
 

1.Natuurpartituur - Martijn Holsteijn 
Het is zo vredig hier. Een vruchtbare groene heuvel midden in 
het bos. Maar de vrede is maar schijn. Onder het gras ligt 
decennia aan menselijk afval te vergassen. Deze heuvel is 
niet natuurlijk. Het afval is door ons netjes afgedekt met een 
laag aarde. Omdat we niet weten wat we er anders mee 
moeten, laten we de natuur haar gang gaan. Waar ooit 
kranen, vuilniswagens en afvalpersen als prehistorische 
monsters te keer gingen in een apocalyptische omgeving 
heerst nu een serene rust. Bovenop ons afval krijgt de natuur 

een nieuwe kans.  

”Wees welkom, maar vergeet niet dat je te gast bent.” 

Als kunstenaar ben ik gefascineerd geraakt door pianoharpen. Vaak zijn pianoharpen sierlijk gegoten 
en beschilderd. De gietijzeren pianoharp is bedacht tijdens de industriële revolutie, een tijd waarin 
we het contact met de natuur hebben verloren en verliefd zijn geworden op de machine. Toch zijn de 
vormen van de natuur verwerkt in de pianoharp. Voor mij is de harp de essentie van de piano. Ik heb 
die essentie teruggegeven aan de natuur zodat zij zich kan laten horen. De essentie van deze heuvel 
is ons afval. Het gras is niet gemaaid en groeit langs de snaren. Zachtjes tikken de halmen tegen de 
snaren. Welk muziekstuk componeert de boom, wat fluistert de wind? Hoe is de partituur van deze 
plek, is de natuur vergevingsgezind of wordt er afgerekend met een valse noot?  

  

2. Observatorium - Eddy Becquart, Jan van Breugel 
Een “kijkinstallatie” in het landschap en, zoals gebruikelijk in 
onze werkwijze, ontstaan uit een directe relatie met de 
plaats waar de installatie gemaakt wordt. Observeren is het 
motief waarom objecten( kijkpoorten) en 
handelingen(schilderen) op deze plaats in interactie gaan 
met de ruimtelijke context. 

Uitgebreide beschrijving: 

Beide makers zijn begeesterd door het maken van 
performatieve installaties op specifieke 

landschapslocaties. Ter voorbereiding documenteren/oriënteren ze zich op structuren, historie en 
ongewone samenhangen die nieuwe beelden genereren. 

 

Deze locatie nodigt uit tot nauwlettend ‘rondkijken’. Geleid door vizieren die de kunstenaars 
plaatsen waaiert de blik uit, maar kan hij ook focussen op details, waardoor panorama en detail 
elkaar ontmoeten in de waarneming. Waarnemen wordt aangescherpt tot observeren. En dat 
beïnvloedt ook het schilderen. Licht, schaduw, aanplant/beplanting, diepte en details worden  

 

Informatie Kunstwerken 1,2, 5, 10, 11, 18 



 

 

teruggebracht tot de essentie van VER-BEELDEN. Hier wordt dat bewerkstelligd door reeksen van 
observaties te schilderen vanuit vizieren. 

De concrete plaats wordt niet enkel wat ze is, maar ook hoe de kunstenaars die hebben gezien en 
geschilderd. De vizieren dwingen hen anders te kijken. En daarmee komen ook hun visies, hun 
manieren van kijken, in het geding - en dus de waarden die in hun perspectieven besloten liggen. 

Die confrontatie zoeken wij - en daarom koesteren wij deze momenten van waarneming en  
schilderen we ze graag 

NB: 

De twee kunstenaars hebben samen elke dag een stukje van deze mooie plek geschilderd. In het 
bezoekerscentrum van het Beekdal ( Hier vlakbij) kun je hun werk bekijken. 

Rond de herfstvakantie gaan de kunstenaars aan de achterkant door de vizieren kijken en de 
boomkruinen schilderen! 

In het bezoekerscentrum van het Renkums Beekdal hangen de schilderijen van de kunstenaars 

 

5. Look At Me! - Eveline Kieskamp 
Uitgangspunt voor dit werk is het projectplan ‘Hert aan de 
Rijn’ (2003) waarin de wens wordt uitgesproken om de 
Veluwe met de Rijn-uiterwaarden te verbinden. Het plan 
legt uit hoe de natuur ‘gemaakt’ kan worden en hoe 
obstakels overwonnen kunnen worden zodat het Veluws 
hert de weg naar de Rijn kan vinden. Het idee dat wij als 
mens de natuurlijke loop kunnen bepalen middels hekjes en 
ecoducten bracht mij bij het beeld van deze 3 mensen in 
groen; wij ‘zijn’ ook maakbare natuur, toch vertellen wij de 
natuur hoe die zich moet gedragen. Deze mensen kijken 

vanuit hun eigen bubbel, via verrekijkers, naar elkaar. Ondertussen hebben ze niet in de gaten dat de 
natuur (vertaald in een blauw hert dat er volgens onze, menselijke normen onnatuurlijk uitziet) zich 
overduidelijk laat zien - zozeer zijn ze met zichzelf bezig / in elkaar verdiept. 

