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Tijdens een wandeling liet ik mijn blik wat dwalen over het 
landschap. Plotsklaps ben ik getroffen door de overeenkomsten 
tussen het landschap en het werk van Margriet. Ik keek niet naar een 
willekeurig tafereel, ik bevind mij in een collage met een perfect 
uitgekiende compositie. Er is een sluimerende spanning voelbaar tussen de 
voorbedachte rade en het toeval, een schijnbare losheid tegenover een 
vlijmscherpe precisie. In dat spanningsveld vind ik juist een soort van rust 
en ruimte waardoor mijn ziel kan ademen. De bomen staan daar en niet 
ginder. Alles heeft een eigen plek en zelfs rebelse struikjes met sprieterige 
takjes hebben een vanzelfsprekende aanwezigheid. Doordat zij zij zijn, kan 
ik mij zijn en bestaan we allemaal tegelijkertijd in grote 
vanzelfsprekendheid. 

Lieselot van damme, Voormalig Aristiek Directeur VHDG, 
over Secret Mountain, An imaginary hike.



De vraag naar ons waar is zinvoller dan ooit, zinvoller dan die 
naar ons wat. We moeten ons richten op de plaats die mensen 
creëren om te kunnen zijn die ze zijn. Deze plaats heb ik de naam 
sfeer gegeven. Sferen zijn ruimtescheppingen die als immuunsysteem 
werken.

Peter Sloterdijk, Sferen.



Material Method | De kracht van verzamelen.

The painter constructs. The photographer discloses, Susan Sontag.

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.

In de sfeer van meditatie, transformatie en documentatie ontstaat een 
nieuwe werkelijkheid. Het gaat om de relatie tussen het stoffelijke en het 
niet-stoffelijke. Het kunstwerk ontstaat, bestaat en verandert in deze
sfeer. Het proces is circulair. Het werk ontstaat vanuit en in deze sfeer. Die 
sfeer manifesteert zich in het kunstwerk. Het kunstwerk neemt elke keer 
een andere verschijningsvorm aan. Het kunstwerk is de manifestatie van de 
meditatie, de transformatie en de documentatie.
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Natuur
Het verlangen naar de sublieme 
natuurbeleving en hoe de natuur een 
invloed heeft op de ontwikkeling van je
zijn en identiteit. 

Archeologie
De bewijsvoering van het verleden.



Historiciteit
De verbinding tussen de historische 
gebeurtenis en de invloed en betekenis 
op de actualiteit. Hoe wij onze culturele 
identiteit ontlenen aan het verleden en de 
wijze van geschiedschrijving in een 
bepaalde context.



In het voorjaar van 1336 bereikte de dichter Francesco Petrarca na een wandeltocht van bijna 
twintig uur de top van de Mont Ventoux. Een wijdse omtrek lag letterlijk aan zijn voeten. 
Volgens overlevering was hij de eerste sinds de oudheid die een dergelijke tocht had afgelegd. 
Naar eigen zeggen beklom hij de berg om de bijzondere hoogte en het uitzicht te ervaren. 
De onderneming, waarvan Petrarca verslag deed in een brief, werd nadien in de literatuur 
veelvuldig beschreven als exemplarisch voor een kantelend tijdsgewricht. De ‘donkere’ 
middeleeuwen liepen ten einde en maakten plaats voor verlichting. Nieuwe wegen ontsloten 
streken, het verlangen tot reizen groeide en de natuur, voorheen bezien als woest en vol 
gevaren, werd met de opkomst van wetenschappen vol nieuwsgierigheid tegemoet getreden. Wat 
voorheen was onderworpen aan de restricties van kerkelijke dogma’s, mocht met de 
Renaissance op rationale gronden worden verklaard. En om de schepping te begrijpen werden 
zelfs onherbergzame gebieden verkend en in kaart gebracht. Die veranderde houding jegens de 
natuur weerspiegelde zich ook in de schilderkunst. Steeds nadrukkelijker werd het landschap het 
decor van uiteenlopende voorstellingen, In veel gevallen gaven steden of bebouwing op de 
achtergrond maat aan die landschappen en verbeeldden ze tevens een nieuwe wereldorde waarin 
de schoonheid van de natuur en de mens als hoogtepunt van Gods schepping werden gevierd. 

