
Het atelier van Anna van Stuijvenberg doet denken aan de deel van een oude boerderij. 
Verspreid door de ruimte staan of liggen rollen vilt bij elkaar, als stille dieren in een stal.  In 
het opengewerkte plafond ligt oud materiaal en eerder werk opgeslagen: boven de balken 
ligt vilt en oud hout, huid en oude botten. Door de lage, kleine ramen schijnt bescheiden 
zonlicht naar binnen. Er tinkelt water door een cv pijp. Ze zou eigenlijk een andere ruimte 
moeten zoeken, zegt van Stuivenberg: ‘’Het plafond is veel te laag.’’ Ze wijst naar staande 
rollen vilt die met hun kruin tegen de balken staan. Ze wil liever niet weg. De ruimte heeft 
geschiedenis. Er woont een oude ziel. 
 
Van Stuijvenberg is geïnteresseerd in plekken waar leven en verval dicht naast liggen. Of het 
nu gaat om een vervallen huis in een nette woonwijk of een oerplant in een verwaarloosd 
natuurgebied: haar oog valt op oude werelden in gecultiveerde gebieden. Voor van 
Stuijvenberg gaan deze locaties niet alleen over de kracht van de natuur. Het zijn plekken 
met een ziel die gaan over verwering, dat wat verdwenen is terwijl het nog zo tastbaar lijkt. 
Of juist over leven dat zich niet weg laat snoeien, en dat weer opduikt terwijl de wereld het 
bestaan ervan allang vergeten is. 
 
Van Stuijvenberg vertaalt deze plekken naar monumentale vilten installaties, waarin een 
momentopname die ze in de natuur heeft waargenomen wordt vertaald in een langdurig en 
intensief werkproces. Door taai materiaal - vilt waarin resten textiel zijn samengeperst - te 
versnijden en in lagen op te bouwen, ontstaan er uitsparingen waar licht doorheen valt, 
waarachter zich weer nieuwe lagen bevinden. Dit maakt de beelden even licht als 
ondoordringbaar. Op de grond verspreiden uitgesneden resten vilt zich als een humuslaag 
door de ruimte, een stille bodem die wacht op nieuw leven. 
 
Van Stuijvenberg koppelt een grafische werkwijze aan een intuïtieve omgang met materiaal 
en ruimte. Onder het oppervlak van haar werk lijkt een soort krachtmeting plaats te vinden 
tussen zachtaardige observatie, nuchter vakmanschap en oude natuurkracht. Met haar 
installaties rolt van Stuijvenberg innerlijke landschappen uit, waarin de toeschouwer grootse 
natuur, maar ook een romantische ziel kan herkennen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


