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ik hoef er niet meer, ik hoef er maar één. en dan bij voorkeur zijn imposante
aquarel boschplaat uit 2007. in die grootste aquarel die geurt busser ooit
maakte, is de confrontatie die hij als waarnemer en schilder moest aangaan

op de bank
voor
geurt busser

om het firmament te bedwingen voelbaar. hij schilderde de boschplaat
vanaf zijn tot varend atelier omgebouwd schip, op het ruisen van de zee,
de geuren van het wad, de streling van de wind en het breken van nieuw
licht. dat directe zinnelijke contact met zijn onderwerp is essentieel voor
bussers werk en de betekenis ervan. de aquarel boschplaat behoort tot
de absolute hoogtepunten binnen zijn oeuvre. in dit monumentale werk,
zoveel breder dan de reikwijdte van zijn schilderarm, legt busser volgens een
techniek waarvan hij alleen de geheimen kent, een overweldigende ruimte
vast. om maat en greep te houden geeft hij onder een door nevels opgetilde
kim de contouren weer van het wad, maar zijn oog concentreert zich vooral
op de vluchtige ogenblikken van subliem licht achter wolken, die hem voor
even doen raken aan dat wat ontstijgt aan het hier en nu.
han steenbruggen
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de zon komt op, de zon gaat onder.

boschplaat (onder rottumerplaat), 2007

het meest gewone wonder.

aquarel op papier, 110 x 240 cm

dit zijn magistrale momenten in de natuur, met een licht dat weer-

geurt busser (leeuwarden 1947) woont en

spiegeld wordt in een zee waar twee keer per dag de wereld op-

werkt in warffum. hij volgde zijn opleiding aan

nieuw ontstaat, als zich land verheft uit water. dat waddenlandschap

academie minerva. zijn bijzondere voorliefde

probeer ik steeds weer opnieuw met waterverf in zijn essentie te

voor het waddengebied komt niet alleen tot

treffen. ik schilder met grote kwasten die ik laat vollopen met verf.

uitdrukking in zijn werk, maar ook in zijn

het gaat er dan om in de brede beweging kleuren uit te strijken en

activistische strijd ter bescherming van dit

uit te laten vloeien tot een optimale suggestie van atmosfeer. met

werelderfgoed.

deze techniek heb ik na twintig jaar oefenen op 14 februari 2000
in drie kwartier mijn eerste monumentale aquarel gemaakt. een
wolkenpartij voor de zon waar miezerige regen uit neervalt, heb ik

colofon

met één lading, in één beweging als één natte vlek geschilderd.

de brochure op de bank voor geurt busser verscheen

zeven jaar later schilderde ik de aquarel boschplaat, die ik beschouw

kunstlievend genootschap pictura, april-mei 2016

als mijn ‘nachtwacht’. moet je kijken hoe dat papier de verf heeft

concept en regie: han steenbruggen

geabsorbeerd en hoe het lijkt alsof de kleur vanuit de diepte oplicht

foto aquarel: john stoel

en ruimte oproept. de magie van het hele wad ligt bestorven in die
ene aquarel.

bij de gelijknamige presentatie in de ‘witte doos’ van

foto: albert jongs
vormgeving: peter boersma
productie: philip elchers
met dank aan: kunstlievend genootschap pictura en sofacompany

geurt busser
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