
De installatie Hybrids van Anna J van Stuivenberg laat (westerse) toeschouwers anders naar buiten 

kijken. Perspectief en geografische markeringen ontbreken in dit sobere en tactiele landschap dat 

ritmisch woekert, wegvalt, opdoemt en weer verdwijnt. Soms kijk ik naar bomen, soms zie ik weefsel. 

Op sommige plekken denk ik verkoold hout te zien dat weer verspringt in een tedere nerf die wordt 

afgesneden door een spierwitte en woekerende leegte. Bij vlagen oogt het landschap als een ijle plek 

van verval om daarna weer als een verwilderde bush open te barsten. Tijd, ruimte en plaats zijn niet 

langer meetkundige eenheden in een nieuwe en vertrouwde ruimte die desoriënteert, en ook weer 

niet.  

 

Hybrids ontstond tijdens twee werkperiodes in Noorwegen waar van Stuivenberg geïntrigeerd raakte 

door de geschiedenis van het bos, dat eeuwen geleden omwille van Nederlandse houthonger 

transformeerde van loofbos (eik) in industrieel naaldwoud.  

Verstoken van het zware materiaal dat haar vertrouwd was omdat het niet door de bergen vervoerd 

kon worden, wendde van Stuivenberg zich tot papier. De basis van Hybrids is een uitgetekende 

momentopname van woud die planmatig werd uitgesneden. Onder deze mal werden weer losse 

vellen papier op de vloer gelegd, waarna de eikenhouten textuur tevoorschijn werd gewreven met 

grafiet: anatomische details die in de planken verzonken liggen werden in een meditatief ritme 

overgebracht op papier. Zo ontstaat binnen de grenzen van een mal een versmelting van 

verschillende plekken en een archief van het binnenste van bomen, dat je bijna aan kan raken.  

 

Met haar werkwijze die het midden houdt tussen snoeien en aftasten kweekt van Stuivenberg een 

oud en tegelijkertijd nieuw gewas dat me uitnodigt de wereld om me heen met meer dan mijn ogen 

alleen te bekijken. Hybrids is een intieme en tegelijkertijd eindeloze ruimte waarin meten en magie, 

vluchtigheid en contemplatie, binnen en buiten, lucide spookhuid en rauwe textuur elkaar in 

evenwicht houden. Afhankelijk van ruimte, lichtinval en de compositie van het papier nemen huid, 

diepte en volume steeds een nieuwe gedaante aan waarbij losse vellen een evenwichtig geheel 

blijven vormen - hoe ze ook gelegd worden.  

 

In haar eerdere werk verhield ik me tot herkenbare vormen: gedetailleerde woudreuzen van 

weerbarstig materiaal die zich sensitief en tegelijkertijd statig uitrolden in haar atelier of in een 

expositie ruimte. In deze installaties fungeerde de natuur als stille getuige van het spanningsveld 

tussen cultivering en wildgroei, mens en natuur.  

In Hybrids sta ik tegenover een meer geabstaheerde ruimte die mee beweegt met de lichtinval en de 

positie van mijn eigen lichaam. Het werk zet aan tot reflectie op wat dichtbij en wat ver weg is, of ik 

de wereld op afstand houd of omarm, op hoe ik waarneem. Hybrids nodigt uit je zintuigen en 

verbeelding open te zetten, en maakt voelbaar dat kijken ook een fysieke ervaring kan zijn.  

 

 

 


