Ha {{voornaam}}, dát is lang geleden!
Is er bij jou ook zoveel gebeurd in het afgelopen half jaar? Lag de boel soms ook zo akelig stil? Ging het op en
neer, stroomde je vol en leeg en weer vol? Werd je heen en weer geschud, wilde je het leven omarmen, vluchten
en weer terugkomen? Zwom je in de tijd die je tekort kwam?
Ik wel.

In deze Impressie
Een overzicht van de mooiste berichten van natuurliek.nl (helemaal onderaan), muziek die me raakte, foto's,
citaten en quotes en vooral: een terugblik op mijn artistieke proces sinds Impressie 13.
O, voor ik het vergeet: welkom nieuwe lezers! Leuk dat jullie me gevonden hebben :) Voel je altijd vrij om te
reageren of om Impressie door te sturen naar iemand die 't misschien ook leuk zou vinden! (Is-ie naar jou
doorgestuurd? Aanmelden kan via deze link.)

In één klik naar natuurliek.nl

Halverwege mei was het groenlichtmoment op school. Dat is het laatste adviesmoment voor het examen. Of je
nu positief of negatief advies krijgt, je mag een maand later examen doen. Ik kreeg oranje licht, dat zoveel wil
zeggen als: er moet nog een hoop gebeuren, maar het is niet hopeloos. Mits je de goede kant op gaat.
In de daaropvolgende weken is er geen contact met docenten. Daar heb je immers het hele jaar genoeg
gelegenheid voor gehad (iedere week kun je afspraken maken voor gesprekjes) - nu is het moment dat je
zelfstandig de puntjes op de i mag zetten.
In die periode kun je ook verkeerde keuzes maken.
Ik schreef in de vorige Impressie over plannen voor een ambassade van schoonheid. 'Op dit moment visualiseer
ik een soort balie, een pop-up ambassade, waar bezoekers waarschijnlijk een struinboekje kunnen meenemen
(een zakboekje dat o.a. kijkopdrachtjes bevat, om zelf ook te gaan ontdekken in de schepping). De achterkant
van de balie is gewoon open, daar kun je een blik werpen op mijn bureau en de muur erboven, die vol hangt
met publicaties.'
Het ontwerpen en maken van deze stellage werd een moeizaam proces.

Niet dat dat erg is, een moeizaam proces. Vol nieuwe lessen. Voor het leven. Blabla. De werkelijkheid is dat de
flow waar Impressie 13 nog van overstroomde razendsnel opdroogde. Een paar weken voor het
groenlichtmoment, dus ergens in april, hadden we een oefenpresentatie en zat ik in raadseltranen voor de groep:
het lukte me niet, ik kan dit niet en ik wist het niet meer. De liefde was eruit.
Ik schreef er iets over in de blogpost Stilte. Lees meer...
Daarna toch verder gegaan met tekenen en toen de vriend van m'n zusje een paar dagen vrij had, ontstond daar
zowaar een stellage. Eerst samen met hout geworsteld, toen nam hij de tekening mee naar z'n werk en maakte
een aluminium frame ("je tekening was zo duidelijk, daar moet je wat mee gaan doen!"). Zelf fixte ik de rest van
de stellage.

Ik was verrast en ik was er blij mee. Maar de liefde was er nog niet! Ik miste motivatie en alles wat ik nodig had
om geïnspireerd verder te kunnen.
Je begrijpt (misschien) dat stress inmiddels ook een factor was in het proces. En daarmee faalangst, enzovoort.
In de avond voor het groenlichtmoment printte ik nog wat foto's op A4 uit die ik ter illustratie op de stellage
wilde hangen. Zo van: dit zijn mijn eigen vondsten tijdens struinen. Ik maakte bijvoorbeeld ook kaartjes met QRcodes die naar blogs op mijn website linkten.

Zo zag de stellage eruit, een maand voor het examen. Ik noemde 'm niet eens ambassade van schoonheid - ik
kon me er niet mee verbinden, het voelde gewoon niet 100%. Ik kon het niet als beeldend werk zien.
Maar die foto's!
De avond voor groen licht was het eerste moment dat ik ze in m'n handen had, in plaats van op een scherm zag.
En dat dééd wat. Wauw. Eigenlijk zit alles wat ik bedoel, wat ik wil laten zien, in die foto's! Ik hing er toen wat op
de muur, om te laten zien - wellicht ga ik hiermee verder.
Na de presentatie kreeg ik slechts drie vragen om de weken tot het examen antwoord op te zoeken. Wat doet de
ambassade en wat doet de ambassadeur? (Ja, bah, nee, dit is ook helemaal niet wat ik wil.) Wat zegt de vorm
over de inhoud? (Ja, bah, nee, dit ik ook helemaal niet wat ik wil!) En ik kreeg nog een vraag, maar die weet ik
niet meer. Kortom, ook door (non-verbale) reacties toen ik vertelde over de aha-erlebnis van de avond ervoor,
werd ik erg bevestigd in mijn idee om alleen met foto's het examen in te gaan.
Een radicale stap.

