
Wie weet wat een wenteltrap is?
Ja, dat is een trap waarvan de treden vastzitten aan een paal. (zie tekening a.)
ln deze tentoonstelling gaat het niet over de trap, toch doet veel er wel aan denken.

Zoals de kabouter de wenteltrap oploopt, zo kan hij eigenlijk ook bij veel takken
omhoog. Alleen groeien die, met allemaalweer zijtakken.
Daardoor zien vre niet direct de "trap". Maar deze is bij alle takken wel te vinden.
Eerst nemen we de stam, het deel dat uit de grond omhoog groeít.
Dan kijken we alleen naar de takken die groeien vanuit de stam.
Je zult dan echt die trap ontdekken.

Er zijn verschillen in de groei van de zijtakken.

Bamboe : Deze takken groeien
tegen over elkaar, in
stappen naar boven.

Wilg : Deze takken groeien
in een extra stap
tussendoor naar
boven.

Papaya : Deze takken groeien
in dubb.ele rijen naar
boven.

Bamboe Wilg Papaya



Dan zijn er planten. Bijvoorbeeld de prei, het lof en de sellerie.
Dit zijn bladvormige groei-vormen. ln hun groei zit ook een systeem.

Het preiblad draait
steeds om en om.

Het lofblad draait in
vier stappen naar
binnen.

De selleriestelen groeien
in drie stappen naar binnen.

Zo kunnen we een spiraal omhoog ontdekken, zoals bij de takken.
En een liggende spiraal zoals bij plantefl.r
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Sjoerd Buisman is van deze gegevens uitgegaan. Hij onderzocht de stam en zijn
takgroei, zoals ook de plant en zijn bladgroei. De spiralen die hier uitgelegd zijn,
zien we terug in zijn werk.
Er zijn studies op papier van de plant- en tak-vormen. En eigen werk, welke hij als
kunstenaar ontwerpt, gebaseerd op deze'spiralen kennis'.
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