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In mei van dit jaar kon ik in Helsinki een tentoonstelling maken in Galleria Sculptor, de galerie van de 
nationale vereniging van beeldhouwers in Finland. In de periode voorafgaand aan de tentoonstelling 
heb ik gewerkt met berkenhout uit de omgeving van het zomerhuis van mijn schoonfamilie.  

Het was een geslaagd project en heel fijn om aan te werken. Een deel van de werken in de 
tentoonstelling had ik in mijn atelier in Amsterdam voorbereid. Uiteindelijk zijn er twee wandwerken, 
een vrijstaande sculptuur, een installatie met vijf schaalmodellen, een klein installatiewerk van vier 
planken die tegen de muur leunen en twee grootschalige installatiewerken van opgestapelde, 
ongeschaafde berkenhouten planken in de tentoonstelling gekomen.  

De twee installaties van ruwe planken heb ik gemaakt van hout dat ik gedeeltelijk gesponsord heb 
weten te krijgen van een zagerij in Askola. Door mijn verblijf in Finland had ik ruim de tijd om 
persoonlijk contact te leggen met de eigenaar van zagerij Tunne Puu, wat waarschijnlijk heeft 
bijgedragen aan een mooie sponsordeal. Ik heb geholpen bij het zagen in de zagerij, en het hout was 
dus versgezaagd, wat zorgde voor een overweldigend geurbad in galerie, precies zoals ik me had 
voorgesteld. Nadat de vrachtwagenlading planken bij de galerie was bezorgd, heb ik in drie lange 
werkdagen alle delen, 4 cm dik, aan een lange kant met de decoupeerzaag in vormen gezaagd. De 
vormen nam ik over van een set van vier mallen. Het zaagafval liet ik liggen in de galerie, als deel van 
de tentoonstelling. Door de planken op te stapelen met de gezaagde contouren naar een kant, 
onstond er een relief waarin de verschillende vormen van de mallen steeds op een andere plek 
terugkeren en een eindeloos gevarieerd spel van lijnen en schaduwen laten zien. Na afloop van de 
tentoonstelling nam de zagerij het hout weer terug, behalve de afgezaagde stukken, die ik heb 
meegenomen om op te stoken in de kachel van de sauna bij het zomerhuis.  

De overige werken zullen terugkeren naar het bos waar het hout vandaankomt. De vrijstaande 
sculptuur heb ik inmiddels geplaatst (zie foto hierboven).  



 
Deze manier van werken, daadwerkelijk circulair - met hout uit de buurt waar ik een tentoonstelling 
maak - bevalt me heel goed. Het voelt als een stap dichterbij een houdbare en toekomstbestendige 
manier van kunstobjecten maken.  

Tijdens de opbouw van de tentoonstelling kwam er een cameraploeg langs van het Zweedstalige 
landelijke nieuws van Svenska Yle, om een item te maken voor het journaal van 8 uur. Dat heeft 
ongetwijfeld geholpen bij de goede bezoekersaantallen in de weken dat de tentoonstelling open was 
en mijn zichtbaarheid in Finland iets vergroot. De timing van de tentoonstelling had achteraf gezien 
iets beter gekund; het waren de weken voor midzomer, en dan beginnen de Finnen massaal naar hun 
zomerhuisjes te vertrekken. En dan was de opening nog eens op een vrijdag na een nationale 
feestdag, waardoor veel mensen een lang weekend naar hun mökki gingen. Zo leer ik de cultuur 
steeds beter kennen…  

Via de onderstaande link is een 3D-impressie van de tentoonstelling te zien, die een goede indruk 
geeft van het geheel. 
 
https://my.matterport.com/show/?m=pWr8AUciTth 

Het was leuk om in Finland, waar ik privé al vaker was, nu ook als kunstenaar actief te zijn en ik hoop 
dat het een vervolg krijgt. Mijn materiaal, hout, is in ieder geval ruim voorhanden en deel van de Finse 
nationale identiteit.  

https://my.matterport.com/show/?m=pWr8AUciTth


De zagerij van Tunne Puu in Askola waar de dikke berken planken gezaagd zijn. 


