
Realiteit

De interesse in de natuur is er denk ik altijd al geweest. In mijn lagere schooltijd 
probeerde ik al het groeiproces van planten te beïnvloeden door ze steeds van 
plaats te verwisselen. Pas later op de academie ben ik me er echt serieus mee bezig
gaan houden. Ik heb toen heel bewust de natuur als onderwerp van mijn kunst 
genomen, omdat ik geen abstracte manier van verwerken kon vinden en absoluut 
niet wilde gaan werken naar voorbeelden. Ik voelde meer voor een soort realiteit, 
dan voor dat kunstmatige gedoe. Zo begon ik echte planten te gebruiken. *

Deze keuze voor de ‘realiteit’ maakt Sjoerd Buisman als ongeveer twintigjarige in de 
tweede helft van de jaren zestig. Het is de tijd van de opkomst van de Arte Povera. In
het Stedelijk Museum vindt in 1969 de tentoonstelling ‘Op losse schroeven’ plaats 
met onder anderen Mario Merz en Buismans generatiegenoten Giovanni Anselmo en
Richard Long, kunstenaars met wie hij zich verwant voelt.
De relatie kunst – natuur bereikt in die jaren een nieuwe, cruciale fase wanneer 
kunstenaars de natuur, losgemaakt van haar rol als onderwerp van de eeuwenlange 
afbeeldingstraditie, in letterlijke zin gaan gebruiken als materiaal en als beeldend 
middel. De natuur zelf wordt getransformeerd tot – ruimtelijke - kunstwerken of is 
daarin op zijn minst een bepalende factor. Dit verschijnsel staat niet alleen, maar 
komt voort uit een ontwikkeling waarin vanaf het begin van de vorige eeuw het op 
zichzelf staande, geïsoleerde object van de traditionele beeldhouwkunst in 
toenemende mate wordt vervangen door het kunstwerk dat in zijn omgeving is 
geïntegreerd. Daarnaast vervalt met de verdringing van de figuratie de noodzaak 
voor de toepassing van ‘afbeeldende’ materialen, zoals brons en marmer, zodat 
tenslotte elk materiaal bruikbaar is.

Ook Sjoerd Buisman breekt bewust met de traditie van de representatie. Het 
afbeelden van de natuur ervaart hij als geforceerd en kunstmatig. Hij kiest voor haar 
directe, letterlijke aanwezigheid. Hoewel hij deze keuze maakt binnen de context van 
de beeldende kunst, ligt er een grote belangstelling en liefde voor de natuur aan ten 
grondslag, die hij al van jongs af ontwikkelt. Daarbij is hij – vanaf zijn prille 
experimenten met het van plaats verwisselen van kamerplanten - altijd met name 
geïnteresseerd geweest in de momenten waarop de natuurlijke groei expliciet wordt, 
dat wil zeggen wanneer de normale vanzelfsprekendheid van het groeiproces 
doorbroken wordt door een verandering of een verstoring, hetzij door natuurlijke, 
hetzij door menselijke invloeden.
In een deel van zijn vroegste werk toont Sjoerd Buisman zich primair een getuige van
de natuur: hij observeert en registreert natuurlijke verschijnselen, zonder zelf in te 
grijpen. In een drietal Bomenprojecten uit de jaren zeventig fotografeert hij bomen die
tijdens hun groei vormveranderingen hebben ondergaan door externe oorzaken. Hij 
legt de verwoestende invloed van galwespen op wilgentakken vast, maar ook de 
zwelling die in een stam optreedt als gevolg van de afsnoering door een prikkeldraad.
In dezelfde periode verzamelt hij ook ‘realia’: aangetaste en aangevreten stammetjes
en takken presenteert hij als autonome kunstwerken in witte kastjes achter glas, 
voorzien van zijn signatuur en een korte handgeschreven toelichting, zoals 
‘Berkenstam (Betula) ingesnoerd door een wilde kamperfoelierank (Lonicera 
periclymenum). De kamperfoelie heeft zich in een vroeg stadium om de toen nog 
dunne stam gewonden. Vindplaats: bossen omgeving Dorst.’



