
In Oost-Groningen dondert en 
raast het zeewater en gaat de 
kunstkijker kopje onder 
tussen natuur en technologie | 
Noorderlicht 
Festival Noorderlicht verkent de relatie tussen visuele cultuur en de 
werkelijkheid ook in Onstwedde. Bij kunstruimte Artphy is werk te 
zien van vijf kunstenaars. 
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After nature heet de tentoonstelling in Onstwedde. Jan Robert Leegte, Evan Roth, 
Jacques Perconte en duo Persijn Broersen & Margit Lukács zijn gevraagd te laten zien 
hoe het onderscheid tussen natuur en technologie, en tussen de mens en zijn 
omgeving vervaagt. 

Meest opvallende bijdrage is die van Leegte, juist omdat zijn werk niet te zien is, maar 
te beluisteren. Zijn Rise and fall klinkt als een gigantische watergolf die versterkt door 
twaalf geluidsboxen de bezoeker van Artphy het gevoel geeft dat zij of hij wordt 
overspoeld en ten onder gaat. 

Digitale technologie om het landschap te verbeelden 

Of het geluid een opname is van de bulderende zee, is onduidelijk. Vermoedelijk niet, 
want Leegte is een kunstenaar die digitale technologie gebruikt om het landschap te 
verbeelden. Zo laat hij tijdens Into Nature in het Bargerveen met behulp van negen 
beeldschermen een natuurlijke omgeving zien die is opgebouwd uit landschappen 
zoals ze in computergames voorkomen. 

Phantom 
Barks, Persijn Broersen & Margit Lukács. Foto: DvhN 

In Onstwedde is Rise and fall zo nadrukkelijk aanwezig dat het een soundtrack vormt 
bij het werk van de andere kunstenaars. Het leidt tot de merkwaardige ervaring dat het 
subtiele en toverachtige werk Phantom Barks van Broersen & Lukács vanuit het water 



wordt bekeken: een video van honderden zachtjes over elkaar schuivende foto’s die 
boombasten uit een Pools oerbos zo tonen dat een 3D-effect ontstaat. 

Eeuwen geleden was draadloze communicatie heel gewoon 

Bij de installatie Landscapes van Evan Roth past de stortvloed van Leegte beter. Ook 
Roth laat bewegende beelden zien, video’s van plekken overal ter wereld waar kabels 
opduiken die internetverbindingen mogelijk maken. Hij heeft zijn beeldschermen 
opgesteld op een manier uit de tijd van de aloude schilderssalon toen sprake was van 
louter draadloze communicatie. 

Westerwoldezon, Jacques Perconte. Foto: DvhN 
 

Ook het werk van Jacques Perconte roept de schilderkunst in herinnering. Hij 
fotografeerde een zon in Frankrijk en filmde daarna het landschap van Westerwolde. In 
Artphy worden beide werkelijkheden op een muur over elkaar geprojecteerd 
waarna Westerwoldezon ontstaat, een impressionistisch multimediawerk waarin 
elementen uit verleden en heden in elkaar overvloeien. En ondertussen dondert en 
raast in Oost-Groningen het zeewater. 

# 

After Nature is te zien bij Artphy in Onstwedde. Op 3 september wordt in de 
kunstruimte een lezing gegeven getiteld ‘Hydroceen, pyroceen of toch 
antropoceen? www.artphy.nl . 


