
maar door de ratio vervolgens tot de onk 

worden geroepen: pas op, dit is een m,lIl' 

Regels van het perspectief 

De fascinatie voor het perspectief die 

Alkerna beweegt, is overigens niet nieuw, 

laat hij weten: "AI in de 15e eeuw bijvoor

beeld stelde Paolo Uccelo regels op scl.uill 

van het normale perspectief. En veel verdet 

terug in de geschiedenis , in het oude Az i..: 

en ten tijde van de Egyptische, Griekse el1 

Romeinse culturen, speelde het perspectid 

reeds een belangrijke rol in de kunst." 

Het perspectief is volgens de Frans-Friesl' 

kunstenaar een beschrijvingsmethode op Cl.' '' 

tweedimensionaal vlak van wat zichtbaJr i~. 

"Of, onze ervaring van een wereld in drie 

dimensies," vult hij aan. "Bij het in pers

pectiefzetten van de wereld moeten wij h<:1 

echter met een dimensie minder doen, 

meestal de diepte. Hoogte en breedte op <;1'11 

vlak uitzetten is in wezen eenvoudig - je klll1l 

een vlak alleen in hoogte- en breedtemaal 

meten. Maar het vertalen van schijnbare 

diepte in hoogte en breedte , meer kun je 

niet, is een probleem dat de mens al duiz<:11 

den jaren bezighoudt." 

Concessies 

Bij de bestudering van de gravure met h<:1 

perspectivisiche hoekhuis van Vredeman dl' 

Vries dat model stond voor zijn schepping. 

begreep Alkerna dat hij zekere uitgangs

punten van de tekenaar niet kon kopiëren. 

Zo moest zijn Vredeman de Vrieshuis allel'11 

al hoger worden dan het vroeg-zeventiend,' 

eeuwse model: de mensen zijn immers tit'n · 

tallen centimeters langer dan toen . Los van 

deze concessies is de spanning van het hOlt 

ten huis van 2000 geheel conform de ideeiin 

van de oude meester. "Ik heb mijn tempel 

gebouwd op een manier die visueel sterk lijkt 

op de fascinerende , bijna onmogelijke gra

vure ," zo besluit Alkerna , "maar tegelijkertijd 

heb ik er een deel van mijn eigen werk en 

mijn visie op het perspectief in geïntegreerd. 

Zo heb ik een 'axonometrische ' constructi~ 

gemaakt, waarbij de werkelijke rechte 

hoeken in het horizontale vlak vervangen 

zijn door werkelijke hoeken van 45 ° en 135' 

in het hout. Rechthoeken worden dan 

werkelijke ruiten." 

Hoe men het ook bekijkt: Leeuwarden heen 

in 2000 iets in huis gekregen om nog lang 

over na te denken. Een nieuw perspectief 

voor Ljouwert! 

Jan VO~ 

Afgelopen zomer beleefde Friesland de kunstmanifestatie 

"leeuwarden in Perspectief". Spraakmakend was de 

deelname van de 'Franse Fries' Tjeerd Alkema aan een 

expositie in de hoofdstedelijke Prinsentuin, het sfeervolle 

park aan de singelgracht die een deel van de binnenstad 

omarmt. Het Bouwfonds Cultuurfonds was een van de 

sponsors die de kunstmanifestatie mogelijk maakten. 

• {ernaerd 

Vredeman de Vries 

Hij is al 400 jaar dood, Hans Vredeman 

de Vries , architect; bouwkundige sporen van 

zijn genialiteit zult u helaas vrijwel nergens 

kunnen vinden. Wel daarentegen van Hans 

Vredeman de Vries, ornamenttekenaar; hij 

had in zijn tijd zijn gelijke niet! Hij vierde 

triomfen aan de hoven van koningen en 

keizers die zijn talenten als meester van het 

architectonisch detail erkenden. En ook t 
vorstelijk honoreerden. \ 

Gelauwerde Franse Fries even terug in Ljouwert 


Tjeerd Alkema werd in 1942 geboren in 

Harlingen. In 1965 verhuisde hij met zijn 

ouders naar Den Haeg, waar hij enkele 

jaren studeerde aan de Koninklijke 

Academie. Acht jaar later koos hij voor 

Frankrijk. Via Parijs, het onbetwiste 

kunstmekka, trok hij, na een intermezzo 

van een aantal jaren in Montpellier, 

uiteindelijk naar Mmes. In Montpellier 

w as hij eerst docent aan de École des 

Beaux Arts, als opvolger van zijn leer

meester Marcel Lelouet.ln zijn huidige 

woon- en werkplaets doceert hij aan de , 

plaatselijke kunstacademie. Alkema 

heeft in tal van (vooral Franse) steden 

geixposeerd of deelgenomen aan collec

tieve exposities. In 1985 viel hem de eer 

ten deel van de Prix de Rome. 

Het geheel had te maken met een omvang

rijk feestelijk en veelzijdig cultureel 

programma onder de vlag van 'Simmer 2000' 

waarmee Ljouwert zich met veel allure 

presenteerde als' Haadstêd fan Fryslan'. 