In zijn Bladerenproject registreert hij gedurende de jaren 1974, 1975 en 1976 de 
ontwikkeling van enkele veel voorkomende boomsoorten, zoals eik, beuk, iep, 
esdoorn. In het voorjaar van 1974 zaait hij de boompjes of stopt ze als zaailing in de 
grond. Ook dit project legt hij vast zowel in de vorm van fotografie als in realia. Elk 
jaar worden de boompjes aan het einde van de groeiperiode gefotografeerd en op 
ware grootte in kleur afgedrukt. De bladeren die elke boom per jaar produceert, 
worden geprepareerd, op een vierkant vel papier bevestigd en ingelijst in perspex. 
Het wonderlijke is dat de gefotografeerde registraties het dichtst staan bij onze 
waarneming en beleving van groei: je ziet een boom elk jaar wat groter worden. De 
verzamelde bladproductie vertegenwoordigt het concrete resultaat van de jaarlijkse 
groei. We zijn ons er echter veel minder van bewust hoeveel blad een boom per jaar 
produceert en welke invloed bijvoorbeeld een natte of droge zomer heeft op de 
grootte van de bladeren. In dit vroege werk manifesteert zich al de kern van 
Buismans handelen: hij reikt een kader aan waarin de fundamentele krachten in de 
natuur openlijker zichtbaar worden. De doorgaans als vanzelfsprekend ervaren, 
nauwelijks bewust waargenomen groei, wordt in een ongewone context, in een door 
de kunstenaar aangebrachte ordening, een bijzonder verschijnsel. 
Beperkt Sjoerd Buisman zich in deze projecten tot registreren en ordenen, in andere 
situaties beïnvloedt en manipuleert hij de groeiprocessen van planten en bomen. In 
deze projecten tast hij de grenzen af van de herstelmechanismen van de natuur. Een
met opzet ondersteboven gehangen kamerlinde worstelt zich alsnog opnieuw 
omhoog en bij een horizontaal gestekte wilgenstam komen de nieuwe scheuten 
haaks op de stam te staan. De met een leren riem ingesnoerde pompoen draagt 
weliswaar levenslang de sporen van zijn ‘mishandeling’, maar groeit wel door. De 
natuur overwint vele obstakels.
 
Uit de vroege, kleinschalige experimenten komt een reeks groeiprojecten voort, 
soms van aanzienlijke omvang, gesitueerd in een landschappelijk kader. 
Meestal worden voor deze projecten wilgentakken gebruikt, die snel groeien en 
binnen korte tijd resultaat te zien geven. 
De werken ontstaan in de natuur, met de materialen van de natuur, maar 
steeds in een duidelijk door mensenhand gevormde ordening. De takken 
worden in kunstmatige, absolute vormen als vierkant, rechthoek, cirkel, 
driehoek geplant, als palissades of conische bundels. Deze groeiende 
sculpturen zijn na hun plaatsing niet voltooid. Hun ontwikkeling speelt zich af 
voor de ogen van de toeschouwer. De natuurlijke groei wordt hier niet verstoord
of geblokkeerd, maar volgens een bepaald patroon gestuurd. De 
uitgangspunten worden door de kunstenaar bepaald, de resultaten kunnen 
nooit geheel van tevoren worden voorspeld.
Met deze groeiprojecten toont Sjoerd Buisman zich verwant aan het 
gedachtegoed van de pittoreske Engelse tuin. Hierin werd tegenover de rigide, 
absolutistische tuinpraktijk
het meer veranderlijke landschapspark gesteld, waarin rekening werd 
gehouden met de natuurlijke ontwikkeling van de aanplant en waarin de natuur 
meer de vrije hand werd gelaten. 
De natuur werd, althans in de toen geldende opvatting, geen geweld 
aangedaan, het ging er juist om haar veelzijdigheid en schoonheid optimaal tot 
uiting te laten komen. Daarbij hielp de mens de natuur een handje: juist de door
mensenhanden ontworpen tuinaanleg moest het grillige, onregelmatige, ‘ware’ 
karakter van de natuur laten zien. Het werk van de landschapsarchitecten in de 



