INGEPAKT door het landschap (3D weefsel 2018)
Ingepakt (door het landschap)
Dromend van nieuwe horizonten
kleuren velden aan mijn voeten goud
Snerpend scheren zwaluwen langszij
Een buizerd krijst cirkels in strak blauw
Waar zijn de vlinders?
Ik waan mij op de Spaanse Hoogvlakte…
Als opgezweept door hemelwater
sloten zwart aan mij voorbij stromen
Gebarsten velden zacht groen schieten
Gele en roze linten wiegen in greppels
Daar zijn de vlinders!
Ik waad door het Binnenveld…

titel Ingepakt (Binnenveld zomer 2018)
techniek 3D weefsel
materiaal metaaldraad
maat 55 x 45 x 25h (incl. labels)
Ingepakt is geëxposeerd bij De Bblthk, Matser, Wikkel, Helinä en het koetshuis Belmonte,
Wageningen in het kader van de reizende expositie ‘Enkele reis Nergens’ platform bkw 2018.
foto’s Sharon Burggraaf

IN DE WOLKEN I, mooiweerwolken (drijvende installatie 2017)
Mooiweerwolken voert je mee tussen witte wolken in de blauwe lucht en hun weerslag in het
spiegelende wateroppervlak. De afzonderlijke, scherp begrensde, blinkend witte, gebolde witte
wolkvormen hangen verstild aan de blauwe horizon als enorme watten, die je zo uit de lucht
plukt of … uit het water vist.
De voortdurende uitwisseling van wolken opstijgend uit het water, en water neerslaand uit de
wolken is verknoopt in zachte sculpturen. Als aaneengeregen druppels komen de onregelmatige
uitstulpingen terug in de witte weefsels. Al dobberend op het water vervormt het beeld,
ontstaan schaduwen. Stilte voor de storm?

titel In de wolken 1, mooiweerwolken
techniek drijvende installatie
materiaal polypropyleen
maat 600 x 500 x 25h
In de Wolken is geëxposeerd in de vijver van de Lage Oorsprong te Oosterbeek (2017)
foto’s Sharon Burggraaf

FALWA WAAIER, Verbloemd III (drijvende installatie 2016)
Lange tijd beschouwd als onland, wordt de Veluwe - falwa, vaal - in onze tijd aangemerkt als één
van de mooiste en meest waardevolle laagland natuurgebieden van Europa (Natura2000).
Al experimenterend met vlecht- en dubbelweefsels, zoals sprang* en gebrocheerd brokaat* is
een watersieraad ontwikkeld als ode aan de herstelde Veluwse beken en sprengen.
Het drijvende weefsel bezingt volgens oeroud gebruik heldere waterlopen met bijzondere
beekflora, zoals de Klimopwaterranonkel, de Wateraardbei, het Paarbladig goudveil en het
Dubbelloof als ook de terugkeer van de IJsvogel.
*sprang is wereldwijd de oudste vlechtvorm; een spiegelbeeldig vlechtweefsel van lengte draden met afhechting in
het midden.
*brokaat is een zware zijden stof versierd met ingeweven patronen van goud of zilverdraad, die ornamenten van
bloemen takken vogels of andere figuren voorstellen. Vanuit China geïntroduceerd in Europa in de twaalfde eeuw.

titel Falwa waaier, Verbloemd III (Oostereng)
techniek drijvende installatie, (dubbel)weefsels (site-sensitive)
materiaal kunststof en metaaldraad
maat 1200 x 400 x 10 cm
Falwa Waaier is geëxposeerd tijdens het Woest&Bijster festival, Zuid-Veluwe (2016) met
nachtwandelingen getiteld ‘Het bloeit en gloeit in de beken’, Renkumse Beek/Derde
Quadenoordse Spreng, Oostereng en KunstBakens, De Maas&Waalse kunstroute (2016).
foto’s Sharon Burggraaf; Ruud Schaafsma, Renkum (panoramafoto’s).