De toenemende populariteit van landschap en natuur bracht vanzelfsprekend veel 
reisbewegingen met zich mee, die verliepen langs oude maar vooral nieuw aangelegde wegen en 
paden. En naarmate het landschap zich steeds meer ontwikkelde als zelfstandig genre, werd ‘de 
weg’ een van de krachtigste schilderkunstige metaforen. Wegen verbonden hier met daar, 
brachten onder de aandacht hoe de natuur werd ontsloten en gecultiveerd. Tegelijkertijd kon het 
motief verwijzen naar het reizen, zowel in fysieke als spirituele zin. Vooral dat laatste aspect werd 
gedurende de Romantiek uitvergroot. Het was de periode waarin bij kunstenaars 
wantrouwen groeide jegens de opkomende industrialisatie en een mentaliteit die de mens deed 
vervreemden van de natuur. Het was aan de kunsten om een nieuwe balans tussen mens en 
schepping – cultuur en natuur – te vinden. Reizen door land en langs culturele hotspots kon 
daarbij helpen en werd gezien als uitgelezen mogelijkheid om geest en lichaam te zuiveren. In 
de landschapsschilderkunst uit die periode vond dat zijn weerslag in grootse natuurspektakels 
waarin landwegen slingerend verdwijnen, de mens slechts figureert en lijkt overgeleverd. Ze 
weerspiegelen een wereldbeeld waarin de mens niet langer de natuur aan zijn voeten weet, maar 
zich bewust is van zijn onbeduidende plaats binnen het grotere bestel. De weg brengt hem in 
contact met het ontzaglijke, de reis loutert en maakt deemoedig en de kunsten zetten het 
tijdelijke tegen het eeuwige af. 

De behoefte landschapschilderkunst te spiegelen aan religieus georiënteerde denkbeelden en te 
voorzien van een licht defaitistische ondertoon, nam in de loop van de negentiende eeuw af. De 
impressionisten leken uiteindelijk zelfs, met landschappen die baden in licht en kleur, ook het 
leven – het hier en nu – te vieren. Hun positivistische levenshouding vond aan het begin van de 
twintigste eeuw een heftig tegengeluid met de opkomst van het expressionisme – de laatste breed 
gedragen stroming die het landschap als genre omarmde. In reflectie op romantici keerden ook zij 
zich tegen de uitwassen van het moderne leven in de stad en zochten zij naar een nieuwe orde. 

Secret Mountain – an imaginary hike

Een hernieuwde balans tussen natuur en geest



De antwoorden vonden ze op het platteland, waar de boerenbevolking nog in nauw contact leefde met 
de natuur of in idyllische omgevingen met paradijselijke naakten aan kusten dichtbij of heel ver weg in 
de Stille Zuidzee. Het bracht sommigen van hen ertoe die streken van onschuld en verlangen 
daadwerkelijk op te zoeken – een reis naar daar waar alles was zoals het ooit bedoeld was, lang voordat 
Petrarca zijn berg beklom.