Muziek!
Straks vertel ik verder. Eerst maar eens wat muziek van de afgelopen weken.
Het album Stämning van de Zweedse groep The Real Group staat op repeat als ik - ja, eigenlijk altijd als ik
achter m'n laptop zit. Ik heb het gevoel dat ik er steeds meer van versta ;)
Het liedje Photograph van Cody Fry kreeg ik van iemand doorgestuurd, en schoot raak. Zijn nummer Pictures
of Mountains is ook een goede nadenker.
JJ Heller maakt van die lieve nummers over kleine grote levensmomenten. Ik HOUD van Big Love, Small
Moments!
Iets heel anders: het pelgrimskoor uit de opera Tannhäuser van R. Wagner. Kip-pen-vel.
Rond de periode van de watersnood vond ik psalm 46 mooi, hoewel ik eerst geen link legde met de
gebeurtenissen. Ik luisterde naar Sons of Korah (link gaat naar Spotify, er staat geen origineel op Youtube).
Ook de versie van Jenny&Tyler is erg mooi.
Tenslotte denk ik nog aan het nummer Morning Light van Josh Garrrels. Sinds de jaarwisseling zijn
verschillende periodes gemarkeerd door een lied van hem, dat me om één of andere reden speciaal aansprak.
Sinds het nieuws over de coronapas was dat dit nummer.

Eerst dacht ik nog: ik zet de stellage buiten, zodat je 'm door het raam kunt zien vanaf de plek waar ik foto's
exposeer. Maar die stellage was er bij lange na niet klaar voor, ik wist niet hoe ik het bij elkaar kon krijgen - mijn
vage ideeën en de vormgeving en álles. De weken richting het examen waren vol. Ik had weinig (mentale) ruimte
om grote dingen te veranderen.

En de stap naar enkel foto's was ingrijpend genoeg. Ik koos zorgvuldig voor foto's die ik maakte tijdens
het struinen, op momenten van serendipiteit: het verschijnsel van de onverwachte vondst. Ik haalde ze
regelrecht van het SD-kaartje, er is geen nabewerking aan te pas gekomen. Ik liet ze op de academie printen en
plakte ze zelf op zelfklevende aluminium. Conciërges timmerden de ruimte af, mijn zusje hielp uitgebreid met
sauzen - de foto's hingen op een superdonkergroene achtergrond.

Dat de foto's alléén wat karig waren, had ik wel door. Ik besloot ze van wat meer context te voorzien door alle
blogs van mijn website te screenshotten en het als een rol behang uit te printen. Het was nèt leesbaar. De
podcasts kregen een QR-code. Ook hing ik een koptelefoon op waar je podcasts kon horen. 't Werd een strak
geheel (als je even de rommeltjes op de foto hierboven wegdenkt).
Eigenlijk hebben we nu alle ingrediënten die ik tijdens groenlicht aan de stellage had hangen, nietwaar? Maar
dan beter uitgevoerd. Ik was tevreden en ook trots.
Tijdens het opbouwen nam ik alle ruimte voor het voorbereiden van mijn presentatie, want ik dacht: zolang mijn
praatje tijdens het examen goed gaat, komt het vást goed. Tenminste, dat hoopte ik.

16 juni. Dat praatje gìng goed. Ik had ze, dat voelde ik. Het beantwoorden van de vragen die ik kreeg kostte me
geen moeite. Het gesprek ging zo lekker dat de dagvoorzitter tussendoor zei: Sjoh, wat is dit inspirerend!
Terwijl ik - met klasgenoten - in een andere ruimte wachtte terwijl de examinatoren overlegden, was de duur van
dat overleg het enige waardoor ik dacht: Zou het dan tóch niet?
De klap was hard.
De grootste klap was: Ik zie jou niet in je werk terug.
Ik begreep het niet.
Ik was een uur lang overstuur.
En inmiddels heb ik het gevoel dat ik wel héél uitgebreid verslag doe. Is het nog interessant? ;)
Wat me nog steeds verwondert: toen ik eenmaal een klein beetje begreep waarom, kon ik de rest van de dag
oprecht blij zijn met de blijden.

Waarom
Die ene opmerking van de gecommiteerde die mij zo raakte, hielp me die dag, toen ik eenmaal wat rustiger werd.
Zij zag mij niet in mijn werk terug, want ze kende mij niet. Zij zag een enthousiaste ambassadeur van schoonheid
met een sprankelende presentatie, maar toen verliet de kunstenaar de zaal. En toen? Sprak het beeld dezelfde
taal? (Helaas kon uitgerekend deze gecommiteerde zelf de teksten van de website níet lezen.)
Wat ik als kern uit de feedback meeneem is dit: ik heb in mijn beeldend proces en examen voor de hand liggende
vormen gebruikt. Ik gebruikte sociale media en blogs om de schoonheid die ik tijdens het struinen tegen kwam,
te delen. Het maken van een ambassade van schoonheid ging richting een eigen, originele vormgeving. Dat ik
daar afscheid van nam, werd door docenten ervaren als een stap terug. Maar (de laatste zin uit het
feedbackformulier): Je betrokkenheid tot dit onderwerp en jouw missie wordt zeer gewaardeerd. Daarom
verlangen we naar jouw volgende stap. De stap waarin jij vanuit je artistieke vaardigheden en contextueel
onderzoek laat zien hoe belangrijk het is om de schoonheid van de eenvoud in de natuur te ervaren. We gaan
jou daar graag bij helpen!
Dus ik mag nóg wat langer blijven, daar op ArtEZ. Het plan is: herkansen in januari
en toen was het zomer.