Cor Wetting, eigenaar van het Leeuwarder 

Adviesbureau voor Kunst en Cultuur 

Sprezzarura , had een belangrijke hand in de 

organisatie van de Kunstmanifestatie. 

Wetting: "Het was voor ons geweldig dat 

Tjeerd Alkerna ons aanbood een bijdrage te 

leveren. Hoewel hij internationaal een grote 

reputatie heeft, had hij tot dusver pas één

maal in Nederland geëxposeerd . Toevallig 

ook in de Prinsentuin. Een van de beroemd

ste zonen van onze stad is Hans Vredeman 

de Vries; dat Tjeerd zich baseerde op diens 

ideeën, vier eeuwen geleden ontwikkeld , gaf 

aan het geheel natuurlijk een extra dimensie." 

"Het bijzondere aan Alkema 's oeuvre is dat 

het een totaal nieuwe betekenis geeft aan 

het woord veelzijdigheid," aldus Wetting. 

"Mensen geloven vaak niet wat zij zien, als 

ze een van zijn werken bekijken. Het ver

andert waar je bij staat! Ofliever, zodra je 

een stap verzet, neemt het een nieuwe vorm 

aan. Dat is ook bij zijn Vredeman de Vries

huis weer het geval." 

Kort voor zijn dood , vroeg in de zeventiende 

eeuw, verscheen het laatste chef-d'oeuvre 

van Vredeman de Vries. Zijn magistrale 

modellenboek 'Perspective' zou men mogen 

beschouwen als een beknopte cursus voor 

ontwerpers die zich willen verdiepen in de 

raadselen van het perspectief. Verdwijn- en 

distantiepunten , rasterpatronen , grond

vlakken , hori zons; stereometrische en wis

kundige begrippen spelen er een virtuele 

hoofdrol in. Eén van de gravures in het boek 

voert de titel ' Patroon van een hoekhuis'. 

Het is de basis voor het Vredeman de Vries

huis van Tjeerd Alkerna. 

Zo heeft een hedendaagse kunstenaar, even

eens geboren in het Friese, doch net als de 

zestiende-eeuwer daaruit al in zijn jeugd 

vertrokken , een van de papieren geestes

kinderen van Vredeman de Vries nu leven 

in geblazen . Het eresaluut komt van een 

man die in zijn nieuwe vaderland wordt 

beschouwd als een der toonaangevende 

kunstenaars. Zeker sinds aan hem, beslist 

als eerste Franse Fries, in 1985 de Prix de 

Rome werd toegekend. 

Tjeerd Alkerna 

Alkerna leeft en werkt in de zuidfranse 

stad Nîmes, waar hij doceert aan de plaatse

lijke kunstacademie. Hij verruilde Nederland 

in 1963 voor la douce France en liet zich daar 

later ook naturaliseren. In de jaren zeventig 

hield hij zijn aanvankelijk voorkeur voor 

beeldhouwen voor gezien om zich meer met 

film en fotografie te gaan bezighouden. Hij 

ontdekte de vervreemdende werking van het 

perspectief. "Je kijkt door de lens altijd van

uit één punt naar je onderwerp. Een mono

oculaire blik, zodat het net is of iets slechts 

één kant heeft," legt Alkerna uit. "Maar de 

werkelijkheid blijkt veel meer kanten te 

hebben." Hij werd door dit gegeven zozeer 

geobsedeerd dat hij er vanaf 1980 een karak

teristieke kunstvorm op zou baseren, door 

hemzelf getypeerd als 'constructivistische 

Het Vredellian 

de Vrieshuis, 2000. 
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Inzet: 'Patroon van 

een hoekhuis', 

uit de Perspective 

van Hans Vredeman 

de Vries (1604) 

kunst'. Er ontstond een oeuvre met een grote 

persoonlijke herkenbaarheid: de strakke 

geometrische vorm, die vanafhet begin zijn 

voorkeur heeft gehad. Maar steevast hangt er 

het mysterie omheen van het vertekende en 

vervormde perspectief. 

Alkema ' s kunst zet de toeschouwer onver

biddelijk op het verkeerde been . Wie van 

positie verandert, zich langs ofonder het 

beeld door verplaatst, ziet ook het kunstwerk 

een andere vorm aannemen. Er treedt een 

anamorfose op, een optisch bedrog waaraan 

niet te ontkomen valt. Het is een nauwelijks 

te bevatten spel van illusies, in zekere zin 

vergelijkbaar met de tegendraadse gevoelens 

die men kan krijgen bij het zien van een 

travestieshow: de emotionele bekoring 

ondergaan van een beeldschone vrouw, 

Zonder titel. 

pour Archibald. 2000. 

230x70x380 cm, 

hout. polyester, verf. 

De vier foto's zijn 

vanaf één punt 

genomen, waarbij 

het kunstwerk tel

kens een kwartslag 

is gedraaid. 
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