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Gregoriaans autogeraas
In hetbc5 van Ypeij, even

andering), Drie vreemde staalconslruc
tics, cl k bcstaande ti it drie:la n c11{i1ar gc
laste stul{l<cn DUIl, stc1<cn wild uh hel
gras en bieden, afhankdijk V.lI1 dc loca
tic V.1Il de toeschouwer, een wissc]cnd
geome trisch taferceJ, Maar v;umit ~~n
posltit: is het bec:ld t:r een v<ln drie door
;mgcJl in vloeiend paspectief. Door
roeIW:.~jng van audiosporliglmedmiek
is Jllc..:n VJl\uit die pIek hclmlizickslllk
"L'lIIli" 11: bd llislcren, eCIl rondo vJn12
n ,xeomponecrd door brm:r
11•• rnJ, bekend van de Friest;t1ige
RL,. Ut R.tUi(Clálls. En naast de
[ '1\1r' ee n project van na
Il kunsle naar Fdix Helis.
Het been \1.111 binnen zw utc doos mct
ccn lichtlI loer \',111 persr~~ die reageert
oj) luchtdrul\Schommc1imzcn - WaJrOll
der geluid,
Kunst en wetenschap hebbe n ieder hun
eigen taal, en waar ze mee voor de dag
kOllLen verschill radieu!. Toch Iecnt hllll
benAdering van de wereld parallellen, In
zijn essay 'W<lI<1<cr worden' voor de be
geleidende c;ualogus bij P(l.lsagcs g.ut de
Amsterdamse schrijve,' n irl{ van Weel 
dcn n:lder op dit thema in, 'Het verIJu
gen om iets tc ronen, grij pen cn begrij
pen, d~tt alsck kr islall isa ti e \'" n de gewo
ne gd)currC"ni'iSt~l).,I.c [y!'II:lH:U i,;,
waarheid achter dc wen'lel en het levcn
w a ls zich d U an middellijl{ aan ons
voordoet, da t \'erlangcn drijft ooI, we
lcnschó.lp aan,' K~lI.ISLena :lfs én weten
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buiten Leeuwarden, gaan
wetenschap en kunst deze
zomer samen. Roestende
geometrische structuren
en niezende boomstron
ken zijn er deel van het
landschap. Dirk va" Delft
LANGS DE SNELWEG van Leeuwar
den naar Hurdeg;u'Yp, in een wei mct
Friese paarden, staat deze zomer tètèn in
trigerende zilverkleurige cabine met
een plat perspex dak. Binnen kan de toe
schouwer plaMsncmen op een bed, en
zichzelf aanschouwen op een monitor.
Dan neemt met een druk op de knop het
tafereel een verrassende wendi ng. Oe ca
mera bUjl<t bevestigd aan een hc\ium
ballon die met een lier honderd meter
valt tevieren, Tijdens het opstijgen blijft
de came ra steeds gerich t op de bezoeker
te bed en het beeld op de moni tor zoom t
uit llaar hogere sferen mettlitziehtop de
wijde omgeving.
'Periscoop' heet de installatie die is ont
worpen door de Belgische kunstcnaar
Lawrcnce Malst;tf, De 'anti-automaat',
waarin 'de r uimte d e acteur is en hel li
chaam de medespeler', is onderdcel van
de gisteren geopende tentoonstelling
Passages in het bos van Ypeij, In een liefe
lijk, in l:lIldschapsstijJ' aangelegd pa rk
aan de rand van het Friese dorp Tytsjerk,
acht kilometer van Leeuwarden, staan
vijftien kUllstwerl<en die raken aan de
natuur, lireratuur, architectuur, mu
ziek, wetcnschap en technicI<. De een
heid van kunst en wetenschap, zoals die
gestalte kreeg in de Renaissance, is in
weelderig groen opnieuw tot leven gewekt.
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Op de t...ntoon.rtdUng 'Passages'
zijl. vijftien projecten geïlltegeerd i n
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Zoals in het werk ',\1 jo
gorythmix # 6 (Swarte Wech)' \,,111 Rem ~
ko Scha, hoogleraar computerlinguïs
tiek aau de Universiteit van Amsterdam, een elektronisch plwsill,o,: effect ondergaat
Scha was betrokl<cn bij talloze compu en aldus een Gregor i.lanse klankkleur
terkunstprojecten en is oprichter van krij gt. Het omgetoverde ycrkecrslawaai
hct Apollohuis in Eindhoven (in de tijd valt in de negentiende-eeuwliè 'kluize
dat hij op het Natlab van Philips werhe) naarshut' te beluistcrren - cen lur hen
en het lnstitute of Artifidal Art Amster tick ANWB-bord (A 15, Gori nchem In
dam (lAAS). Met lAAS-collega .los de onder een boom niet ver van de h ut sym
Bruin m aalne hij een 'algoritmisch mu boliseert de oorsprong van het gdu id.
ziekstuk', waarbij hel geraas vall de Er is meer muziek in Passages. In 'Door
snelweg die langs het bosva n Ypeij voert gang' speelt Tjeerd All<ema meI hel
(oorspronl,elijl, 'zwarte weg' geheten) principe V;lIl de anamorfosc (vormvcrU 'I, ti 1• ."
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ha Landgoed Groot Vijl1ubllrg, beter
bekend ollder de /laam bos vru, YprlJ.
Etm groot deel van de deelnemers ;s
Imnstenaar /!tI wetenscl,appcr, A!.Ile
beeldzUI1: 1, 'LettentJcrk', Dirk lIan
Weelden; Z. 'PeruCJJopJ, LawrClJCC Mtli
sttif; .J, 'Doorgang', HenTI ell Tieerd 1\1
'Ietnn: 4, 'SelmijwlJStmctics', Ri,ms
Rodofs en Ke/meU, Sne/son: 5. 'Uttt'T
we/'k', Dirk vqn weelden: 6, 'KlosT.',
Hans HeUdemall.