Summer of Love | In de wetenschap omringd te worden door afsterven en
vergaan, overtuigd te zijn dat het enkel leven is waar ik mij in
bevind. Die overtuiging wil de ogen sluiten voor het onverbiddelijke
einde en zoekt naar het nooitbegonnen begin. Die overtuiging ziet de
scheut, het rijsje, de bloemknop, de schoonheid, de vrucht en de
verborgen kiemkracht van het zwarte zaad. Ik denk dat die overtuiging
ook alleen maar schoonheid wíl zien, snap je dat? Die overtuiging is
liefde. Weet je waarom de liefde de meeste is? Het geloof gaat over in
aanschouwen. En hoop, die gezien wordt, is geen hoop. Maar de liefde
wordt vervuld. De liefde blijft.

Een heel lange, heerlijke zomer. Ik was een weekend op Terschelling en maakte in juli een reportage van een
andere tuin (lijkt me leuk om dat vaker te doen!) maar verder deelde ik niet veel op mijn website.
Ik was wel actief op sociale media. Bovenstaande woorden deelde ik op Instagram. Bijna alles wat ik daar deel het waren vaak fotoseries vanuit de tuin -, zet ik ook op WhatsApp status. Ik houd van de dynamiek die er kan
ontstaan, door soms waardevolle reacties van anderen. Zo kreeg ik op de dag van mijn examen door twee
personen dezelfde tekst doorgestuurd, een in het Nederlands en de ander in het Engels. Het was een citaat van
C.S. Lewis en het zorgde ervoor dat ik me realiseerde dat mijn zoektocht naar schoonheid ten diepste een
zoektocht naar volmaaktheid is.
"Wat willen we nog meer, kun je je afvragen.
Ach, maar we willen nog zoveel meer iets waar boeken over esthetica grotendeels aan voorbij gaan.
Maar poëzie en mythologie weten er alles van.
We willen niet alleen schoonheid zien,
hoewel dat een royaal geschenk is.
We willen nog iets anders,
dat haast niet in woorden te vangen is verenigd worden met de schoonheid die we zien,
erin opgaan, haar in onszelf ontvangen,
erin zwemmen, er deel van worden."

Als ik terugkijk op de zomer realiseer ik me dat ik alles heel intens beleefd heb. Alleen al de overvloed aan leven
in onze tuin. Al die kleuren! 30 augustus ging ik weer naar Zwolle. Het proces oppakken waar ik was gebleven.
Inhoud was goed, nu de vorm. De intense beleving van die kleuren, daar ga ik nu in eerste instantie vanuit. Ik
ben begonnen met schilderen. Maar schilderen geeft me vooralsnog niet de voldoening die fotograferen mij
geeft. Zoals ik afgelopen woensdag in een blog schreef, is 'de kwast of de camera' een beetje een vraagstuk voor
me aan het worden. De headerfoto van deze Impressie maakte ik vanmorgen, onderdeel van het proces ;)
... vanuit mijn artistieke vaardigheden en contextueel onderzoek laten zien hoe belangrijk het is om de eenvoud
van de schoonheid van de natuur te ervaren. Dat is mijn opdracht.
Let's go! Dank voor het lezen van deze enorm lange Impressie. Graag tot spreeks & tot de volgende!
Lieke

Berichten van natuurliek.nl
29 maart: Een
instrument van Uw
vrede
Bloemen bloeien
belangeloos. Zij
antwoorden zonder
dat er een vraag
klinkt.
Lees verder...

6 april: De aarde
ontvangt | Podcast
We leven in de
veertig
Koninkrijksdagen.
Luister of lees
verder...

13 juli: Het was zo

17 april: Inspiratie

Het beleven van de
elementen is
tegelijk fascinerend
en pijnlijk.
Ontzagwekkend.
Lees verder...

Het aaien van onze
dieren doe ik altijd
heel geïnspireerd ;)
Lees verder...

3 juli:
Miezermorgen

16 juli: Stil worden
| Podcast

Woensdagmorgen
was een bijzondere,
práchtige morgen.
Lees verder...

Of zeg je dat niet
zo? Als mijn oog
valt op iets wat
door God...
Luister of lees
verder...

Klik hier voor het archief van Impressie

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u liekeverrips@gmail.com toe aan uw adresboek.

