
Fish Factory, Artist in Residency, Mei 2022 

 

In mei 2022 heb ik een maand mogen werken in de Fish Factory in Stöðvarfjörður in IJsland. 

Een oude visfabriek in een afgelegen klein dorp (180 inwoners) aan de Oost fjorden.  

Voorafgaand aan die werkperiode heb ik rondgereisd in het Noorden en na afloop in het 

Zuiden van IJsland om wat meer van het landschap te ontdekken en te kunnen fotograferen.  

Het was een mooie balans tussen veel zien van de ongelooflijk spectaculaire natuur en een 

periode van rust en stilte in het minst drukbezochte deel van IJsland, de Oost fjorden. 

 

Stöðvarfjörður 

Ooit was er in het dorp een bloeiende visserijcultuur, nu die is verdwenen, is de visfabriek 

omgebouwd tot een fantastische werkplek met allerlei verschillende werkplaatsen o.a. voor 

keramiek, metaalbewerking en voor hout- en linodruk.  

Dankzij dit initiatief is het dorp niet leeggelopen, maar juist tot bloei gekomen en is er een 

kleine gemeenschap ontstaan, waar het hele jaar door steeds acht kunstenaars kunnen 

werken, in de verschillende werkplaatsen en in een gezamenlijk atelier.  

 

   
Residency Fish Factory in Stöðvarfjörður 



 
Werkplek in de gezamenlijke studio 

 

Door mijn verblijf in een artist residency in Noorwegen in 2019, besefte ik hoe belangrijk het 

voor mijn werk is om een langere tijd in stilte in de natuur door te brengen. 

Ik stelde mij voor dat die stilte in IJsland nog veel extremer zou zijn en het landschap rauwer 

en onherbergzamer, zo dicht bij de Poolcirkel. En dat dat een nieuwe stap in mijn werk zou 

kunnen veroorzaken.  (De meeste mensen in mijn omgeving vroegen zich af wat juist ik, die 

altijd bomen teken, in een land zonder bomen zocht…) 

Met de auto en boot reisde ik naar IJsland, drie dagen op zee, met een stop op de Faeröer 

eilanden. Hierdoor had ik de mogelijkheid in IJsland veel tochten te maken.  

In april en zelfs een deel van mei was het alleen mogelijk de hoofdweg (Ringroad) te rijden, 

maar daar was al zo veel adembenemends moois te zien dat dat geen enkel probleem was. 

In de dagen voor ik naar de Fish Factory ging reisde ik door het overweldigend mooie 

Noorden. Uren rijden zonder andere auto’s tegen te komen door een leeg besneeuwd 

landschap. Ik bezocht er watervallen die in alle opzichten superlatief waren, lavavelden 

bedekt met mos, vulkanen, zwavelvelden, canyons. Van de ene verbazing viel ik in de 

andere, zo’n wonderlijk landschap zag ik nooit eerder en is ook nergens mee te vergelijken.  

Alles borrelt, rookt en stoomt. Overal voel je de gestolde diepe tijd.  



  
Langs de Ringroad in het Noorden 

 

   
Dettifoss waterval 



 

 
Hverir, zwavelvelden bij Myvatn 

 

Mijn droom was tijdens de wisseling van de seizoenen in IJsland te zijn. De periode die ik 

uitkoos voor mijn verblijf bleek perfect. Op de grens van winter en zomer (voorjaar bestaat 

niet in IJsland) kwam ik aan. Er lag nog veel sneeuw, maar het was al wel mogelijk om 

tochten te maken en buiten te zijn. Het weer kon radicaal omslaan in één dag, een zonnige 

morgen kon omslaan in een sneeuwstorm. Voor het maken van foto’s, één van de doelen die 

ik mij had gesteld, was dat ideaal. 

Eenmaal in Stöðvarfjörður omringd door besneeuwde bergen, het fjord en het lege 

landschap maakte ik dagelijks lange wandelingen met mijn camera. Urenlang kon ik 

ronddwalen zonder iemand tegen te komen, behalve soms een kudde rendieren. De ene dag 

was alles bedekt met een zachte laag groen mos en de volgende dag was dat verdwenen 

onder een dikke deken van sneeuw. Verder niets dan stilte. 

 

 



 
Stöðvarfjörður 

 

 

 
Stöðvarfjörður 

 



Stöðvarfjörður 

 

Op allerlei manieren word ik er geconfronteerd met tijd.  

De zichtbare, tastbare gestolde tijd van de oeroude massieve bergen en vulkanen in het 

extreme rauwe kale landschap.  Datzelfde landschap dat op een volgend moment zo 

efemeer en haast onzichtbaar is.  