GREEN ENVY & COCONUT LIME I en II, Verbloemd I en II (vloer- en wandinstallatie 2014/15)
‘Verstilling in kleur’
In een ruimtevullende installatie is met breisels en dotschilderingen een micro-utopie
gecreëerd, waarin het eeuwenoude fenomeen tuin wordt onderzocht als tijdloze metafoor voor
schoonheid en overvloed.
In 2 x 12 werken is de Rode Zonnehoed geobserveerd, een prairieplant gekweekt in de oude
broeibakken van de historische nutstuin 'De Lage Oorsprong'. De vlakken, lijnen en cirkels
meten de veranderingen in kleur van twee variëteiten - de Green Envy & de Coconut Lime doorheen de tijd, terwijl de vorm is ontleend aan het driehoekige bloemsilhouet en de strakke
lijnvoering in geometrische tuinen.
Green Envy & Coconut Lime I grijpt terug op het rijkelijk gebruik van matrassen* in middeleeuwse Moorse
paleistuinen, zoals het Alhambra in Granada (Spanje).
Green Envy & Coconut Lime II verwijst naar verticale tuinconstructies in binnentuinen.
*matras - al matraj - oftewel 'het neergeworpen ding' in het Arabisch.
Essenhouten ophangsysteem: designstudio Daphna Laurens

titel Green Envy & Coconut Lime I en II
techniek installatie ruimtevullend; 12 gebreide objecten en 12 dotschilderingen
materiaal PP, PA, PES koord en olieverf op perspex
maat 600 x 800 cm
Green Envy & Coconut Lime I en II is geëxposeerd in het Dijkhuis van Winssen (GBK 2015),
Huis Kernhem, Ede, ‘Spotlight’ project (GBK 2015) en de hervormde kerk in Appeltern,
KunstBakens, Maas&Waalse route (2016).
foto’s Huis Kernhem, Ede, Sharon Burggraaf

GREEN ENVY & COCONUT LIME I (installatie 2014/15)
Idee
De kusseninstallatie ‘Green Envy & Coconut Lime’ uit de serie Verbloemd I is ontsproten aan
wandelingen in eeuwenoude (moes)tuinen met een knipoog naar het rijkelijk gebruik van
matrassen* in middeleeuwse Moorse paleistuinen.
*Matras - al matraj - oftewel ‘het neergeworpen ding’ in het Arabisch.

In de installatie wordt de plant ‘De Rode Zonnehoed’ (Echinacea Purpurea) geobserveerd, een
prairieplant gekweekt in de oude broeibakken van de herstelde Tuin De Lage Oorsprong.
De kleurvlakken meten de kleuren en de onderlinge verhoudingen daarin van twee variëteiten de Green Envy en de Coconut Lime - doorheen de tijd, terwijl de vorm terugvoert op het
driehoekige bloemsilhouet en de strakke lijnvoering in geometrische tuinen.
De installatie van recht- en driehoekige kussens kan op verschillende manieren ingezet worden:
Apart als zitkussens of aan elkaar gestrikt in de vorm van een matras - bloembed in
vogelperspectief - op het gazon of plankier.
Tijdens exposities reist de kusseninstallatie door de tuin. Bezoekers worden uitgenodigd om
met de breisels een eigen micro-utopie te scheppen binnen de zachte infrastructuur van de tuin.
Foto's van deze kussenwandelingen vormen deel van het project.
Sponsor Touwfabriek Helmes Wellink, Doetinchem: Voor het kussenproject is polypropyleen, polyamide en
polyesterdraad verwerkt tot koord op een oude Holpas breimachine

titel Green Envy & Coconut Lime I
techniek installatie bestaande uit 9 of 12 rechthoek- en driehoekkussens (site-sensitive)
materiaal PP, PA en PES koord
maat 200 x 110/140 x 34 cm; kussens groot 77 x 35 cm, 2150 gram; klein 47 x 35 cm, 1370 gram
Green Envy & Coconut Lime I is geëxposeerd in de Tuin De Lage Oorsprong (2014); het
Dijkhuis van Winssen (GBK 2015); Huis Kernhem, Ede, ‘Spotlight’ project (GBK 2015) met
optredens van o.a. Tenar van Kooten en Susanne Tempel; de hervormde kerk Appeltern tijdens
De Maas&Waalse kunstroute van KunstBakens (2016) e.a.
foto’s Sharon Burggraaf, Rode Zonnehoed (Echinea Purpurea), oude broeikas (2013) en
kussenwandelingen (2014), Tuin De Lage Oorsprong, Oosterbeek

