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nancy de graaf
belangrijke opmerkingen uit dag 1 met toelichtingen eronder
klei kleuren met krijtjes lukt niet zo gemakkelijk
ik heb heel vieze koffie gekocht
Lou Reed is een goede start-artiest
het begint met een boom
het idee was oorspronkelijk om met klei beeld te maken en naar aanleiding van
dat beeld een verhaal / gedicht / iets anders met woorden te schrijven. ik had
in mijn hoofd dat ik de klei een kleur kon geven met pastelkrijt en dat ik
daar dan mee kon drukken op papier. dit bleek helemaal niet te kunnen.
ik had koffie gekocht, omdat die in de aanbieding was. de koffie is heel
langzaam gebrand en daardoor heeft die een unieke smaak. dat van die unieke
smaak dat klopt wel. maar uniek is niet altijd lekker, merkte ik. gatverdamme
veel van mijn projecten beginnen gek genoeg met het luisteren van een album
van Lou Reed. favoriet is Rock 'n Roll animal of live in Berlin.
omdat ik niet goed wist waar ik moest beginnen, dacht ik aan het eerste woord
dat ik leerde schrijven op de basisschool in groep 3. dat leek me een mooi
beginpunt. het woord boom. - erna dacht ik eraan om hoofdstukken te maken met
de opeenvolgende woorden die ik leerde, namelijk roos, vis, vuur, Pim, mus.
Het stokte bij Pim. Pim is mijn ex en is mij dierbaar, maar ik wilde niet over
hem schrijven. en hoewel ik boom, roos, vis, vuur een geweldig ritme vind
hebben, kan ik geen boekje maken met een even aantal hoofdstukken. maar een
woord overslaan zodat ik boom, roos, vis, vuur, ... , mus schrijf, kan ook
niet. Dus Pim gooide roet in het eten, terwijl Pim geen persoon is die
ooit roet in wat voor een eten dan ook zou gooien. het was gewoon niet het
juiste idee voor dit boek. het begint met boom, en dan zien we wel verder.

belangrijke opmerkingen uit dag 2 met toelichtingen eronder
de hoofdpersoon moet een probleem hebben, voor het verloop van het verhaal
het probleem werd een woordgrap
de woordgrappen bleven komen
op de academie leerde ik dat als je een verhaal maakt, je een introductie
doet waarin de hoofdpersoon verschijnt. de toeschouwer moet dan op de één of
andere manier sympathie krijgen voor die hoofdpersoon. vervolgens wordt er
een probleem gepresenteerd dat vaak het probleem van die hoofdpersoon is.
ik begon dan ook met dat er een boom was met een probleem. maar ik wilde
niet op die manier een verhaal beginnen. dus maakte ik er een woordgrapje
van. de boom ís pro-bleem. toen ging ik opzoeken of bleem een woord is en
kwam ik op een internetencyclopedie terecht die mij woorden die eindigen op
bleem voorschotelde. toen ging ik even wandelen in het bos om de hoek. het
stormde al aardig en ik zag de bomen hard heen en weer bewegen. bedacht toen
dat het leuk zou zijn dat die boom heel triomfantelijk in de rondte roept
dat hij he-le-maal PRO- bleem is. Dat de internetencyclopedie dat opvangt en
de boom begint te bestoken met ALLES wat die geven kan. de boom bezwijkt.
één van de laatste woorden die de internetencyclopedie tegen de boom
aanvleidde was schrijfwijze. ik bedacht dat de schrijfwijze een persoon was
en dat deze het hele gebeuren had staan bekijken en zou zeggen, wel, dat
escaleerde snel. maar omdat ik gokte dat men vaak wel in rijm en ritme denkt
(dankje wel dick bruna -hoi hoi riep nijn wat fijn) en ik iets wilde doen
met het onverwachtte maakte ik van snel vlot.
daarna vond ik het een leuk idee om het verhaal verder te doen gaan als een estafette en het volgende hoofdstuk
te beginnen met dat de internetencyclopedie zijn afspraak met de internetencyclopedicure mistte door het voorval
met de boom. de volgende dag vond ik dat idee stom. omdat ik de woordgrapjes INEENS over de top vond. en ook om
iets anders en dat vertel ik onder het kopje dag 3.

dag 3
ALTIJD, wanneer ik een project doe, bedenk ik iets waarbij ik veel moet zitten.
als er iets is waar ik een hekel aan heb, dan is het zitten.
ik heb dus de eerste twee hoofdstukken (die later gewoon het eerste stukje zou worden genoemd) allemaal woorden
in klei geprikt door een sjabloon heen.
dat is heel veel werk.
ik deed dat op een stoel. voorovergebogen.
ik wilde het niet meer. zette de stoelen weg. was klaar met de klei (ROT OP, klei!)
ik vond in de keuken restjes confetti
koppelde dat aan wat melancholische gedachten in mijn hoofd en toen was daar het tweede stukje
ik besloot dat het een boekje werd dat niet alleen maar uit klei bestond. en dat het geen hoofdstukken hoefde te
hebben, maar het mocht bestaan uit stukjes en alles mocht, zolang het maar een oneven aantal stukjes zou worden.
dus het tweede stukje werd een foto en een gedicht dat een ander feest heet. maar dat schreef ik niet boven het
gedicht want ik vond dat dat de vorm kwaad deed.

