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Een ode aan het artistieke werk van M.C. Escher
Als kunstenaar en inwoner van het Bildt geniet ik jaarlijks van de wisselende seisoenen.
Na de winterperiod e in het bijzonder. Als de akkerbouwers de verschillende gewassen in de
grond hebben vind er een ware metamorfose plaats in de beleving van het Bildtse
landschap. De strakke grauwe akkers ver anderen langzaam in een patroon van groene
kleurschakeringen die zo mooi waarneembaar zijn vanaf de Bildtdijken.
Elk jaar zijn er weer de momenten van verwondering die mijn aandacht vangen ,
zoals de schaduwen van wolken die over het landschap glijden en de kleurverandering van
de gewassen.
Regelmatig sta ik stil bij grote kavels graan die me, al wuivend door de wind, staan uit te
dagen. Niet zo zeer om geoogst te worden maar om er eens een keer iets in te maken.
We kennen natuurlijk van uit het verleden de graancirkels, die uitdaging om zo iets te maken
heb ik ook maar dan in de vorm van grote tekeningen, wetmatige structuren , die in een
graanakker zijn aangebracht.
Eerdere pogingen van me om met toestemming van een akkerbouwer zo iets te doet liepen
stuk omdat dit natuurlijk ten koste gaat van de opbrengst.
Dit jaar was er bij mij een extra reden om n og eens een poging te wagen om in ieder geval
een kleinschalige proef te doen.
Die extra reden is dat volgend jaar (2018) Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van
Europa is.
Voor het Bildt zijn “De Bildtse Aardappelweke n” geprogrammeerd met diverse
programmaonderdelen waaronder ook van 21 juni t/m 15 juli opendagen bij diverse
akkerbouw bedrijven en het programma “Vruchtbare grond ”.
Vanaf april t/m oktober 2018 is er ook, in het Fries museum , een grote tentoo nstelling met
werken van M.C. Escher geprogrammeerd.
Het leek me interessant en uitdagend en om deze twee activiteiten t e verbinden door in 2018
grootschalige wedmatige structuren aan te brengen in graanakkers om daarmee op een
kunstzinnige manier aandacht te vest igen op het Bildt als bijzonder woon en
akkerbouwgebied en een ode te brengen aan het artistieke werk van M.C. Escher.
Akkerbouwer Jan Hoogland kon ik enthousiast krijgen voo r dit project en gaf me
toestemming een proef uit te voe ren in één van zijn graan akkers.
Samen met een collega kunstenaar Marco Goldenbeld en vriend Sied van der Veen hebben
we de uitvoering opgepakt.
De tekening die we gemaakt hebben is geïnspireerd op de onmogelijke kubus van Escher.
Een geslaagde p roef die alles in zich heeft om volgend jaar uit te groeien tot een
spraakmakend landschapsproject op verschi llende locaties op het Bildt,

Uitvoering
Om het project te spreiden over het gebied langs de Oudebil dtdijk is de denkrichting om
3 grote projecten van ± 1 hectare uit te voeren in de polder die gezien hun afmetingen en
plaats alleen van een hoogte goed te zien zijn. Daarnaast denk ik aan nog 3 kleinere
projecten van ± 1/2 hectare die vanaf de Oudebildtdijk goed zichtbaar zullen zijn.
Elk project zal uitgevoerd wor den door een andere kunstenaar werkend in de geometrisch
abstracte richting, eventueel geassisteerd door een groep vrijwilligers (De Mienskip).
Het moet duidelijk zijn dat het niet de bedoeling is kopieën te realiseren van bestaande
werken van Escher, maa r elke kunstenaar in zijn eigen signatuur een autonome project
realiseert dat geïnspireerd is op wetmatige vormveranderingen, ritmiek en herhaalpatronen.
Een uitgangspunt dat een subtiele verwijzing in zich heeft naar inspiratiebronnen van M.C.
Escher.
Er zijn al diverse enthousiaste gespreken geweest met akkerbouwers die graag bereid zijn
medewerking te verlenen aan dit project.
Ook is de opzet van dit landschapsproject inmiddels toegev oegd aan het programma
“Sense of Place” van Joop Mulder, een hoofd programmaonderdeel van
LF Culturele Hoofdstad 2018.
Voor de uitvoering van de verschillende projecten zijn, al contacten gelegd met diverse
kunstenaars o.a. op het Bildt woon en werkende kunstenaars maar ook leden van de
vakgroep Ars et Mathesis (zie http://www.arsetmathesis.nl/ )

De voorlopige selectie bestaat uit:
Henk Rusman / gemeente het Bildt (initiatiefnemer)
Bowe Roodbergen / gemeente het Bildt
Marco Goldenbeld / gemeente het Bildt
Rinus Roelofs / Hengelo

Zoals ik al eerder aangaf is uitvoering van dit landschapsproject in het kader van CH 2018
alleen mogelijk als er voldoende financiële middelen beschikbaar komen om het verlies aan
opbrengsten aan boeren te compenseren en er voor de uitvoeren de kunstenaars een
basisvergoeding voor uitvoering beschikbaar is.
Het totale project is begroot op ongeveer € 20.000,- (zie de begroting)
Joop Mulder, zal zich inzetten in het kader van Sense of Place € 10.000, - in te brengen als
deelfinanciering, blijft nog een te financieren bedrag over van € 10.000, - om het project
uitvoerbaar te maken.

Zichtbaarheid
Het totaalbedrag is excl. voorzieningen om de grotere projecten vanuit een hoogte te
bekijken.
Voor de aan de Oudebildtdijk gesitueerde tekeni ngen zijn geen extra voorzieningen nodig.
Deze tekeningen in de graanakkers zullen goed zichtbaar zijn van de hoger gelegen dijk.
Voor de tekeningen in de polder licht dit anders.
Als extra publiek strekker is er het streven om een 38 mtr, hoog reuzenrad t e plaatsen in de
polder op de bietenopslagplaats aan de Stadhoudersweg. Dit reuzenrad geeft niet alleen
zicht op de in de polder gesitueerde graantekeningen, maar bied ook een unieke kans het
Bildtse landschap op een bijzondere manier te ervaren en te bel even incl. de kustlijn en de
eilanden.
Het huren van reuzenrad is echter een kostbare zaak en zal zichzelf met een reële
exploitatieopzet moeten bekostigen. Met een aantal Bildtse ondernemers zijn inmiddels
positieve gespreken gevoerd om de exploitatie van het reuzenrad gezamenlijk op te pakken.
Een definitieve beslissing zal genomen worden als er meer duidelijkheid is over het door
gaan van het kunstproject.

Henk Rusman

Overzicht van diverse in 2018 beschikbaar gestelde graanakkers langs de Oudebildtdijk

Voorlopig bepaalde plaats landschapsbeleving (eventueel reuzenrad)
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