ZONNESPECTRA/SUNSHOTS (schilderingen, objecten en installaties 2012/14)
Zonnespectra is een compilatie van duizenden geheel onafhankelijk van elkaar gemaakte
momentopnames van de zon, gedeeld op het internet. Teruggebracht op kleur onthullen zij de
staat van onze atmosfeer.
Zonnespectra is te beschouwen als een grafische weergave in kleur van ons leefklimaat. Iedere
dag, ieder moment is het zonlicht anders, afhankelijk van de verstrooiing van het licht door stofen waterdeeltjes in de atmosfeer. Niet alleen het verkeer en industrieën, maar ook bosbranden,
zandstormen en vulkaanuitbarstingen kleuren de tijd.
Sponsor aluminium: Firma Stell, Bocholt, Duitsland

titel Kleurtijding
techniek installatie ruimtevullend
materiaal olieverf op Sa papier, linnen en aluminium.
maat 600 x 1200 cm
Kleurtijding is geëxposeerd in de Casteelse Poort te Wageningen (2014).
foto’s Casteelse Poort, Wageningen 2014, Sharon Burggraaf
Recensie ‘Kleurige berichten van een nabije ster, De Gelderlander, PUNTIG 13/06/14

HEMELSE DEKENS (installatie 2012, serie Zonnecodes)
'laat het licht worden, laat de dageraad komen!' (Popol Vuh, Raadsboek Quichés/Mayas)

Knalroze, gele, oranje en roodomrande zonnen schitteren tegen een duister firmament. De
industriële mens vergaapt zich aan deze hemelse verschijnselen, terwijl hij de aardbol toedekt
met dekens van smog.
Gefilterd door broeikasgas en fijnstof laat het hemellicht zonsondergangen zien van een
verstikkende schoonheid. Deze spectrale verschuivingen in het zonlicht zijn met de computer
vertaald naar kleurpatronen, die per locatie de specifieke uitstoot blootleggen.
‘Geraakt door de sacrale wijze waarop volken als de Maya’s hun wereld systematisch
opteken(d)en in textiel, verwerk ik het smogeffect voor vijf wereldsteden in vijf dekenpatronen.
Ieder met een karakteristieke kleurcode’.
Getalsmatig en inhoudelijk verwijst ‘Hemelse Dekens’ naar het tijdperk van de ‘vijfde zon’ volgens de Mayakalender,
waarin de huidige tijd beschreven wordt als een periode van grote veranderingen.

titel Hemelse Dekens
techniek installatie en PowerPoint presentatie
materiaal olieverf op geschept moerbeiboombast papier (tweezijdig)
maat 500 x 100 x 150 cm
Hemelse Dekens is geëxposeerd in het oude Entomologie gebouw van de WUR, Wageningen
tijdens de groepsexpositie Point of no Return - keerpunten in het kader van de Maya theorieën van het platform beroepskunstenaars wageningen (2012); Museum De Casteelse Poort,
Kleurtijding (2014); Impulse, Zonnespektakels, WUR Wageningen (2014); Beeldende kunst
Arnhem (2014) e.a.
foto’s Sharon Burggraaf

Recensie ‘HOOP OP VERANDERING LEEFT BIJ WAGENINGSE KUNSTENAARS’, De Gelderlander,
PUNTIG, 09/11/12, Antonie den Ridder: Expositie Point of no Return… Niet altijd slagen deelnemers er
in het cliché te mijden in hun verbeelding. Maar minstens evenveel kunstenaars rijzen boven zichzelf uit.
De namen? Onder anderen Sharon Burggraaf, Trijnie Goudriaan, PaulDunki Jacobs, Salman Ezzamoury en
July Leesberg…

