
Dit is een bijzondere foto, getiteld ‘Form of light’, van Marjet Zwaans (1988).

Maart vorig jaar verbleef zij een week in Het Langhuis in Zwolle om aldaar samen 
met Anna Barbara Kolbe (geometrisch abstracte figuren), een tentoonstelling te 
maken. Het Langhhuis biedt jonge kunstenaars de gelegeheid om locatiespeci-
fieke kunst te maken en vervolgens te exposeren. In die ruimte raakte Zwaans 
gefascineerd door de lichtinval door een stijltjesraam en de reflectie daarvan op 
de tegelvloer. Zij fixeerde die reflectie door met tape op de vloer en de wand de 
schaduwlijnen te volgen en maakte daar vervolgens een houten construct van. Een 
sculptuur die het ongrijpbare licht, tastbaar maakt. Enkele weken later fotogra-
feerde Zwaans haar construct en de reflectie van de lichtinval op een moment dat 
het houten raamwerk zoveel mogelijk de schaduwlijnen volgde. Exact hetzelfde kon 
het niet worden vanwege de gewijzigde stand van de zon door de draaiing van de 
aarde. De constructie werd dus opeens een aangever van het verloop van de tijd, 
een soort zonnewijzer. Daar komt nog bij dat de sculptuur zelf ook weer schaduwen
op de tegelvloer en tegen de wand wierp. Weer een verdubbeling dus.

Dit alles toont deze bijzondere foto die t/m 19 juli te zien is bij de kunstenaarsv-
erenigng De Vishal, Ruimte voor Beeldende Kunst te Haarlem. De expositie waar-
van deze foto deel uitmaakt, is samengesteld door Rob de Vries, galeriehouder te 
Haarlem. Over het werk van Marjet Zwaans zegt hij in het Haarlems Dagblad dat 
zij haar fotosituaties creërt in een ruimtelijke beeldtaal in het platte vlak. De Vries 
ziet verwantschap tussen Zwaans’ werk en het oeuvre van Jan Dibbets. Ik zie vooral 
een grote mate van verwantschap met het werk van haar leeftijdsgenoot Tijl Or-
lando Frijns van wie op 5 juli een solo-expositie opent in Kunstcentrum de Kolk te 
Spaarndam. Hij maakt ook houten constructies die het vangen van de ruimte als 
thematiek hebben. Zwaans voegt daar met dit gefotografeerde object de letterlijke 
weerspiegeling van de tijd en het verloop daarvan, aan toe.

De titel van de expositie in De Vishal is geheel van toepassing op ‘Form of light’ van 
Marjet Zwaans: ‘Meer dan een foto’.
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