tijd is een afstand

een audiowandeling van Dorien de Wit

Toelichting op het ontwerp
Waar eindigt het verleden en begint de toekomst?
In het hier en nu, in de blik die de wandelaar op het landschap werpt.
Voor dit groene gebied langs de Waal, dat ik als oud-Nijmegenaar al een beetje ken, staan grote
veranderingen op stapel. Er zijn vele plekken aan te wijzen waar oud en nieuw elkaar ontmoeten,
soms duidelijk zichtbaar, op andere plekken meer verborgen. Het intrigeert mij hoe je in dit
veranderende landschap verleden, heden en toekomst kunt waarnemen op één plek, in hetzelfde
moment.
Visie
Naarmate dit gebied verder transformeert, door aanleg van nieuwe wegen, een gracht,
woonwijken, een stadskern, zullen deze verschillende 'tijdslagen' van verleden, heden, toekomst
zich ook steeds verschillend tot elkaar verhouden.
Een landschap bestaat niet zonder iemand die het waarneemt. Deze waarneming kan deels
objectief zijn, toch zal elk individu andere aspecten opmerken. Zo zal degene die dit gebied
betreedt als toekomstig bewoner andere dingen zien dan degene die opgroeide in het oude Lent,
en hier rondwandelt met de herinnering dat hij als kind vliegerde in een weiland dat straks
verdwijnt onder de klinkers van een woonerf. De bewoners van de verplaatste boerderij (van
Woenderskamp naar Griftdijk-Noord) leggen een andere route af naar hun vertrouwde huis dat nu
in een andere straat staat. Ze worden omringd door andere omgevingsgeluiden en nieuwe
uitzichten. Vanuit de onveranderde woonkamer zien ze tegenwoordig de zon ondergaan in een
ander raam. Het lijkt haast alsof je met het verplaatsen van een huis, ook een stukje tijd verplaatst.
Verschillende veranderingen in het landschap, waaronder ook de verplaatsing van deze
eeuwenoude boerderij, spelen een rol in mijn project. Al fietsend door deze omgeving merkte ik
dat mijn blik veranderde. Ik vroeg me af: hoe kijk ik naar een veranderend landschap? En ik
merkte; het landschap verandert mijn blik. Niet alleen het landschap is in transformatie, mijn
manier van kijken ook. Dit gegeven is voor mij een belangrijk uitgangspunt bij het ontwikkelen van
een kunstwerk voor de Waalsprong.
Tijd is een afstand
Het kunstwerk dat ik maak voor de Waalsprong is geen visuele ingreep in het landschap; ik voeg
een laag toe. Dit doe ik via de audiowandeling tijd is een afstand. Deze audiowandeling is
gekoppeld aan drie locaties: het Perenlaantje, de Woenderskamp en de Oosterhoutsedijk. Op elke
locatie is een bijbehorend audiofragment bestaande uit tekst te beluisteren van ongeveer 8
minuten. De bezoeker kan deze via een QR-code of met een speciale chip op locatie beluisteren via
de eigen smartphone terwijl hij/zij door het landschap wandelt.
De teksten zijn geenszins educatief of verhalend van aard. Het zijn poëtische fragmenten
waarbinnen ik een aldoor wisselend perspectief bied op de plek waar je bent. De focus beweegt
tussen verleden en toekomst, feit en fictie. Ik zoom in en uit, van een minuscuul detail als de
zandkorrels onder je voet naar de satellieten zwevend hoog boven je hoofd. Soms ligt de nadruk
meer op de fysieke beleving, dan weer meer op het voorstellingsvermogen.
De stappen die de wandelaar zet, als verplaatsingen in de ruimte, worden vertaald naar een
verplaatsing in de tijd. De plaats wordt een reis.

