueel bij het kasteel van 
Blanca.  