18de en 19de eeuw heeft dan ook zonder twijfel de ogen van tijdgenoten geopend
voor de ongerepte schoonheid van de natuur. Ook in de projecten van Sjoerd 
Buisman is sprake van een ordening van de natuur vanuit een uitgesproken 
opvatting. Volgens deze opvatting wordt door zijn ingrijpen, zijn ordening de 
fundamentele groeikracht van de natuur expliciet. Het gaat hem niet in eerste 
instantie om de ervaring van het onmetelijke, tijdloze van de natuur, maar hij 
geeft de processen die zich in de natuur voltrekken een plaats binnen het 
menselijk bevattingsvermogen. Altijd speelt bij hem ook het menselijk handelen,
het menselijk kunnen een rol. In een breder kader bezien wordt hier de unieke 
positie die de mens inneemt ten opzichte van de natuur zichtbaar. De mens 
immers is in staat tot doelbewust en volgens een vooropgezet plan handelen. 
Hij doorbreekt hiermee even het willekeurige van de natuur en geeft haar een 
specifieke bestemming.

Essentie

Al vroeg komt Sjoerd Buisman tot de conclusie dat het hem bij zijn 
experimenten met plantaardige groeiprocessen niet gaat om de uiterlijke 
verschijningsvormen van de natuur, maar om haar innerlijke wetmatigheden. 
Aan het einde van de jaren zeventig begint hij de principes die aan de groei en 
ontwikkeling van planten ten grondslag liggen, te onderzoeken. Bij de 
cactussen die hij kweekt zijn de stekels in een spiraalvorm geplaatst. Deze 
vorm, de phyllotaxis, constateert hij vervolgens ook in de bladstand bij andere 
planten. Van de reizen die hij in 1977 maakt door Venezuela en het Caribische 
gebied brengt hij studiemateriaal mee in de vorm van foto’s, tekeningen en 
gedroogd plantaardig materiaal. In tekeningen analyseert hij het principe van de
phyllotaxis. In een van de tekeningen die Buisman maakt van bamboestruiken 
(Bambusa druce) is links een realistische afbeelding te zien van de stammen 
van de struik. Rechts verschijnt een schematische weergave van dezelfde 
stammen, die in enkele verticale lijnen worden neergezet, met daarop de 
aanzetpunten van de bladeren. Deze punten zijn door een lijn met elkaar 
verbonden, waardoor een spiraal ontstaat, die zich om de verticaal van de stam
heen wikkelt. Naast het verticale groeiprincipe, waarmee de plant zich uit de 
wortel losmaakt en zich in de richting van het licht verheft, is de spiraal het 
tweede principe, dat aan de plantaardige groei ten grondslag ligt. Elke plant 
heeft zijn eigen, kenmerkende phyllotaxis.
De ontdekking van deze principes betekent een omslagpunt in het denken van 
Sjoerd Buisman. Niet langer benadert hij het verschijnsel van de groei 
voornamelijk van buitenaf, als een proces dat zich met name onder invloed van 
een samenspel van externe krachten voltrekt en als zodanig beïnvloedbaar is 
door manipulaties en ingrepen. Groei voltrekt zich niet alleen in het zichtbare, 
maar ook in het onzichtbare, in een inwendig principe. In dit inwendige principe 
is de essentie van de groei, van de natuur zelf gelegen.
De schematische tekeningen die Buisman maakt van de spiraalpatronen bij 
bamboe en andere planten noemt hij ‘nabeelden’. In de tekening zelf doet het 
schema zich inderdaad voor als een ‘nabeeld’ van de realistische plant in zijn 
individualiteit. Maar in essentie is het een ‘beeld’ van de plant, niet van de 
uiterlijke realiteit zoals wij die waarnemen, maar van het inwendige principe, dat
niet zichtbaar is. Als zodanig is het een ‘beeld’ van het oerverschijnsel plant.