ja. en na dat feest heb ik mijn camera gepakt en ben ik alle vormen die van / in klei maakte gaan fotograferen.
dat zag er ongeveer zo uit:
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en toen pakte ik toch weer met een mental note -een volgend
project wordt iets actiefs -een stoel en mijn laptop en
met mijn zeer beperkte photoshopskills de vormen uitsnij-

den. dat duurde heel, heel lang. en toen sloeg ik ze niet
op op de juiste manier en werden het allemaal vierkantjes in het boekje-vormgeef
programma (en hoe groot wordt dat boekje dan? en in welke vorm? en moet ik dat nu allemaal bepalen al? ja beter
van wel) en toen dacht ik écht even FUCK DIE SHIT.
en toen wist ik ook even niet meer hoe het verder moest.
hieronder is de stilte die daar bij hoorde weergegeven

ik weet inmiddels niet meer op welke dag en hoelaat we nu zijn, maar dat is eerder een goed, dan een slecht
teken want dat betekent dat we écht IN het proces zitten! met 'we' bedoel ik 'ik'.
kijk, dit bedoelde ik met vierkantjes
snijd je alles goed uit, maar sla je
het op als jpeg. , dan heb je dus een
witte achtergrond. gelukkig kreeg ik
een beetje online support en weet ik
nu dat ik het als png. moet opslaan,
als ik een kale naakte alleenstaande
vorm wil hebben.
ook belde ik met een vriend die zei
dat hoofdstukken ouderwets zijn en
dat het ok is om gewoon opeenvolgende
stukjes te schrijven zonder dat je ze
hoofdstuk noemt, en op mijn klaagzang
over de miljoenenenenenenen verhaalvervolg-mogelijkheden en HOE MOET IK
NOU KIEZEN HOE HET VERDER GAAT?
antwoordde hij dat schrijven

misschien wel de activiteit is waarbij je de meeste discipline nodig hebt en dat dat gewoon heel moeilijk is. en
toen vroeg hij naar het laatste woord van het eerste stukje waarin de schrijfwijze stelt dat de situatie nogal
snel geëscaleerd was, namelijk

gaan de internetencyclopedie en de schrijfwijze
dan samen op een

?

nee, lieve Dirk. zij gaan niet samen op een vlot. ik heb de internetencyclopedie en zijn vrienden al losgelaten.
de boom is dood. dat stukje is gewoon klaar. af.
Dirk vond het net als ik tijd om het
gesprek gedag te zeggen.

De kale, naakte, alleenstaande vorm
toch bleef het woord vlot aan mijn hoofd zaniken. en zo gaat het vaak met ideeën die ik heb. die gaan niet weg
tot ik er iets mee ga doen. maar wat ik er mee moest doen, werd me nog niet echt duidelijk. tot ik ging lopen.
er
onstond
een
dialoog
wat is dat?
wat maak je?
nou en?
de kop van het boegbeeld
waarom heeft-ie geen oren?
da's onhandig als het waait
het stukje dat ik oversloeg, zonet
o, ja! ergens op een ochtend ben ik dus toch weer gaan kleien. en ik maakte allemaal
vormen en 'plankjes' en . ja. vooral plankjes en gekke floepies. wel allemaal heel
plat. ik dacht ook ik ben schilder dus ik denk ook plat dus dat accepteer ik dan nu maar
ik hoorde dus, tijdens het lopen een soort
dialoog in mijn hoofd tussen de maker van het vlot (ja, toch een vlot)
en een voorbijganger die het kritisch aanschouwt. en ik vroeg me af of het
wel zou kloppen als ik een vlot zou bouwen van klei. want wie bouwt er
nou een vlot van klei? klei heeft toch helemaal niet de eigenschappen
en kwaliteiten die je kunt gebruiken in een vlot?
dus in mijn hoofd waren er de maker, de criticus en de. de. ja ik
toen bedacht ik dat ik het vlot gewoon zou
gaan bouwen. of te wel stapelen, schuiven, fotograferen, uitsnijden, opslaan als png.
en dat ik de twijfels over het bouwen van een vlot van klei zou gebruiken in de dialoog

de kop van het boegbeeld
werd toen het midden van het vlot
ik stapelde er van alles tegenaan
en toen kwam de dialoog echt los

ja en toen werd het lastiger, allemaal. want het was dan duidelijk
dat de vlot-maker het vlot bouwde, gewoon om het bouwen zelf.
het was duidelijk dat de criticus het niet helemaal begreep.
de vlot-maker maakte de criticus duidelijk dat niet het vlot zelf,
maar slechts het maken van het vlot het vlot was. de redding van het alles
wanneer het alles ingewikkeld raakt.
de criticus wist niet wat die moest zeggen. ik wist ook niet hoe ik
het gesprek zou moeten eindigen. en toen dacht ik. ik laat de criticus
gewoon een vraag stellen die niet zo veel met dit hele verhaal te maken
heeft. dat werkte heel goed. ik moest er zelf om lachen.
ik heb naar aanleiding van de, in de dialoog voorkomende, nogal stellinge constatering dat het om het maken zelf
gaat nog wat twijfels gehad over het daadwerkelijk drukken van het boekje. deze twijfels waren er, eerlijk
gezegd, ook omdat ik nog nooit een boekje in oplage heb gemaakt. er is wat onzekerheid; (oh boehoe ik ben
eigenlijk ook maar gewoon een schilder en wat ben ik in godsnaam aan het doen?) ik vind het niet snel goed
genoeg. het werk gewoon in een mapje in mijn computer laten staan voelt lekker veilig. tegelijkertijd is het een
mooie samenkomst van fysiek maken, associatief schrijven en reflecteren op het eigen werk(proces). dan is het
mooi om daar een klein aantal van in mijn hand te kunnen houden.
ik wik en ik weeg nog

bedankt en tot ziens (ik hoop dat nu in ieder geval één persoon met
mij de Albert Heijn zelfscankassa-stem hoort)