In het omvangrijke en doorlopende project Secret Mountain – an imaginary hike, waarmee 
Margriet van Weenen in 2016 begon, lijken al die tradities van eeuwen samen te komen. 
De kunstwerken, objecten en foto’s die ze tot een gesamtkunstwerk verbond, kunnen worden 
beschouwd als meervoudig onderzoek naar de reis als onderneming, queeste, zelfreflectie en metafoor 
in het licht van verleden en heden, waarbij de beleving van de natuur een cruciale rol speelt.
Secret Mountain – an imaginary hike vond zijn vertrekpunt in de vintage foto’s van uiteenlopende 
landschappen die Margriet van Weenen door de jaren heen verzamelde. De afzonderlijke foto’s 
vertegenwoordigen natuurobservaties met persoonlijke herinneringen van ongekende mensen. Ze 
dragen het bewustzijn van voorbije levens en daarmee de vluchtigheid van ieders bestaan, maar zijn 
tegelijkertijd ook neutrale beelden, die zich los van plaats, tijd en persoon als vrije willekeurige 
natuurimpressie laten herkennen. Die dualiteit tussen de momentane, subjectieve ervaring en het 
geobjectiveerde beeld staat aan de basis van Van Weenens project. De foto’s die zij vergaarde en 
aanvulde met eigen reisfoto’s, vormden langzaamaan een zelfstandige documentatie van een 
imaginaire reis. Door de foto’s op haar atelier uit te vergoten, met losse verfvegen in te kleuren, op 
doeken te projecteren en op vervreemdende wijze met elkaar te combineren, maakte ze het vooral tot 
een persoonlijk kunsthistorisch verslag – een artistieke verwerking van de menselijke zoektocht naar 
sublieme natuurervaringen.

Aan de installatie die al associërend ontstond, voegde Van Weenen tenslotte  stenen toe die ze vond 
tijdens wandeltochten. Elke presentatie ervan was een momentopname, elke volgende anders van 
samenstelling en een uitbreiding. Daarmee werd Secret Mountain telkens een nieuwe 
poging vat te krijgen op plaats, tijd en de emotionele betekenis der dingen met als doel een 
hernieuwde balans te vinden tussen natuur en geest – een bewust gezochte uitdaging in een 
tijdsgewricht waarin alle bergen zijn beklommen, oude geloofswaarden steeds meer verdwijnen en de 
natuur niet alleen alle geheimen zijn ontnomen, maar door menselijk handelen wordt beschadigd en 
gecorrumpeerd. Van Weenens verlangen naar zingeving en spiritualiteit voert haar langs paden van 
anderen, maar leveren in Secret Mountain steeds weer onvermoede vondsten op – vondsten die haar 
misschien niet dichter brengen naar de top met uitzicht, maar wel diepgang geven aan haar 
voortdurende queeste.

Han Steenbruggen Directeur Museum Belvédère

Naar  aanleiding van de solotentoonstelling Secret mountain - an imaginary hike 2020  

in afslag BLV, Museum Belvédère. 

De tekst is toegevoegd als achtergrondinformatie. Off to the moon is een ver volg op Secret Mountain, an 

imaginary hike. 





De mens is de verhouding tussen uitersten: tijdelijkheid en eeuwigheid. 
Alles komt uit iets voort.
De mens is de verhouding maar verhoudt ook in zichzelf tot deze verhouding. 
De verhouding tot de uitersten is de opgave van de mens.

Søren Kierkegaard



SECRET
MOUNTAIN

The continuous story

OFF TO THE MOON





After FALL



Naweeën van een gebeurtenis.

Het lichaam voelt wat de geest manifesteert.



Kosmisch perspectief 

Het verlangen om niet vanuit de mens te kijken. De mens als 
middelpunt in de cirkel. De mens als opperwezen. Het menselijke 
bewustzijn.

Om in de buitenste sfeer te raken zodat je vanuit het kosmische 
perspectief kan kijken en waar kan nemen wat in jouw binnenste sfeer 
plaatsvindt. 



I am not interested in results I am interested in going on. 
John Cage
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Dit project is ontstaan vanuit mijn diepe bewondering voor de natuur en mijn fascinatie 
voor rauwe, grove en koude landschappen, natuur waarin je geen cultuur tegenkomt,     
natuur die je je leven kan kosten. In 2019 ben ik ten val gekomen in de bergen, het begin 
van een periode van fysieke en mentale uitdagingen. De grote impact hiervan op mij als 
mens is de kern van Off to the moon. Het project komt voort uit Secret Mountain - an  
imaginary hike.  Het is een vervolg op het project. Er zijn verbanden zowel inhoudelijk als 
in vorm waardoor de projecten soms in elkaar overlopen.