De groeispiraal vertegenwoordigt voor Sjoerd Buisman orde en wetmatigheid in 
de schijnbare chaos van de natuur. Door zijn benadrukking van systeem en 
principe wordt de natuur in zijn optiek ontdaan van het toevallige en grillige van 
haar verschijningsvormen. De spiraal levert het  basisschema voor alle 
plantaardige groei, niet alleen voor de groei van bladeren, maar ook van 
bloembladeren, zaden of vruchten. Daarnaast heeft de spiraal tevens een 
indrukwekkende cultuurhistorische betekenis als symbool voor de 
onongebroken cyclus van het leven, zonder begin, zonder einde. De spiraal is 
een oervorm met een zuivere volmaaktheid, zoals ook de cirkel dat is. Als 
omvattend symbool voor de kosmos doet de spiraal al vroeg zijn intrede in de 
kunst.
Analoog aan de natuur wordt de spiraal, eenmaal door Sjoerd Buisman ontdekt,
de oervorm van zijn beelden en tekeningen. In zijn zoektocht naar de essentie 
baseert hij zich op de principes van het oerverschijnsel plant, dat hij in concrete 
vorm, als een concreet ding wil laten zien. Zijn oeuvre ontrolt zich als het ware 
als een onuitputtelijke reeks variaties op een oervorm, op een interne orde. Net 
als in de natuur ontstaan hieruit verschijningsvormen met een eigen 
individualiteit en uniciteit, die alleen in deze hoedanigheden te bekijken en te 
begrijpen zijn.
Van een reis in 1981 door Indonesië, Maleisië en de Filippijnen brengt Buisman 
naast studies en tekeningen een scala aan ideeën voor sculptuur mee. Vanaf 
deze periode ontstaan reeksen beelden met uitgerolde of juist naar binnen 
geduwde, gecomprimeerde spiralen, in vele variaties en herhalingen.

Sculptuur

De eerste sculpturen zijn sterk verwant aan de open, transparante structuur van
de tekeningen die Buisman maakt van de phyllotaxis. Enkele verticale spiralen 
van hout of bitumen op hout uit de vroege jaren tachtig zijn in feite een vertaling
in sculptuur van zowel de spiraaltendens als de verticale tendens van de 
oerplant. Enkele liggende spiralen van verschillende houtsoorten vormen 
opengewerkte constructies die als een afgepelde schil ruimte omwikkelen. Een 
hoogtepunt in deze reeks vormt de Newcastle Spiral uit 1983, die zich met 
slechts enkele omwentelingen als een monumentale structuur in de ruimte 
ontwikkelt.
Het gebruikte materiaal, hout, bitumen, draagt sterk bij aan het organische 
karakter van de beelden. Het is steeds in zijn essentie gebruikt, met alle 
kenmerkende eigenschappen en eventuele onvolkomenheden. De sporen van 
het materiële groeiproces blijven zichtbaar en worden niet uitgewist door een 
gladde afwerking. Het doorleefde, archaïsche karakter van de beelden wordt 
ver doorgevoerd: in enkele gevallen laat Buisman de spiraal uit elkaar vallen in 
losse brokstukken. Soms reconstrueert hij deze Gefossiliseerde spiralen met 
nieuwe, aangevulde delen die duidelijk afwijken van het oorspronkelijke 
materiaal.
De imposante Papierwerken zijn opgebouwd uit stroken cellulose, die laag voor 
laag om een kern worden gewikkeld. In tegenstelling tot de open spiralen zijn 
het massieve werken die uiterst langzaam en moeizaam ontstaan, dikwijls met 
hulp van een team van assistenten. Dit langdurige groeiproces is af te lezen 
aan de zich traag en zwaar ontrollende windingen, sommige enkel, andere 
dubbel en in elkaar grijpend. De uiteinden, die eruit zien alsof ze doorgesneden 



of afgesneden zijn, roepen nog de meeste associaties op met de kopse zijde 
van een boomstam en met de jaarringen die de groei en de leeftijd van de 
boom zichtbaar maken. 
Tot nog toe kiest Sjoerd Buisman voor concrete, aan de natuur ontleende 
materialen, met een letterlijke aanwezigheid in het beeld en sterk bepalend voor
het werkproces. Hiermee blijft hij nog dicht bij zijn vroegere keuze voor 
‘realiteit’. Weliswaar worden in zijn sculpturen geen ‘echte planten’ gebruikt, 
maar er is wel sprake van een directe omgang met het materiaal, zonder 
tussenkomst van reproducerende technieken en zonder verhullende 
afwerkingen of toevoegingen. Buisman is in deze fase van zijn oeuvre een 
constructeur, die letterlijk met het materiaal werkt en worstelt. 

