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In september 2022 ben ik voor een twee 
weekse residentie naar Arteventura in 
Andalusië geweest. Deze korte periode paste 
precies tussen wat grotere projecten in. Die 
projecten zijn voor publieke gebouwen en dat 
zijn langdurige trajecten. De 14 dagen in 
Arteventure brachten een welkome 
adempauze waarin ik weer even de focus kon 
leggen op  de ontwikkeling van autonoom 
werk. Arteventura ligt in het nationale park 
“Sierra de Aracena y Picos de Aroche”.  Het 
is een pachtig landgoed met plaats voor 
meerdere kunstenaars in huisjes tussen de 
eiken en kurkbomen. Hiernaast het huisje 
waar ik verbleef en het gedeelde, grote atelier 
aldaar.



De eerste dagen was ik betoverd door de 
omgeving, snoof de geur van de kruiden en 
grassen, bewonderde de oude bomen, het 
heuvelige landschap, maakte kennis met herten die 
’s ochtends door de tuin stapten en van de 
overrijpe vijgen snoepten. Er waren op dat moment 
nog twee Belgische kunstenaars, een Nederlandse 
ontwerper en een architecten echtpaar 
aangekomen. Het atelier had ik de eerste dagen 
voor mezelf, de anderen werkten in hun huisje. Het 
grote, prachtige atelier gaf plek voor groot werk.  
Ik begon eerst op kleine schaal ideeën uit te 
werken die al een tijd in mijn hoofd zaten. 
Daarnaast maakte ik wat materiaalexperimenten 
voor de grote projecten die op me wachten in 
Nederland. 
Ik had slechts basis gereedschap en weinig 
materiaal meegenomen. Omdat ik vanuit de 
overtuiging werk dat er altijd ter plaatse, afval te 
vinden is om mee te werken. En zo geschiedde. 



De omgeving begon op mij in te werken. 
Daar elke dag wakker worden, hetzelfde 
hert te zien, het zonlicht dat over de 
heuvel opkwam, het licht dat zich over het 
landschap bewoog gedurende de dag. 
Doordat Arteventura zo afgelegen ligt 
werden al die zintuiglijke waarnemingen 
sterker. Voor het atelier staat een prachtige 
boom, die inspireerde tot een werk. 
Titel: Skin I. 



Het verschil tussen mijn leven in de stad 
Amsterdam en daar tijdelijk werken en leven 
was enorm. Het bracht me veel rust. Het 
ontbreken van prikkels vergrootte het 
opmerken van allerlei details en 
veranderingen in de elementen aldaar. De 
contacten met de andere kunstenaars 
werden intensiever en verrijkend. We hadden 
het geluk meerdere traditionele feesten mee 
te maken in de omliggende dorpen. 



Gevonden schoons uit de tuin verzameld op een prikbord in 
het atelier. Daarop heb ik meerdere materiaalexperimenten, en 
een werk gebaseerd. Vergankelijkheid is altijd een rode draad 
in mijn werk. 



The making of Hot Landscape. 



Lokale bewoners vertelden hoe ontzettend heet de 
zomer is geweest. Hoe er net over de grens in 
Portugal meerdere bosbranden hebben gewoed die 
grote stukken natuurgebied hebben verwoest. Ook 
daar in de buurt van Aracena (het dichtstbijzijnde 
stadje) waren zwartgeblakerde stammen van 
bomen zichtbaar langs de weg, waar een kleine 
brand was geweest. De hele zomer heeft er angst 
geheerst, en kon men van de hitte weinig 
aanvangen. Dit samen met het zicht op het 
prachtige, warme landschap, badend in het oranje-
gele septemberlicht, zorgde voor de aanzet van een 
groot werk.  
Van een plaatselijke textielontwerper kreeg ik veel 
knipresten stof, samen met wat er was 
achtergebleven van voormalige residenten in het 
atelier, vormde dat de basis voor het grote doek, 
dat nu in Amsterdam in mijn atelier wordt 
afgemaakt.  

Hot Landscape. 132 x 200 cm. 



De laatste dag hebben we als residenten elkaar 
op de hoogte gebracht van wat we tijdens de 
residentie hadden gedaan, een “vernissage” 
gehouden in het atelier. Dat was een verrassend 
samenzijn. We hebben de hele middag gepraat 
over kunstenaar zijn in Nederland of in België, 
over wat ons boeide, wat overeenkomstige 
leidraden vormde in ons werk en meer.  

Arteventura is een prachtige plek. De eigenaar, 
Hilde van Gorp is een fantastische gastvrouw. Het 
is een plek waar ik als kunstenaar veel rust en veel 
inspiratie heb gekregen. De ruimte bood me alle 
mogelijkheden, ik heb veel werk kunnen maken, 
experimenten en nieuwe ontdekkingen gedaan. 
Nu terug, zie ik al hoe sommige van die 
ontdekkingen toegepast gaan worden in mijn 
toekomstige werk. 
Fonds Gerbrandy maakte mede mogelijk dat ik 
deze “booster” voor mijn ontwikkeling heb kunnen 
ervaren. Daarvoor mijn dank! 
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