Tentoonstelling
In 2020 heb ik gewerkt aan een groot tentoonstellingsplan. In  2021 heb ik dit                    
uitgewerkt tot een tweedelige pilot. Het eerste deel, bestaande uit 30 kernwerken, was 
te zien tijdens Sommerfrische Kunst 2021 in Bad Gastein (Oostenrijk). Die kernwerken 
waren onder andere schilderijen, en prints die het midden houden tussen een foto en een 
schilderij. De maanbeelden vond ik in online fotoarchieven van onder meer NASA. Ik heb 
een serie collages gemaakt van foto’s van de oppervlakte van de maan. Ik ben met name                 
geïnteresseerd in deze beelden omdat ze ook op aarde gemaakt hadden kunnen zijn. 

Geluidsperformance
In 2021 ben ik onderzoek en gaan doen naar het effect van geluid en de combinatie            
ervan met mijn werk. Het tweede onderdeel van de pilot wordt een geluidsperformance, of 
sound bath. In mijn studio maak ik een opstelling van een aantal kernwerken, waarin de            
performance plaatsvindt. Mensen kunnen zich hiervoor vanaf januari 2022 inschrijven, 
individueel of als kleine groep. Een sound bath is een kalmerende geluidsbeleving die          
bedoeld is om helend te werken. 

Deze twee pilots moeten leiden tot een grotere tentoonstelling die ik momenteel ontwikkel, 
een onderzoek naar het Antropoceen, met als werktitel Secret Mountain, off to the moon. 

Het hele project, de twee pilots en de tentoonstelling, vormt een monument voor de        
natuur. We kunnen niet leven zonder gletsjers, zonder oceaan, zonder maan, zonder 
grond. Maar de aarde zal overleven zonder cultuur, zonder ons. Eerst moeten we treuren 
over het landschap dat aan het verdwijnen is door menselijke activiteit en cultuur.                             
De gletsjers in mijn werk staan daar symbool voor. Zij vormden ons landschap, maar zijn 
ook de bewaarders van onze geschiedenis.

De pilot is mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, Snelloket Kunstraad Groningen 
en Stichting Stokroos.

OFF TO THE MOON
NATURE ALWAYS WINS | WITHOUT CULTURE. 



Secret Mountain, off to the moon
De tentoonstelling is opgebouwd uit zes ruimtes, waarvan er twee dienen als proloog. De andere 
vier vertellen elk een afzonderlijk onderdeel van een verhaal. Er staan 32 werken in de planning, 
waarvan sommige een meerluik of serie vormen. Hieronder een korte omschrijving van elke      
ruimte.

Proloog 1: What have we done? 
Het thema in deze ruimte is vuur. Er zijn drie levensgrote schilderijen te zien van mensen in het 
landschap.  Ze dragen pakken die verwijzen naar maanpakken en naar 
beschermingspakken. In het midden van de ruimte bevindt zich een beeld van een brandend 
eiland.
 
Proloog 2: Reisdocumentatie
Deze ruimte functioneert als een doorgang. Hier zijn collages te zien van landschappen, 
opgebouwd vanuit een antieke landschapsfoto uit omstreeks 1900. Ze zijn digitaal bewerkt, 
afgedrukt als Lambda print (de foto wordt belicht en chemisch verwerkt i.p.v. injekt print) 
en daarna wordt er weer overheen geschilderd. Ze hebben een klein klassiek fotoformaat en                 
functioneren als reisdocumentatie. De beelden kunnen later in een andere verschijningsvorm nog 
terugkeren in de installatie.