Toch vervalt op een gegeven moment de noodzaak om de eenmaal ingenomen
standpunten tot in alle consequenties vol te houden. Er gebeurt iets wat twintig 
jaar eerder ondenkbaar was geweest: Sjoerd Buisman gaat in brons werken, 
een materiaal waarin, in tegenstelling tot de vroegere materialen, altijd sprake is
van een ‘tussenstap’, van een omzetting, een vertaling. Het metier is hem op 
zich niet vreemd, tijdens zijn academietijd werkt hij bij een bronsgieter om bij te 
verdienen. En hij heeft inmiddels voldoende afstand genomen van de tradities 
van de klassieke beeldhouwkunst om de bewondering voor deze tradities, en 
voor kunstenaars als Constantin Brancusi en Alberto Giacometti, ook in het 
eigen werk toe te laten. De keuze voor het brons werkt als een bevrijding, in 
mentale zin, maar ook in praktisch opzicht. Vrijwel elke gewenste vorm laat zich
in brons gieten, zonder moeizame worstelingen met de materie.
Vanaf eind jaren tachtig ontstaat een uitgebreide reeks bronzen beelden, 
gebaseerd op het systeem van de phyllotaxis. Binnen deze reeks variëren de 
verschijningsvormen van lage en relatief brede beelden tot hoge en slanke. In 
termen van groei: van compacte ‘knoppen’ tot sterk uitgerekte ‘stengels’. Beide 
volgen de omhoog stuwende kracht en de systematiek van de spiraal. De 
verschillende segmenten van de beelden, variërend van platte schijven tot 
ronde kolommen, verspringen van positie conform het systeem van de 
groeispiraal. Wanneer de punten waar de randen van de segmenten elkaar 
raken door een lijn met elkaar verbonden worden, ontstaat een zich rond de 
kern wikkelende spiraal.
Als altijd analyseert en verheldert Sjoerd Buisman de structuur van deze 
beelden in zijn tekeningen. Zeer inzichtelijk zijn de tekeningen van de opbouw 
van een bleekselderij. De concentrische, telkens verspringende schikking van 
de stengels, eigenlijk bij toeval thuis in de keuken ontdekt, vormt in feite het 
uitgangspunt voor de phyllotaxisreeks. Bij sommige werken is de structuur van 
de selderij bijzonder duidelijk, zoals het grote betonnen beeld dat Buisman in 
1988 maakte voor het Beeldenbos van het Kröller-Müller Museum of, recenter, 
in de sculptuur aan de Irrsee bij Mondsee in Oostenrijk. In het eerste beeld 
ontwikkelt de phyllotaxis zich in omgekeerde richting: de groei wordt omlaag 
gestuwd, de concentrische elementen worden naar het midden toe steeds 
dieper. Het Oostenrijkse beeld ziet er uit alsof er een ‘plak’ van de bleekselderij 
is afgesneden en vertaald is in natuursteen. Deze twee beelden geven al aan 
hoe groot de vormvrijheid is die Sjoerd Buisman zich heeft verworven. 
Inmiddels zijn meerdere variaties op de phyllotaxis ontstaan: een ‘barokke’ 
variant, waarbij de beelden zich onder meerdere hoeken in de hoogte 



ontwikkelen en een strengere ‘kubische’, waarbij de spiraal haakse hoeken 
vormt in plaats van een zwierige lijn. 
Intussen zetten Buismans persoonlijke ontdekkingstochten door de natuur zich 
onverminderd voort. In het begin van de jaren negentig raakt hij geboeid door 
het kruiskruid (Senecio). In de planten van dit geslacht maken de bladeren 
telkens een draai van 180 graden om de steel. Op La Gomera bekijkt hij 
vetplanten (Crassulaceae), die er uitzien als natuurlijke sculptuurtjes. In de 
groep beelden die vervolgens ontstaat, ook weer in brons, wordt telkens de 
tegenovergestelde positie van de bladeren van het kruiskruid gevolgd. De basis
van elk beeld wordt gevormd door twee segmenten, dikwijls platte schijven, 
waarvan zich één verdubbelt tot twee nieuwe segmenten, waarvan zich ook 
weer één verder ontwikkelt en zo verder. Sommige sculpturen blijven vrij 
compact en gedrongen, andere strekken zich verder uit in de ruimte. De werken
uit de eerste groep worden aangeduid met Crassula, die uit de tweede groep 
met het meer stengelachtige Senecio. De titels geven dus de groeiwijze aan. 
Opvallend is dat het bij deze beelden aanvankelijk alleen om wandsculpturen 
gaat, een nieuw genre in het werk. De zich telkens herhalende verdubbeling in 
de beelden roept associaties op met een gewei. Dit beeld valt samen met 
Buismans voorstelling van wat een plant gaat doen, die je met de onderzijde 
van de pot aan de wand hangt. Zo ontstaat voor het eerst de mogelijkheid om 
wandbeelden te maken.
De werken uit deze groep ontlenen hun uiterlijk deels aan dat van de planten 
waarop ze zijn gebaseerd, maar evenals de vroegere phyllotaxisbeelden zijn ze
gebaseerd op de twee groeiprincipes: de verticale tendens en de 
spiraaltendens. De verticale groeikracht wordt zeer expliciet in Senecio (gewei) 
uit 1993, die gebaseerd is op de idee van de aan de muur bevestigde potplant, 
die zich vanuit zijn horizontale positie weer omhoog worstelt. Het beeld roept 
even de kamerlinde in herinnering, die door Sjoerd Buisman in 1975 
ondersteboven wordt gehangen en vervolgens in omgekeerde richting verder 
groeit.