Er is bewust gekozen om de mensen in het water, als symbool voor de Rijn, te plaatsen. Het hert 
staat op grond, als symbool voor de Veluwe. Vanaf deze plek kan het hert het gebied tot aan de Rijn 
overzien. Zo ontmoeten land en water elkaar - of niet… 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. Dansend Licht- Joëlle Snijders 
Midden in het bos, op het pad bevindt zich een tunnel. Waar eerst 
alleen maar lichtere en meer donkere plekken waren, word je ineens 
omringd door vele kleuren. Een glas-in-lood-achtige tunnel, waarin het 
zonlicht transformeert tot een kleurrijk geheel en zijn hele omgeving, 
inclusief jou, hierin meeneemt.  
Deze theatrale installatie zal er gedurende de dag en de periode van het 
festival telkens anders uitzien. De zonnestand en -sterkte zullen het 
beeld dat ontstaat telkens beïnvloeden. Daarnaast zul je het werk 
anders ervaren op het moment dat je er iemand anders in ziet staan 
dan op het moment dat je er zelf in staat. Het feit dat tijd en de 
aanwezigheid van mensen invloed hebben op het werk is één van de 
belangrijke en krachtige aspecten van dit werk. 

Tijdens een wandeling door het Edese bos viel mijn oog op het zonlicht dat door en tussen de bomen 
viel. Heldere vlakken lichten op tussen de donkere bomen. Zonlicht wordt vaak als vanzelfsprekend 
gezien en valt daardoor niet meer op. Maar als licht kleur krijgt gaat het dansen en leven. Door het 
zonlicht tot leven te laten komen wil ik je daarvan bewust maken.   

 

 

11.Boskapel -Natasha Rijkhoff en Gijsbert van der Wilt 
Een sculpturaal bouwwerk van polyester met 
keramieken elementen midden in het bos. De 
aanleiding voor het werk is het bos zelf, waar veel 
doorheen gelopen wordt maar soms weinig tijd 
wordt besteed aan het schouwspel dat zich hoog 
tussen de bomen afspeelt. Kijken naar hoe het licht 
en de wind de bomen bewegen, hoe het bos 
continue zowel verandert als hetzelfde blijft. De 
Boskapel is een plek waar men zich doorheen kan 

bewegen en in kan gaan liggen, waar het bos op een andere manier 
beleefd kan worden en kan worden gevierd. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

18.Contemplatorium- Rob Sweere 
Het Contemplatorium is een zich voortdurend ontwikkelend 
project. Het is een combinatie tussen sculptuur, 
landschapsvormgeving en ervaringskunst. Het 
Contemplatorium manifesteert zich in een natuurlijke 
omgeving. Het is een installatie die openbaar toegankelijk 
is, waarin het publiek zelf kan uitvinden hoe het kunstwerk 
te gebruiken. 

Het Contemplatorium bestaat uit diverse 
looplijnen/energielijnen die verschillende objecten met 

elkaar verbinden. Het geheel is modulair. Dat betekent dat per locatie de looplijnen en de objecten 
anders geplaatst kunnen worden. De looplijnen en objecten sturen de bezoeker op een speelse en 
onderzoekende manier naar nieuwe ervaringen en waarnemingen van de omgeving – ze creëren een 
gebied voor het ontwikkelen van rituelen,  waarin we  een nieuwe verbinding met de natuurlijke 
omgeving kunnen aangaan en onze ervaring van onszelf, elkaar en onze omgeving kunnen verdiepen.  

Spel is, zoals door velen is beargumenteerd (denk aan Huizinga’s homo ludens, die weer zeer actueel 
is), essentieel voor de menselijke aard en beschaving. Spelend leren wij ons te verhouden tot elkaar 
en onze omgeving. Steeds meer mensen realiseren zich dat ( ook in het licht van de huidige 
klimaatcrisis) vooral de mens zelf in crisis is. Het gaat niet zozeer om het uitvinden van nieuwe 
technologieën, maar om het weer opnieuw begrijpen van onze afhankelijkheid van de natuur en 
vooral om het voelen van die afhankelijkheid, in alles wat we doen.  

Contemplatorium wil in deze context een speelplaats zijn om nieuwe ervaringen op te doen en ons te 
oefenen in het aangaan van nieuwe, meer verbonden relaties met alles om ons heen. 