Interview Annie van Gansewinkel, schrijfster en journaliste

ROND DE ENG TAFEL I (tijdelijke installatie 2009-2011)
'Struinend door de Wageningse Eng, droom ik weg in dit eeuwenoude cultuurlandschap met haar
rijke historie en tradities. Langzaam doemt het beeld op van een ‘ronde tafel’
Het kunstwerk ROND DE ENG TAFEL I is een geste aan de vele ‘Eng-thousiastelingen’, die
geschaard rond de Eng Tafel in krachtige kleur- en vormtaal strijden voor het behoud van dit
eeuwenoude agrarische cultuurlandschap.
De schildering op het tafelblad illustreert het lintvormige perceellandschap als een
bontgekleurde lappendeken, waarop zich de dynamiek van het landgebruik ontvouwt door de
eeuwen heen*. Volgens een cyclisch teeltpatroon wisselen gewassen elkaar af voor een
duurzame vruchtbaarheid van het land, verbeeld in het ovum, een ovalen vorm.
Wanneer in de zomer de omringende boekweit- en bloemenvelden het tafelblad laten zweven, is
de symboliek van een haast surrealistisch, verheven landschap compleet…

De tafel staat centraal in het open akkerlandschap op een perceel, dat gebruikt wordt voor bijenteelt. Gezien vanaf het
Tweede Honingblokpad is in eerste instantie een klassieke 'ronde tafel' te zien met een opening in het midden.
Naarmate je de tafel nadert wordt het 'ovum' zichtbaar: Een ovalen tafel voor vruchtbare 'rondetafelgesprekken'
*Lintvormig cultuurlandschap volgens een kadastrale landkaart uit 1832 en kleuren van (oude) graansoorten en
drachtplanten (voor bijen interessante nectar en stuifmeel producerende planten).
Uitvoering i.s.m. studio Daphna Laurens

titel Rond De Eng Tafel I
techniek installatie
materiaal acrylverf op spaanplaat/gebeitst hardhout
maat 400 x 360 x 80 cm
ROND DE ENG TAFEL I is geëxposeerd in De Wageningse Eng (2009) tijdens de tweejaarlijkse
beeldenroute van 14Karaats, waarbij steeds een ander landschap in de regio wordt belicht.
Opening 30 mei door Hans Dorrestein en het schoolorkest de Pantarini’s (Wageningen).
foto’s Honingblok, Wageningse Eng, Sharon Burggraaf

ROND DE ENG TAFEL II (schets 2012)
Rond de Eng Tafel II prijkt als een reusachtige bloem te midden van een bloemenveld vol
drachtplanten. Gelijk kleurige bloemen de honingbij verleiden, lonkt de kleurige tafel de
wandelaar in de Eng. Bij het bestijgen van de tafelbladen ontstaat een lichte deining, waardoor
het geheel nog meer tot leven komt.
De vormgeving van de tafel is ontleend aan de vijftallige Phacelia, een klokvormige bloem. De
bloembladen zijn ingetekend en ingekleurd volgens de lintvormige akkers op een kadastrale
kaart van de Wageningse Eng uit 1832 en de opeenvolgende tinten van plaatselijke
graangewassen en drachtplanten (bijenvriendelijke planten).

titel Rond De Eng Tafel II
techniek installatie
materiaal gebeitst hardhout, beton, metaal
maat 400 x 400 x 80 cm (totale doorsnede) in vijf delen van 200 x 100 x 80 cm

ENTER THE BARCODE OF LIFE I (installatie 2007-2009)
“In onze zoektocht naar het meest fundamentele niveau waarin het leven zich aan ons openbaart, blijkt al het
leven opgebouwd te zijn uit dezelfde elementaire deeltjes, maar is de ordening van die deeltjes juist wat ons
onderling onderscheidt, en die tegelijkertijd de enorme biodiversiteit weergeeft. Uitvergrote fragmenten van
deze deeltjes vormen de basis voor de installatie "Enter the barcode of life”.