Vanaf Buismans ontdekking van de twee hoofdsystemen van de groei hebben 
zich uit de oerplant als het ware steeds nieuwe families ontwikkeld van 
individuele planten. De beelden die tot deze families behoren zijn logisch en in 
hun interne systematiek te volgen. Ze vinden hun oorsprong in het grensgebied 
tussen een rationele en een gevoelsmatige benadering van de natuur. Sjoerd 
Buisman benadert de natuur in principe met een subjectieve houding, als een 
kunstenaar, niet als een wetenschapper. Deze houding wordt gestructureerd 
door een bewust zoeken naar de formele principes die aan de veelzijdigheid in 
de natuur ten grondslag liggen. Dit proces is vergelijkbaar met het zoeken van 
de classicist naar vormen met een eeuwige geldigheid en perfectie, 
gedestilleerd uit de veelheid en grilligheid van de natuur. In zijn beelden, 
gebaseerd op de groeisystemen, maakt Sjoerd Buisman inherente, verborgen 
principes zichtbaar. Dit is een bij uitstek menselijke, letterlijk ‘kunstmatige’ 
handeling. De zichtbare werkelijkheid van de natuur immers laat niet altijd haar 
structurele ordening zien en ook de systemen ervan ontwikkelen zich niet altijd 
‘volgens de leer’.

