
Lân en Tiid - Land en Tijd -

Het cyclische van de natuur in verf en fotocollages

Een expositie van schilderijen over het thema Vruchtbare Aarde door Doet Boersma
en fotocollages van Janna van der Meer over Vee, Land en Verbinding.

Zaterdag 21 Augustus t/m Zondag 17 Oktober in De Schierstins te Veenwouden.

Alles beweegt en verandert voortdurend,
maar land is tijdloos. Tenminste, zo lijkt
het. Als je goed kijkt, beschikt het land
waarvan wij eten, waarop wij onze huizen
bouwen en waar we overheen wandelen,
over zijn eigen tijd: een cyclische tijd.
Het is de tijd van de seizoenen.
Plantensoorten wisselen elkaar af, totdat
er een stabiele leefgemeenschap
gevonden is. Hier grijpen opbloeien en
afsterven zo in elkaar, dat leven en dood
soms moeilijk van elkaar te onderscheiden
zijn.

De schilderijen van Doet Boersma en de
fotocollages van Janna van der Meer in de
tentoonstelling Land en Tijd gaan over de
vaak zo vanzelfsprekende basis van ons
leven en de relatie tussen planten, dieren
en de grond. Vergankelijkheid is een
belangrijk element. Daarnaast is het vaak
niet duidelijk, waar het oude ophoudt en
iets nieuws begint.
De kunstwerken roepen een gevoel op,
dat doet denken aan een andere, sterkere
kracht. Eentje die dit alles met elkaar
verbindt.

Het zal geen toeval zijn dat beide
kunstenaars een agrarische achtergrond
hebben. Boerendochter Doet is vooral
gefascineerd door het Friese landschap
met zijn planten en het zo bepalende
bodemleven. Janna woont op een
boerderij en ervaart aan den lijve het
belang van grond.

Daarnaast heeft ze dagelijks contact met
vee en onderzoekt ze in haar werk “het
wezenlijke” van deze dieren.

Resultaat: een kleurrijke maar ook actuele
expositie over een belangrijk vraagstuk
van deze tijd: onze relatie met het land, de
grond en het leven dat er tot nu toe,
steeds weer, ontstaat.
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