De installatie "Enter the Barcode of Life” ter ere van Linnaeus’ 300ste verjaardag is gebaseerd op
DNA barcoding, een concept gelanceerd door de populatiegeneticus Paul Hebert. Hij fantaseerde
dat als alle producten met een streepjescode geïdentificeerd kunnen worden, dat ook voor alle
levensvormen op aarde mogelijk zou moeten zijn met een moleculaire streepjescode.
De DNA barcode is te beschouwen als een digitale afspiegeling van de binaire nomenclatuur van
Linnaeus. Zoals dit tweeledige namenstelsel van Linnaeus de morfologie van een soort typeert,
zo staat de DNA barcode voor het genoom van dat soort.
In het Arboretum De Dreyen is met honderden plankjes een tweedelig barcodepad aangelegd,
dat aan de hand van de vier basenkleuren de verschillen in de DNA codering voor twee
verschillende soorten laat zien: De Homo sapiens en de Lumbricus terrestris of te wel de mens
en de regenworm.
Het barcodepad is tevens een knipoog naar de immer ‘op pad’ zijnde bioloog. In zijn jonge jaren
reisde Linnaeus voor studie en onderzoek ondermeer naar Lapland en Nederland en later wees hij
zijn studenten de weg in de natuur tijdens zijn befaamde ‘wandelcolleges’. Nu kan de bezoeker zelf
‘op pad’ en al wandelend de soortspecifieke DNA sequentie ervaren.
Uitvoering i.s.m. studio Daphna Laurens.
Advies Dr. F.T. Bakker, leerstoelgroep biosystematiek WUR.

Titel Enter the Barcode of Life
techniek installatie
materiaal gebeitst hardhout op draagconstructie
maat 600 x 150 x 8 cm
Enter the Barcode of Life is geëxposeerd in het Arboretum De Dreyen, Wageningen tijdens de
tentoonstelling een ‘Lusthof voor Linnaeus’, een project van zeven kunstenaars van het Platform
Beroepskunstenaars Wageningen i.s.m. de Wageningse Universiteit, de Koninklijke
Landbouwkundige Vereniging en het VSB. Opening 16 juni door de heer Magnusson,
ambassadeur van Zweden.
foto’s Sharon Burggraaf