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sdtJ Pp.:r·, o.lluu~ Vo.lll Wc:cldt"II, \I:hq
pen een AUJlsun:Hip,e o m gevi ng d J(~ ee
groot dcel V.l n de wel'cld buitensluit, In
zijn zuiverste vorm I~ wetenschap lOla;ll
onrkoppc1d van ellliek. en nul. Kunstc
naars bereiken in hun werkcn icts ~oorr
gelijks: 'ccn tijd rui Ime oproepen waarin
de toe~ehouwers even in eell LUSS1;:nzone
verl{ercn, russen het werkelijkc cn hel
mogelijke', Condusü:: 'ln .d et[ t<lstend l'.
mel onzekerheden cn ondllhhelzinn ig
heden spelende of worstelendc, sdI uilt
een gemeenschappelijke ervMing V.lll
kUllS[Cn ::);lrs cn \Vctcn~ch~llpers.'
In het bos V<ln Ypeij j s dic p.\ró.lIlel Ul~\l\i
fest aanwezig, Tecbnisch vernuftig cn
oogstrelcnd Illooi zijn de stereoscopi
sche fllms dic in een Idjl{doos meL een
spielTelopstelling en twcc TFT-scher
mc n in het thcehuis te zien zijl', Voortlit
'I{afl(a Revi5ited"-projerr hebben Timo
Manl< en Manin van de Oever in de di
reCle omgeving zw:trlwit-bccldel'
schotcn die bij proJectie zilvergrijs glin
steren en 7.0 een verstilde, l\Oude 3D-w
reld creëren, Ze 5L;IJIl in schril contiuI
met dc grufslolTel ij la' cortcnsrnlcn
~c1l11 ifconstrucries van de I'an oorsprOlIR
wiólwndilole Rinus Rodof. (een oude be·
kc: nde in hcr bus V~11 Ypdj) en de I\meri
kaan I{enneth Wilson, v-vormige bJ51s
elementen lllel illkc:pingell zijn tot \1 ('(
schillcnue ru illlkl iJl((,: ~tructuren i nrl'n·
gewevtèn tèn Iiggtèll fraai op het groUt 1I':
rocstcn,
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vernUftig is ooI, 'Het Priu
eipc van Huyge.ns', etn ontwerp \1 :111 dL
.\Hrvfysicus ell kunslen:ur Vinccllt k kc.
I n de kom vall de spiegelgracht bC\YèClo!t
onder water I::CI1 vlotter o p en neer, g
~urd door een COJ.!lpllt,-r,. q ic t rillin".
Icidr. gehcl'rvóf!!cnii 11cr principe van
l-I11ygens, tOl g~lIVC:ll die zich cirkelvor
lllig uitbreiden. Gedicteerd d oor d e gnl
len van de vlotter lopen ze statig naar de
Imnt, zonder de libellt:n V,lIl de w iJ~ tI:
brengen.
Luc Sneren, vier jMI' geleden vall de (la r
tij met een drijveml duil<boo u~er.1,llnlc ,
h ccft di tlllaallwee afgez ngdc A men m_r
buumsl ronken mct wortelstelsel en 01.1
hOI'izontaal tegen elkaar ~CZCL en er
'HATSroE' in uhgesnedcll. 'nic kricbd,
hoog boven in je neu s, uan di c cxp lo\1
en uitcindeJijl{ d,l[ lichte gevoel, d e ~ ori
enmtie, soms gemll1l, 111J;\1" wd lekl,e r.'
Hel 'Letterwerk' V.lll Oirk va n WèCldell
is <11 cven specl5. Bij de toe gangsbrug tot
het bos, aan de walerkant, Sl ,I.1L 'WER
KELIJK' in Jll:1ssicve, hou tCIl Iclters en
het weiland herbergt een houten selllp
tuurw:tarîn 'MOGELIJK' is U Îlgespaard,
001< van V;1Il Weeidcil z ijn ecn ANWB
p:lddestocl op eell kl'l1i~punt van bospa
den met 'MOB! LIS IN MOBILE' (het
mono V;ll1 1<;\pÎleÎn Nt:llw), ecu riool
deksel in ecn onverhard pad !Het da:lrop
in l'eliëf 'INTEL.LIGENTE INGEWAN
DEN' Cll onder de struiken een ,chcve
grafzerk mct dc lekst 'MUTAT IS MU
TANLllS 12 .september 197G' , gevolgd
door een nict minder raadsel,u.:htige Iig
gelllle 8.
PassClgc.f is eetl tInreiende tcnroonslcl 
Ii ng waarin de wcrelden van wetensdlolP
en kUllSl heerlijksamenvloeicn. or zo,.I <
Dirk van Weelden her in zijn essay for 
muleert: 'Oe ervari ng van de passage, als
een open ervaring, w;ur d cnke n en bele
ven, kritische zin en zjnnelijl{heid. spe
len en ontdelrlrcn, mogelijk en werl<c1ijl<
door ell{aar lopen  dat i~ WJl de werken
in hel bos vall Ypeij kunnen o pmcpl'n .'

Tm/OOI/H ellillg: PaJJagrs. l3OJ ww Ypr ij.
Tyl5jcrli. Z5 julIÎ tot IS ~eptCmber, Toe.~ang I
euro, Garalo.~lIs: 10 VI/W. zir ook
wllJw. lI iJvrrburg.ul