Deel 1: Secret Mountain
In deze ruimte bevinden zich objecten die verwijzen naar berglandschappen. Het is een vervolg 
op mijn vorige project Secret Mountain - an imaginary hike. In het midden van de ruimte staat 
een lichtbox met aan beide kanten een afbeelding van dezelfde berg. De voorkant is feloranje en 
de achterkant donkerzwart. De foto heb ik gemaakt tijdens de middernachtzon in Noorwegen.       
Enerzijds is dit een mystieke voorbode van een ritueel verderop in de tentoonstelling. 
Anderzijds is het een verwijzing naar onze hedendaagse werkelijkheid, waarin reclamezuilen met 
natuurafbeeldingen ons proberen te verleiden tot de aanschaf van producten die afbraak zullen 
doen aan deze zelfde natuur. Verder is in deze ruimte een tweeluik van een waterval te zien, een 
kamerscherm met de afbeelding van de onbewerkte beelden uit proloog twee, een vloerkleed 
met een afbeelding van een vulkaan van bovenaf gezien. Op dit kleed staan porseleinen objecten. 
Groot aan de muur de tekst: Without culture. Nature always wins. Door de hele ruimte hoor je 
het geluid van smeltende gletsjers. Het laatste beeld in deze ruimte is een schilderij met dezelfde 
afbeelding als het vloerkleed. De bezoeker verdwijnt als het ware in de vulkaan en komt in deel 2 
terecht.

Tentoonstellingsplan 



Deel 2: Rituele bijeenkomst
In deze ruimte bevinden zich cultuurhistorische verwijzingen naar rituelen en bijeenkomsten. 
Hier vindt ook de performance plaats, een 1-op-1 geluidsbad. De objecten staan opgesteld in 
ringen, waarvan de buitenste bestaat uit een serie tekenachtige en schetsmatige collages op   
 papier, van stenen die functioneren als sterrenbeelden. Centraal gelegen bevindt zich de 
klankschaal, geplaatst op een vloerkleed met een afbeelding van de bodem van de maan. 
Hierop neemt de bezoeker plaats. Om het vloerkleed heen hangen lange dunne gordijnen met 
daarop stillevens van stenen. Achter de gordijnen staan drie totempalen in een cirkel opgesteld. 
Deze totempalen bestaan uit nog te ontwikkelen objecten. Als de bezoeker langs een totempaal                      
beweegt, activeert een sensor een ritselend geluid. Achter de totempalen staan drie schilderijen in 
een cirkel opgesteld met bewerkte afbeeldingen die op de maan of in de ruimte zijn genomen.

Deel 3: Versteende werkelijkheid
In het midden van deze ruimte ligt een walvis. De walvis heeft een versteende uitstraling.  Aan de 
muren hangen wandtapijten van een bewerkte gletsjer en in de ruimte zijn meerdere versteende 
dieren te zien. Om deze ruimte heen bevindt zich een gang waarin zeegeluiden te horen zijn.

Deel 4: Bevroren grond
In deze ruimte staat de gletsjer centraal. Er hangt een groot aantal doeken, foto’s en collages met 
afbeeldingen van gletsjers. Het is monumentaal bruut schilderwerk en grote glanzende fotografie. 
Er zijn dierengeluiden te horen. De bevroren wereld is een symbool voor vastgehouden tijd, maar 
ook voor de toekomst. Wat ligt onder deze ijskappen bewaard? Het zijn eindeloze vlaktes en hoge 
bergen die langzaam verschuiven, verdwijnen en het landschap vormen.
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Biografie 
Ik studeerde in 2006 af aan Academie Minerva  autonome beeldende 
kunst met de nadruk op fotografie. In 2009 behaalde ik mijn master    
advanced painting aan het Frank Mohr Institute.
De eerste installatie van Secret Mountain, an imaginary hike was te 
zien in Stockholm in samenwerking met VHDG, op de Supermarket art 
fair (2019). Hiervoor ontving ik een bijdrage van Stichting Stokroos en 
werd de presentatie mede mogelijk gemaakt door het Mondriaanfonds. 
Voorafgaand aan deze presentatie was ik artist in residence bij VHDG 
in Leeuwarden. In 2020 was de installatie als solotentoonstelling te in 
zien bij Museum Belvédère Afslag BLV in Heerenveen. Ik ontving medio 
2020 en 2021 projectinvesteringen van het Mondriaanfonds om in 
tijden van Corona verder te kunnen werken, 

Voor meer informatie:                                                                                       
www.secret-mountain.com & www.margrietvanweenen.com 
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