Fotograaf Anne Geene heeft een
ode gemaakt aan planten in al hun
verschijningsvormen. Een visuele
lofzang op groen dat we doorgaans
nauwelijks opmerken, maar waar
veel schoonheid in schuilt.
Door Astrid Theunissen

‘Apera spicaventi’. Links:
kleurstalen
verzameld
in de tuinen
van Quinta
da Penalva,
in Sintra,
Portugal
(2021).

BIJZONDERE
VERZAMELING
VAN HET
ALLEDAAGSE

Z

e vond een boomblad met een door
een insect eruit
gebeten gat erin,
dat leek op de letter X. Daarna viel
haar oog op een blad met een
eruit gevreten O. Zo ontstond bij
kunstenaar Anne Geene het idee
het alfabet in bladgaatjes bijeen te
zoeken. Toen haar opviel hoeveel
verschillende blaadjes de sneeuwbes voor haar atelier in Den Haag
van zijn takken liet vallen, begon
ze die op te rapen.
Verzamelen is de basis van het
fotowerk van Anne Geene (Breda,
1983), en de natuur haar inspiratiebron. Soms ontdekt ze een
opmerkelijk beeld van een vogel
of een wolk en scant ze tijdenlang
de lucht en verzamelt ze frappant
beeld van vogels of wolken. Veelal
is haar blik naar beneden gericht
en verzamelt ze op microniveau;
klavertjes met gaatjes die ogen als
spoken, blaadjes met eruit gevreten hartjes of cijfers, hartvormige
bladeren, halfvergane blaadjes,
en ook vertrapte mestkevers,
duizendpoten, vogelpoepjes en
steentjes.

Expositie Kröller-Müller
Anne Geene telt deze vondsten,
meet ze, weegt ze – de steentjes
althans – en selecteert ze op hun
eigenaardigheden, op kleur of
visuele overeenkomsten. Door
het ordenen, rangschikken en
fotograferen van haar objecten
transformeert Geene het achteloze
alledaagse tot een bijzonderheid.
Haar fotografie toont de schoonheid van het onopvallende in de
natuur. Ze won er in 2018 de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs mee.
Haar onlangs geopende solotentoonstelling ‘Accumulation
of Things’, in het Kröller-Müller
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verzameling zijn. Voorafgaand
aan de tentoonstelling ‘Accumulation of Things’ struinde de
kunstenaar wekenlang door de
beeldentuin en het park van het
Kröller-Müller Museum, speurend naar nieuwe collecties, van
takjes in de vorm van een vork,
van boomschors en van dennennaalden dus.
‘Inmiddels weet ik precies waar
op dat 25 hectare grote terrein ik
een bepaald type dennennaald
kan vinden’, bekent ze met een
lach. ‘Rondom het vennetje De
IJzeren Man liggen er veel.’

Verzameldrift

Links: ‘Alle vlekjes
op een eik bij de
parkeerplaats’
(2020).

Museum, is een beschouwing van
de menselijke drang te verzamelen. Geene onderzoekt hierin
begrippen als bezit, compleetheid, selectie en verlangen. Het
uitgangspunt van deze expositie
was een brief die ze onder ogen
kreeg van Helene Kröller-Müller.
De grondlegger van het museum
in Otterlo schreef aan haar erven

De verzamelingen die ze fotografeert noemt Geene absurdistisch. Ze wil ermee laten zien dat
verzameldrift een bijzondere
eigenschap van de mens is, zo zegt
ze. Bijzonder aan de getoonde verzamelingen in het Kröller-Müller
is dat alle objecten in het bijbehorende buiten zijn gevonden. ‘De
tentoonstelling is als het ware een
portret van de tuin van het KröllerMüller Museum geworden’, aldus
Geene. q
dat niets aan haar kunstverzameling veranderd mocht worden. ‘Er
mocht niets weg, er mocht niets
bij’, zegt Anne Geene. ‘Helene
Kröller-Müller beschouwde haar
verzameling als compleet. Dat
vond ik bijzonder. Zelf zou ik nooit
willen beweren dat een verzameling af is, tenzij je iets concreets
verzamelt als de jaargangen van
een tijdschrift.’
Wat is verzamelen, en wanneer
is iets een verzameling? vroeg
Geene zich af. Voor haar kan een
dennennaald het begin van een
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TENTOONSTELLINGEN
Accumulation of Things is tot
27 februari 2022 te zien in het
Kröller-Müller Museum. De expositie Book of Plants in Galerie
Caroline O’Breen, in Amsterdam, duurt
tot 31 oktober.
Het gelijknamige boek
verschijnt bij
uitgeverij De
Hef (€60).

