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De Friese natuur door Japanse ogen
Friese dichters en
muzikanten zijn
deze week aan de
slag met Japanse
filmers en een
schaduwspeler.
Om de schoonheid
en teloorgang van
het Friese land-
schap.

D
JACOB HAAGSMA

Drie Japanse filmers en een
schaduwspeler zijn de he-
le week in Friesland, als
een soort artist in residen-

ce. Ze zwerven door De Veenhoop,
het Lege Midden en De Deelen, ze
verzamelen materiaal voor hun per-
formances met dichters Remco Kui-
per, Elmar Kuiper, Grytsje Schaaf en
Jan Kleefstra en muzikanten Romke
Kleefstra, Christiaan Kuitwaard en
Anne-Chris Bakker. Dat gebeurt on-
der de noemer Klanklânskippen.

,,It giet my om it teloargean fan it
Fryske lânskip”, zegt Jan Kleefstra.
,,Dêr giet al myn wurk oer.” Jan Kleef-
stra is dichter, zijn nieuwe bundel
Sniefellen is net uit. Zijn broer Rom-
ke is gitarist, en uit hoofde van zijn
beroep, vogeldeskundige, net als Jan
ook vaak in het veld te vinden.

Ze staan vaak samen op het podi-
um. Romke reageert dan al improvi-
serend op de haast gefluisterde ge-
dichten van zijn broer. Zo doen ze
mee aan allerlei samenwerkingspro-
jecten: met andere dichters, met
muzikanten als Sytze Pruiksma, Rut-
ger Zuydervelt (Machinefabriek) en
Greg Haines. Zodoende toeren ze de
wereld rond. Vijf jaar geleden, op
tournee in Japan, werkten ze voor
het eerst met de Japanners die nu in
Friesland rondzwerven. ,,Troch de
jierren hinne ha wy kontakt holden,
mei it plan om hjir ek ris soks te
dwaan.” En nu is het zo ver, onder
auspiciën van productiehuis Popfa-
bryk, ook al betrokken bij eerdere
projecten van de broers.

Kei Shichiri, Takashi Makino en
Rei Hayama zijn de filmers, Osamu
Sakamoto is de schaduwspeler. Saka-
moto werpt zijn schaduwen op een
scherm, ook vaak in samenhang met
live-muziek. Hij werkt, samen met
Elmar Kuiper, aan een project-bin-
nen-dit-project: een performance

rond de Blokhuispoort, de vroegere
gevangenis. Als jongetje woonde Sa-
kamoto in een stad waar ook een ge-
vangenis stond, en hij was er mate-
loos door gefascineerd.

Makino maakt vooral abstracte
werken, bij Hayama zit er nog wel
een soort vertelstructuur in en het
werk van Shichiri is onderverdeeld
in strikt commerciële ‘mainstream’-
films en puur experimentele projec-
ten, ,,gebaseerd op licht en scha-
duw”, zegt hij, ,,en kleur en dans”. Ze
zijn wel gewend om te werken met
muzikanten, Hayama en Makino
maken ook vaak de ‘soundtrack’
voor hun eigen projecten.

De natuur is hun niet vreemd.
,,Dat is een belangrijke inspiratie-
bron”, zegt Makino. ,,Dat was vijf jaar
geleden ook al de basis van onze sa-
menwerking.” Hayama groeide zelfs

op in een natuurgebied, als dochter
van twee fanatieke natuurliefheb-
bers. ,,Ik zie veel raakvlakken tussen
hen en de Kleefstra’s”, zegt ze. ,,Ik be-
grijp wat zij in hun werk willen ver-
tellen.”

De partijen werken nauw, maar
niet dwingend samen. De Kleefstra’s
gaan met de filmers op pad, leggen
enigszins uit wat zij in hun teksten
en muziek van plan zijn, de gasten
reageren daar op. ,,Ik jou gjin op-
drachten”, zegt Kleefstra. ,,Ik nim se
mei, ik lit se it gebied sjen, ik fertel
der wat oer. Dan stappe se út de auto
en se begjinne materiaal te sammel-
jen. Wat der fan komt, dêr binne se
frij yn. Mar it is myn gebied, myn po-
ëzy giet dêroer.”

Vervolgens, op het podium, im-
proviseren de andere partijen, inclu-
sief schaduwspeler Sakamoto, weer

It is myn gebied,
myn poëzy
giet dêroer

op de beelden. Een ‘feedback-loop’
van wederzijdse invloeden dus. Ze
zijn al op pad geweest. De reigers bij
De Veenhoop maakten een onuit-
wisbare indruk op hen, ,,prachtige
dieren”, zegt Hayama. Ze vervolgt:
,,De natuur hier is heel anders dan
die bij ons. Daardoor word ik steeds
weer verrast hier.”

Juist dat afwijkende perspectief
maakt de Japanse inbreng zo waar-
devol, zegt Jan Kleefstra. ,,Ik hoopje
dat sy ús sjen litte wat wy al net mear
sjogge, wêr’t wy ús net mear bewust

fan binne, wat foar ús al hiel fansels-
sprekkend is.” Hij maakt de vergelij-
king met de manifestatie Salut au
monde, twintig jaar geleden in het
Fries Museum. Bij die gelegenheid
kregen buitenlandse schilders de op-
dracht om Friesland te schilderen.
,,Lit Fryslân mar sjen oan de Friesen,
dat wie it idee. Der wiene skilderijen
by, dy’t my oars nei Fryslân sjen litte.
Dat wolle wy mei Klanklânskippen
ek. Fandêr de útwikseling mei bûten-
lanners. Lit ús mar wat hearre, lit ús
mar wat sjen, wat jimme der út op-
pikke, en sjoch wat der bart.”

Er zijn al plannen voor een ver-
volg, dan met muzikanten en arties-
ten uit Noorwegen.

Optredens: zaterdag, Noordelijk Film
Festival, Leeuwarden, zondag, De La-
wei, Drachten
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