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Tekst Merel van den Nieuwenhof Beeld Anne Geene

ANNE GEENE 
IN  BUITENTEN-
TOONSTELLING
ZOMER
SNEEUW
Anne Geene (1983) won onlangs de Volkskrant Beelden-
de Kunst Prijs. Twee prijzen om precies te zijn: zowel van
de jury als van het publiek. Ze exposeerde vervolgens
met niemand minder dan herman de vries (die er bewust
voor kiest om zijn naam in kleine letters te schrijven) in
een mooie, gelijkwaardige duo-expositie bij Galerie Wit in
Wageningen. Je zou kunnen zeggen dat Geene en de
vries kunstenaars van dezelfde bloedgroep zijn. In hun
werk laten ze beiden de natuur aan het woord. Hoe klein
hun ingrepen soms ook zijn, hun bijzondere kijk blijft je bij. 

Anne Geene, Lijn (The Museum of the Plant), 2017



Anne Geene, Naar

Mendel (The Museum

of the Plant), 2016

Anne Geene, Alfabet

(The Museum of the

Plant), 2016

Anne Geene, Lijn

(The Museum of the

Plant), 2016
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de grond bezaaid met dode haften; de manne-

tjes hebben met de bevruchting hun taak vol-

bracht. Elk jaar herhaalt zich dit. Een cyclisch

proces dus, en daarmee een passende inspi-

ratiebron voor de openluchtwerken in het Ar-

boretum Belmonte.

‘Zomersneeuw’, een initiatief van Beelden op

de Berg (11e editie), is van 17 juni t/m 23 sep-

tember te zien in het Arboretum Belmonte

(Wageningen). De deelnemende kunstenaars

exposeren van 17 juni t/m 15 juli en van 30 au-

gustus t/m 23 september bij Galerie Wit (Wa-

geningen).

www.annegeene.nl

www.beeldenopdeberg.nl

www.galeriewit.nl
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Buitententoonstelling

Een talent om in de gaten te houden dus. En

dat wil de komende tijd prima lukken, want

Anne werkt momenteel als artist in residence

aan de Universiteit van Wageningen. Het resul-

taat van haar onderzoek aldaar toont ze deze

zomer in ‘Zomersneeuw’: een buitententoon-

stelling in het Wageningse Arboretum Belmon-

te. Het onderliggende thema is ‘eeuwige ver-

jonging’. Anne mijdt het experiment niet met

haar deelname. Met haar onderzoek begeeft

Anne Geene ordent details uit de natuur als in

een archief en geeft ze menselijke kwaliteiten

en eigenschappen mee. Zo laat ze blaadjes

met uitgevreten vormen voortplanten tot een

visuele familiestamboom ontstaat met ‘erfelijke’

overeenkomsten. En wat te denken van haar

alfabet van blaadjes? Al haar creaties krijgen

een plekje in het fictieve ‘Museum of the Plant’.

De ontmoeting met haar werk brengt in mijn

ogen een blijvend veranderde blik op het land-

schap om ons heen teweeg.

ze zich op voor haar onbekend terrein: ‘Ik wist

niets van bomen, maar ben voorstellen voor

nieuwe arboreta gaan uitwerken. Een arbore-

tum kun je ook verjongen.’

Thematisch bos

Nieuwe arboreta aanleggen in zo’n korte tijd,

wat moeten we ons daar bij voorstellen? ‘Ver-

schillende grids van steeds negen bomen vor-

men bossen met verschillende

eigenschappen. Zo maak ik een feministisch

bos, met alleen vrouwelijke bomen.’ Vrouwe-

lijke bomen? ‘Ja, maar lang niet alle bomen

hebben een geslacht. En je kunt het niet zo-

maar bepalen, ik moet er een kweker bij halen

om te weten te komen of het een mannetje of

vrouwtje is.’ Het verjongingsthema past ze

eveneens toe: ‘In dat bos is de eerste boom

negen jaar oud, de tweede acht, enzovoorts.

Ieder jaar plant je een nieuwe boom bij en na

twintig jaar wordt de oudste boom gekapt. Zo

gaat het proces steeds maar door.’ 

Bijgeloof

Bomen leken Anne vooraf wat saai, maar er-

over lezen blijkt onverwacht leuk. ‘Ik kwam er-

achter dat bepaalde boomsoorten wel duizend

jaar oud worden. Om ze te planten, terwijl je

weet dat je zelf nooit iets van hun volwassen

vorm zal zien, dat vind ik een interessant gege-

ven. En mythes over bomen zijn ook grappig

om te lezen. De esdoorn zou bijvoorbeeld be-

schermen tegen kiespijn, maar ook tegen

vreemdgaan. Ik maak daarom ook een “bijge-

loofbos”; daar ben je veilig.’

Goed gezelschap

In het Arboretum is Anne in goed gezelschap.

Karin van Dam, Sjoerd Buisman, Aeneas Wilder,

Lizan Freijsen en anderen maken eveneens

site-specific werk. Over de tentoonstellingstitel,

‘Zomersneeuw’, vertelt curator Flos Wildschut:

‘Het is het fenomeen waarbij eendagsvliegen

(haften) in het avondlicht massaal uitvliegen en

paren. Dat ziet eruit als dwarrelende sneeuw,

maar dan in de zomer.’ Deze ‘zomersneeuw-

buien’ zijn vrij zeldzaam, maar in de omgeving

van Wageningen af en toe waar te nemen in

de maand augustus. De volgende ochtend is