Ouroboros



Ten opzichte van zijn groeiprojecten is Sjoerd Buisman zich in zijn latere 
beelden niet afstandelijker, maar wel onafhankelijker tegenover de natuur gaan 
opstellen. In zijn vroegere manipulaties doet de natuur daadwerkelijk haar 
invloed gelden. Op het moment dat hij haar groei- en ordeningsprincipes als 
basis neemt voor zijn werk, elimineert hij deze invloed en eigent zich de natuur 
in figuurlijke zin wellicht nog meer toe.
In 1995 kiest Sjoerd Buisman, naast zijn atelier in Amsterdam, het Château La 
Ferrière-Duval in Normandië als zijn tweede woon- en werkplaats. Twee jaar 
later verschijnt een uitgebreide publicatie met een overzicht van Buismans 
groeiwerken vanaf 1967. Beide gebeurtenissen leiden een nieuwe omslag in 
het oeuvre in. Voor het eerst in jaren wordt de concrete, fysieke natuur weer het
uitgangspunt.
Tijdens het samenstellen van het boek is Sjoerd Buisman enige tijd intensief 
bezig met de groenprojecten die hij gedurende dertig jaar realiseerde en met de
manipulaties en het onderzoek uit zijn begintijd. Het kasteel in La Ferrière-Duval
wordt omgeven door een terrein met een overdaad aan natuurlijk materiaal en 
een enorme beschikbare ruimte. Buisman kan zich uitleven. Hij verzamelt 
takken en stammen, hij gaat het terrein aanplanten, hij realiseert nieuwe 
groeiprojecten zoals een Carrousel van tien meter doorsnee met twaalf schuin 
geplaatste lindes en hij gaat, net als vroeger, pompoenen kweken. En hij snoert
ze weer in met leren riemen. Maar het waarnemen en eventueel vastleggen van
de afwijkende groei die van deze ingreep het gevolg is, voldoet niet meer. De 
mishandelde pompoen die zich wellustig om de riem heen welft, levert een 
interessant beeld op, dat Buisman wil benutten. Hij laat het insnoeren van de 
pompoenen, dat hij opvat als een sculpturale actie, volgen door een tweede 
artistieke handeling: hij giet ze af in brons. Het brons wordt zeer donker, op het 
zwarte af en egaal gepatineerd, waardoor de vorm van de pompoen meer 
nadruk krijgt dan in de oorspronkelijke, natuurlijke staat. Er is een synthese 
ontstaan van de werkwijze van de vroegere onderzoeker van de natuur en die 
van de latere beeldhouwer.
In dezelfde periode begint Sjoerd Buisman takken en twijgen, afkomstig van 
struiken en planten op zijn terrein, te monteren tot fragiele constructies. De 
takken worden geknakt, waardoor ze een min of meer rechte hoek maken en in 
elkaar geschoven zodat ze samen een vierkant of een grillige veelhoek vormen.
De constructie wordt zonder extra verbindingen bijeen gehouden, de takken 
houden elkaar vast in een zich eindeloos herhalende omwenteling. Buisman 
noemt de werken uit deze serie Ouroboros, naar het aloude symbool van de 
eeuwigheid: de slang die in haar eigen staart bijt, zonder begin, zonder einde. 
De constructies worden in brons gegoten, à cire perdue, dat wil in dit geval 
zeggen: een concreet stuk natuur, van zichzelf kwetsbaar en vergankelijk, wordt
weggestookt en direct omgezet in het duurzame brons. Buisman zelf spreekt 
van gefossiliseerde natuur. Zijn manipulaties gaan verder. Rozentakken, van 
nature gebogen en kronkelig, trekt hij kaarsrecht door ze enige tijd aan een 
spalk te leggen. De takken worden vervolgens weer afgegoten in brons. Met 
deze recente manipulaties is een nieuwe ontwikkeling ingezet met een nog 
open einde. Net als in zijn vroegere experimenten werkt Buisman weer tegen 
de natuur in. Anders dan vroeger echter krijgt de natuur hier niet de kans om 
zich van Buismans ingrepen te herstellen. Het resultaat is een statisch beeld. 



Na de reeks sculpturen die gebaseerd is op de principes van ordening en groei 
komt Sjoerd Buisman nu weer dichter bij de zichtbare realiteit van de natuur. 
Niet langer is een verborgen, algemeen geldende systematiek het uitgangspunt,
maar de individuele tak of twijg, onmiddellijk herkenbaar in zijn uiterlijke 
verschijningsvorm. 
Het directe werken in en met de natuur brengt Buisman in zekere zin weer terug
naar het begin van zijn loopbaan. Net als vroeger onttrekt hij natuurlijk materiaal
aan de willekeur van de levenscyclus en geeft het een specifieke bestemming. 
Maar de uitwerking van deze bestemming is niet flexibel en wordt niet langer 
meer aan de natuur overgelaten. De kunstenaar zet vooralsnog de laatste, 
beslissende stap. In het uiteindelijke kunstwerk laat hij het levende materiaal als
bois perdu stollen in het brons. Anders dan in de eerdere, op ontwikkeling 
gerichte, manipulaties fixeert Sjoerd Buisman nu een enkel moment en bewaart
dat als door een alchemistische handeling voor de eeuwigheid.

Lisette Pelsers
januari 2002
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Schampers, Karel, ‘Uit een gesprek met Sjoerd Buisman’, Kunstpublikatie, 1 
(1978) 2, s.p.


	Realiteit
	De interesse in de natuur is er denk ik altijd al geweest. In mijn lagere schooltijd probeerde ik al het groeiproces van planten te beïnvloeden door ze steeds van plaats te verwisselen. Pas later op de academie ben ik me er echt serieus mee bezig gaan houden. Ik heb toen heel bewust de natuur als onderwerp van mijn kunst genomen, omdat ik geen abstracte manier van verwerken kon vinden en absoluut niet wilde gaan werken naar voorbeelden. Ik voelde meer voor een soort realiteit, dan voor dat kunstmatige gedoe. Zo begon ik echte planten te gebruiken. *