ENTER THE BARCODE OF LIFE II (schetsen)
DNA barcodes van planten in spiraalvorm voor de Hortus Botanicus, Amsterdam (2008).
Artikel, ‘BEELDENHULDE AAN DE JUBILERENDE BLOEMENKONING’, Antonie den Ridder. BEELD(EN)
Kwartaalblad voor ruimtelijk georiënteer de kunst, jaargang 10 nr. 39: Buitententoonstelling
‘Lusthof voor Linnaeus’.
Sharon Burggraaf en July Leesberg duiken middels hun bijdrage in het diepe bad van de wetenschap.
....Enter the Barcode of Life is een uiterst kleurige uitwerking van de wijze waarop de wetenschap
organismen identificeert aan de hand van een moleculaire streepjescode. Een pad van 648 felgekleurde
houten blokjes voert de bezoeker dieper de tuin in. Uiterst doordachte bijdrage met als enige zwakheid,
dat ze nog al wat theoretische kennis veronderstelt bij de dwalende bezoeker.
Artikel ‘IN HET VOETSPOOR VAN LINNAEUS’, Wageningse wijkbladen juli 2007, Jan Mars
“Een Lusthof voor Linnaeus”, tentoonstelling arboretum De Dreyen te Wageningen. Een kunst project van
het platform beroepskunstenaars i.s.m Wageningen Universiteit en Researchcentrum.
Ter ere van Linnaeus’ driehonderdste verjaardag belegden Sharon Burggraaf en Daphna Isaacs een
voetpad in het arboretum met twee uitvergrote DNA barcodes. Iets doorlopend vanaf de ingang aan de
Generaal Foulkesweg valt het lange gekleurde streepjespad meteen in het oog. De lengte van het pad
maakt dat de kleuren vervloeien in de verte, waardoor het lijkt of het pad versmelt met de hortensia’s aan
het einde ervan. De hortensia’s bloeien vroeg dit jaar en kleuren precies op tijd mee alsof het afgesproken
is. ‘Een schitterend cadeautje van de natuur’, vertelt Sharon.
Waar volwassenen ondanks de titel “Enter the Barcode of life” soms aarzelen om het kunstwerk te
betreden, springen kinderen uit het naburige kinderdagverblijf gewoonweg het pad op om het te
ontdekken. Ze gebruiken het DNA barcodepad als een soort hinkelspel, waarbij ze hun eigen plan trekken.
Een kinderlijke openheid, die Linnaeus zijn gehele leven behield en die hem heeft aangezet tot één van de
grootste bijdragen in de wetenschap: Het bedenken van het tweeledig namensysteem, dat nog tot op
vandaag gebruikt wordt om het leven in kaart te brengen. Een grote vooruitgang in een tijd waar planten
en dieren nog met complete zinnen beschreven werden.
Al lijkt het leven soms net zo willekeurig als kinderlijke sprongen, inmiddels kunnen we via het DNA
aantonen, dat dit natuurlijk niet zo is. Iedere soort kent zijn unieke ordening. Op het pad zijn de DNA
barcodes van de mens en de regenworm naast elkaar neergelegd. De 4 elementaire bouwstenen voor de
mens en worm zijn dezelfde, maar de verschillen in de ordening visualiseren in vier kleuren het
onderlinge verschil tussen mens en worm van meer dan 30 procent. Het idee om het kunstwerk
toegankelijk te maken is gebaseerd op de immer op pad zijnde bioloog, die de hele wereld als werkterrein
heeft.
Burggraaf informeerde zich grondig over Linnaeus’ leven en werk en ging ook te rade bij de
leerstoelgroep biosytematiek. Ze verdiepte zich in de nieuwste ontwikkelen op het gebied van de
biosytematiek en bedacht dat Linnaeus als groot systematicus wel bijzonder gefascineerd zou zijn in DNA
barcoding, de meest recente vorm van registreren van soorten op basis van DNA gegevens. Ook ziet ze een
parallel tussen Linnaeus’ enorme klus destijds om alle organismen te voorzien van een nieuwe naam en de
aanleg van de ‘Barcode of life’ bibliotheek, waarin de DNA gegevens van de tot nu toe 1,7 miljoen
beschreven soorten in worden opgeslagen. Een monster project waarmee een grote groep
wetenschappers onder leiding van de Canadese populatie geneticus Paul Hebert zich al 4 jaar mee bezig
houdt.
Met de DNA-visualisatie van slechts 2 soorten had Sharon al de handen vol. Bij de uitvoering betrok ze
haar dochter Daphna bij het project.

WATERCODES (serie acrylschilderingen 2000/2010)
'Waterspiegelingen, vluchtige registraties van de urbane dynamiek'

