
ICE AGE IS COMING
Sailing Home. In conversation with Louise A. Boyd.



Een gletsjer is tijd. Het is een klok, een langzaam smeltende zandloper van onze menselijke aanwezigheid 



 * beeldend kunstenaar & tentoostellingsmaker
 * artistiek onderzoek 
 * resultaat een installatie & tentoonstelling 

Margriet van Weenen



Material Method | De kracht van verzamelen.

1. Het gebruik van het al bestaande.
2. Alles is materiaal.
3. Het zintuiglijk laten resoneren van vorm, beeld en 
materiaal in tijd en ruimte.



Het uitgangspunt is fotografie. 

 * Verzamelen van foto’s uit archieven zoals bij ICE AGE IS COMING       
  uit het archief van Louise A. Boyd. 

 * Verzamelen van foto’s op de meest random plekken, zoals antiek   
    zaken, 2e handswinkels en veilingen. 

 * Zelf fotograferen in het landschap. Hiervoor gebruik ik diverse  
  camera’s. Zowel analoog als digitaal. Hierbij maak ik ook 
  videostills. Dit beschouw ik ook als fotografie. 



Eigen archief. 2019 analoog. 



Thema Natuur 

 * Ik maak mijn werk vanuit een diepe liefde voor de natuur 

 * Het verlangen naar de subliem natuurbeleving 

 * Hoe het landschap van  een invloed is op de ontwikkeling van je        
   zijn en identiteit.

 



Eigen archief. Gevonden foto’s.



Eigen archief. 2019 analoog. Gletsjerberg. 



Studio proces 

* Met de beleving en de verzameling het atelier in. 

* Herbeleven van het landschap door er overheen te schilderen

* De verf is de representatie van de tijd en de beweging in het 
  landschap 

* Er zijn verschillende tijdslagen aanwezig in mijn werk. Geologische, 
  histroirische, het heden en de toekomst. Tijd is circulair. De verf     
  verbind deze tijden. De foto toont de tijden. 



Voorbeeld van collage 2021. Gevonden foto, digitale bewerking, Verf. Fotoafdruk C-print 100 x 120 cm. 



ICE AGE IS COMING

* Verbindingen tussen het Noordpoolgebied en de Noord-Nederlandse 
  zeekust 

* De titel verwijst naar het verleden, het heden en de toekomst

* Gebruik van het fotoarchief van Louise A. Boyd

* De zee is de verbinder

* Zeereis Spitsbergen - Harlingen September 2022 



Luise A. Boyd  1887- 1972

* 1887- 1972

* Poolreiziger & Fotograaf 

* 1928 reisde ze naar spitsbergen o.a Nieuw Friesland 

* Tussen 1933-1935 organiseerde ze wetenschappelijke expedities naar       
  Oost-Groenland

* Haar foto’s en ontdekkingen publiceerde ze in haar boek  
  The Fiord Region of East Greenland 

* Archief wordt beheerd door American Geographical Society Library



Luise A. Boyd 1928 Nieuw Friesland



Luise A. Boyd 1933 KjerulfsFjord



Luise A. Boyd 1931 Hisinger Glacier



Luise A. Boyd 1931 KjerulfsFjord



Luise A. Boyd 1931 Hisinger Glacier



Sailing Home. In conversation with Louise A. Boyd.

Spitsbergen



Harlingen 



Nordenskiöld Glacier Eigen foto digitaal 2022



Eigen foto digitaal 2022



Eigen foto analoog Pentax 6x7 cm 



Eigen foto analoog Pentax 6x7 cm 



Eigen foto analoog Pentax 6x7 cm 



Eigen foto analoog Pentax 6x7 cm 



Eigen foto digitaal 2022



Eigen foto analoog Pentax 6x7 cm 



Eigen foto analoog Pentax 6x7 cm 



Eigen foto analoog Pentax 6x7 cm 



Eigen foto digitaal 2022



Eigen foto digitaal 2022



Bewerkingen



Gletsjer 4 2022 Fotoafdruk (c-print) gemonteerd op dibond 120 x 164 cm 



Gletsjer 2022 Print op wol/zijde 90 x 140 cm 



Gletsjer 2022 Print op wol/zijde 90 x 140 cm 



Gletsjer 4 2022 Fotoafdruk (c-print) gemonteerd op dibond 120 x 164 cm 



ICE AGE IS COMING Gletsjer 5 2022 Fotoafdruk (c-print) gemonteerd op dibond 120 x 164 cm



De tentoonstelling. 

De tentoonstelling bestaat uit twee gedeeltes. 
In de tentoonstelling zijn opgenomen ca.:

Archief: Sailing Home. In conversation with Louise A. Boyd 

1 Zeekaart 
2 collages geprint op stof 
97 polaroids van Margriet van Weenen 
30 foto’s van Lousie A. Boyd ( reproducties)
25 foto’s digitaal genomen 
30 Tekeningen gemaakt tijdens reis
Boeken, notities, eigen archief foto’s/  

De installatie: 

4 video’s 
Een vierluik geprint op glas
Twee tekst werken
3 collages als foto afgedrukt.
Geluid van vogels 




