Daar lijkt tijd juist niet meer te bestaan en verdwijnt dat onwrikbare, stoere en 

onaantastbare berglandschap in mist en sneeuw. Er is alleen nog maar afwezigheid, leegte.  

Het contrast tussen dat solide, massieve, zware, oeroude landschap en het vluchtige, 

kortstondige, is een wonderlijke ervaring en vind ik een interessant gegeven.  

Dat een landschap in zo’n kort tijdsbestek zo aanwezig en tegelijk zo vluchtig (efemeer) kan 

zijn is iets wat me fascineert en wat ik wil gebruiken in mijn tekeningen. 

Al fotograferend probeer ik dat te begrijpen en vast te leggen, mee te nemen. Maar het lukt 

me bijna niet dat wat ik zie ook echt vast te leggen op die manier. De foto werkt als 

geheugen waar ik vervolgens al ‘photoshoppend’ en tekenend mee aan het werk kan. Zo 

kom ik steeds dichterbij. 



 

Besneeuwde Súlur  pastel en potlood,  30 x 42 cm  

 

Mijn plan vooraf bestond vooral uit nieuwe inspiratie opdoen voor mijn werk, door veel te 

wandelen, te kijken en te fotograferen. Met een ongelooflijk omvangrijke hoeveelheid foto’s 

ben ik teruggekomen, nu komt het aan op ordenen en selecteren welke als basis zouden 

kunnen dienen om mee verder te werken. 

Verder hoopte ik te kunnen werken met de houtdrukpers en te onderzoeken hoe ik 

eventuele houtdrukken zou kunnen integreren in mijn tekeningen. In het verleden heb ik 

veel geëtst en gelithografeerd maar nooit met houtdruk gewerkt. 

De houtdrukwerkplaats viel wat tegen. De pers was erg klein en een tikje gammel en verder 

was er eigenlijk nauwelijks materiaal aanwezig, Toch heeft het me nieuwe ideeën gebracht. 

Ik vond mooie plankjes in de houtwerkplaats die ik heb afgedrukt, op zichzelf was dat al 

haast een landschap. De drukken waren heel bruikbaar om op verder te tekenen.  

Op de donkere houtdruk tekende ik met wit pastelkrijt. 



 
Uitzicht op de berg Súlur   houtdruk en pastel, 30 x 42 cm 

 

Weer terug in Nederland wil ik een serie grote donkere houtdrukprints maken als basis om 

op te tekenen. Het geeft een spannende onvoorspelbare ondergrond, die op klein formaat 

heel bruikbaar bleek. Ik ben nieuwsgierig hoe dat op groot formaat uitpakt. Anders dan bij 

de pigmentinkt prints heb je bij houtdruk ook met iets van reliëf te maken, wat effect heeft 

op de tekening met pastelkrijt. 

 

Zuid Oost IJsland 

Na afloop van mijn maand in de Fish Factory reisde ik 10 dagen langs de oostkust naar het 

Zuiden, waar ik weer een heel ander landschap aantrof. Ik wandelde er over de breuklijn 

tussen de Euraziatische en de Noord-Amerikaanse tektonische platen, zag geisers, zwarte 

lava stranden, basaltrotsen, gletsjers. 

En het aller mooiste maar ook verontrustendste dat ik ooit zag, grote stukken gletsjerijs 

ronddrijvend in een meer aan de voet van de gletsjer. Sommigen onwerkelijk helblauw, 

anderen wit, vervuild met as van de vulkaanuitbarsting. Langzaam afdrijvend naar de 

oceaan, waar het als kleine glinsterende diamantjes op het zwarte strand terecht kwam. 



De snelheid waarmee de gletsjer afbreekt is dramatisch. De gletsjer wordt steeds kleiner en 

het meer steeds groter. Het is waarschijnlijk dat aan het eind van de eeuw het volume van 

de gletsjer met de helft is afgenomen. 

Nergens is de klimaatverandering dan ook zo zichtbaar als in IJsland. 

Ik hoop met mijn foto’s en tekeningen iets zichtbaar te maken van die kwetsbaarheid van de 

natuur. 

Jökulsárlón, gletsjermeer 

 

Het waren zeven inspirerende weken, waar ik nog veel aan terugdenk en waar ik de 

komende tijd mee aan het werk kan. IJsland laat me niet meer los, ik kom er zeker terug en 

ben het Gerbrandy cultuurfonds wederom enorm dankbaar voor de bijdrage die ik ontving 

om mijn reis en verblijf mogelijk te maken. 

 

Sandra Kruisbrink, 4 augustus 2022 

 



 

 

 

 

 

 