Statige huizen langs grachten zien zich weerspiegeld in een voortdurende dans op het
wateroppervlak. Het onophoudelijk aanzwellen en uitdoven van rimpelvormen doet denken aan
verspringende lijn- en blokpatronen in barcodesystemen.
Zo raakt beeldinformatie over karakteristieke Hollandse grachtenpanden voor een moment
digitaal versleuteld. Anders dan deze rigide coderingssystemen blijven ‘Watercodes‘
voortkabbelen overeenkomstig de dynamiek van bruisende steden zoals Amsterdam, zonder
hun typerende eigenheid te verliezen.
Watercodes is geëxposeerd in museum De Casteelse Poort, Wageningen (2005); Loods 6, KNSM
eiland, Amsterdam; Filmhuis Oosterbeek (2012) e.a.
foto’s Sharon Burggraaf
Recensie ‘EEN BEELDEND PLEIDOOI VOOR VLOEIBAAR LEVEN’, De Gelderlander 01/12/05, Antonie
den Ridder: Expositie Museum Casteelse Poort Wageningen.
Je kunt er als kunstenaar naar streven tijdens het creatieve proces binnendruppelende betekenissen in
quarantaine te zetten, opdat de naakte verschijningsvorm van het ding zich toont. Maar zelfs dan dringen
zich invloeden op aan het werk, het toelatingsbeleid faalt en de werkelijkheid gaat op de loop met het
werk. De inval van licht, de werking van de architectuur van de tentoonstellingsruimte en vooral de
individuele verbeeldingskracht van de waarnemer tinten het waargenomen kunstwerk.
Op weg naar het museum sneeuwt het en het effect van omlaag dwarrelende vlokjes werkt zo
desoriënterend in op het brein, dat een duizeling zich meester maakt van deze bezoeker. Een obsederend
nabeeld van het witte ritme lijkt zich in te graven op het netvlies van het oog. Het trillende oog
correspondeert met de trilling in de schilderstukken van Sharon Burggraaf bij het betreden van het
koetshuis. Kleuren, die anders zouden domineren, krijgen een transparante helderheid. De schilderijen en
de glasobjecten scheppen een sfeer van rozige teerheid en voortdurende beweging.
Maar ook onder minder ideale omstandigheden zouden de getoonde werken zich staande
houden. Burggraaf’s onderzoek naar reflectiepatronen op het wateroppervlak, vervorming en spiegeling,
doen denken aan de benadering van de impressionisten. Maar ondanks de esthetische eindresultaten lijkt
haar benadering formeler te zijn. Het onderzoek van structuren en patronen in de waarneming in de
getoonde serie Watercode lijkt af te stevenen op het vormgeven van een mengvorm tussen de vaste en
onbuigzame bepaling van het zijnde en de vloeibare, dynamische kant ervan. Vloeibare barcodes en
dansende gebouwen in het rimpelende water.
De keuze om deze innemende werken te laten vergezellen door het glaswerk van de Amsterdamse
kunstenares Bibi Smit, is een gelukkige. Want naast het toepasselijke gebruik van tere transparante
kleuren, weet ook Smit de illusie van een vloeibaar, bewegend universum in glas geloofwaardig te
maken. In de vaasvormen middels een vrije en luchtige vormgeving, die al te voorspelbare
regelmatigheden omzeilt. In objecten als The Inner Light en Inflated House door de confrontatie op te
zoeken in het samenkomen van de archetypische strakke huisvorm en het vloeibare karakter van het
materiaal glas.

WERELD OP SCHAAL (serie draadobjecten 2004)
Satellietbeelden van de aarde leggen, naast een spectaculaire blik op de complex gevormde
aardschollen, ook de kwetsbaarheid van ons bestaan bloot. Op een schaal van 1:100.000 wordt
deze frêle schoonheid voor een aantal fotogenieke locaties met een minimale hoeveelheid
draden vervlochten tot een teer netwerk
De verschillende weefsels brengen de geografische variaties in kaart. De convexe vormen zijn te
beschouwen als schalen, waaruit de mensheid put op zoek naar natuurlijke grondstoffen, zoals
de metalen, waaruit dit draadwerk bestaat.
Advies: Prof. dr. Herman Eijsackers enDr. Ir. Anton Vrieling, geoloog, remote sensing technieken.

Titel Wereld op Schaal
techniek draadobjecten, dubbelweefsel
materiaal metaal- en elektradraad
maat 55 cm x 30 cm x 12h; 57 cm x 30 cm x 12h e.a.
Wereld op Schaal is geëxposeerd tijdens 'W'Onderzoek', kunstproject platform beroepskunstenaars
wageningen met Wageningen Universiteit en Researchcentrum; Kunstplaats Veenendaal (2004) e.a.
foto’s Sharon Burggraaf
Openingspeech ‘W’Onderzoek’ 29/11/03, Rob Steenbergen, voorzitter Platform Beroeps Kunstenaars
Wageningen … schalen van Sharon Burggraaf, die de eenvoud van het materiaal ontstijgen.
Recensie ‘W’Onderzoek’, De Gelderlander 11/12/03', Antonie den Ridder... Sharon Burggraaf
herschept in haar driedimensionale modellen de grafische schoonheid van schaalmodellen…

Weven met handen en voeten

