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© Kim Boske, Courtesy Flatland, Amsterdam 

Amagoi no Taki 1, 2018, 165 x 110 cm, print op washipapier, natuurlijke indigo, unieke editie

Amagoi no Taki 4, 2018, 165 x 110 cm, print op washipapier, natuurlijke indigo, unieke editie

Installatie foto van het werk Amagoi no Taki, Japan, 2018

Maria (Tweeluik), 2017, inktjetprint op Hahnemühle rag wit papier, mounted on aluminum in artist’s frame, museum glass, 
133 x 100 cm 

Mapping 14, 2017, C-print mounted on aluminum in artist’s frame, museum glass, 150 x 100 cm

A Forest, 2019, inktjetprint op Hahnemühle rag wit papier, mounted on aluminum in artist’s frame, museum glass, 100 x 150 
cm

Untitled (B/W), 2015, C-print, mounted on aluminum in artist’s frame, 300 x 100 cm

Kim Boske, DUNES, 2016, C-print mounted on aluminium in artist’s frame behind museum glass 100 x 150 cm
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pleun naam auteur valt erg laag uit kan iets naar boven?

die bloemen maar weg valt er buiten vervangen door deze baluwe foto
Kim Boske, Amagoi no taki 1 otherside, 2018, print on washi paper, natural indigo, 165 x 110 cm

Kim Boske

Kim Boske bouwt haar beelden op uit 
verschillende lagen. Met eindeloze 
precisie combineert ze foto’s van dezelfde 
plek met net een andere lichtval, in 
andere weersomstandigheden, vanuit een 
ander perspectief. Zo ontstaat 
ogenschijnlijk beweging en diepte 
waarmee ze meer vangt dan een moment; 
ze zoekt in al die lagen de essentie van 
een plek, een boom, een bos, of een 
waterval door de tijd heen. Japan trekt 
haar omdat de Japanse manier van 
omgaan met de natuur goed aansluit bij 
haar visie: “Een traditioneel boeket in 
Japan bestaat uit bloemen in 
verschillende levensfases: er zit een dode 
bloem tussen, maar ook een bloem in de 
knop. Het idee dat dingen niet af zijn, 
maar zich doorlopend ontwikkelen, vind 
ik mooi. Dat is ook hoe ik werk.”

Onzichtbare 
totaliteit
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“Eerst moeten de blaadjes van de geoogste indigoplant 
worden gescheiden van de stelen. Pas na een jaar heb je 
sukumo, de grondstof van de kleurstof indigo. Dan moet 
het verfbad nog worden gemaakt: een ingewikkeld proces 
volgens geheim recept om de juiste zuurtegraad te 
bereiken en het fermentatieproces goed te laten verlo-
pen.” Kim Boske raakte het afgelopen jaar tijdens haar 
artist-in-residence-verblijf in Kamiyama in Japan 
gefascineerd door de geheimzinnige wereld van de 
indigo. “Het indigoverven volgens Japanse traditie is een 
extreem bewerkelijk en arbeidsintensief proces, en er is 
geen wetenschap op toe te passen. Het is een methode 
die wordt doorgegeven binnen families, en elke familie 
heeft ander recept.”
Boske ontmoette bovendien de eigenaresse van de 
Awagamifabriek in Yoshinogawa waar met de hand 
washipapier wordt gemaakt. Ze kreeg de kans mee te 
kijken in de fabriek en besloot haar eigen werk op 
washipapier te printen en met indigo te verven. Omdat 
papier normaal gesproken veel te kwetsbaar is voor de 
verfmethode die doorgaans op textiel wordt toegepast, 
krijgt het papier eerst een speciale coating met de 
Japanse wortelknol konyakku. Een indrukwekkende 
ervaring vond Boske het verven zelf: “Het verfproces is 
heel mooi om te zien, het witte papier kleurt pas als de 
verf met zuurstof in aanraking komt, van geel naar groen 
naar blauw.” 

Waterval
Als onderwerp koos de kunstenares in Japan voor de 
waterval Amagoi no Taki die bovenaan de berg begint in 
de buurt van het dorp waar Boske verbleef en die naar de 
rivier beneden stroomt. “Ik maakte meerdere wandelin-
gen naar die waterval en elke keer dat ik daar liep, had 
ik een andere ervaring: het licht was anders, het weer, de 
tijd, de stroom van het water. Maar ook mijn eigen tempo 
veranderde en mijn aandacht verschoof. De foto’s die ik 
tijdens die wandelingen maakte, heb ik samengebracht 
in vijf beelden. Ieder beeld is dus opgebouwd uit ver-
schillende momentopnames. Het uiteindelijke beeld 
moest een weergave zijn waarin al mijn ervaringen van 
die plek terugkomen.” 
Behalve uit foto’s bestaat Boskes werk dus voor een groot 
deel uit het bewerken van de gemaakte foto’s: “Soms zit 
ik hele dagen achter de computer beeld te bewerken.” 
Daarbij heeft ze geen vooropgezet plan: “Ik moet veel 
uitproberen, ik gebruik al die verschillende lagen en 
werk heel minutieus. Ik ben eindeloos details aan het 
wegpoetsen en weer aan het toevoegen, net zolang totdat 
het klopt. Dat is echt monnikenwerk op pixelniveau. 
Soms ben ik daar wel drie maanden mee bezig. Dat deel 
van mijn werk staat eigenlijk vrij ver af van fotografie, 
het is minder eenduidig en heel intuïtief, schilderachtig.” 
Waar ze precies naar op zoek is? “Het gaat om samen-
hang, spanning, details.” Als het klopt, voelt ze: “Dit heb 
ik gezien, maar op een manier die niet in eerste instantie 
zichtbaar was.” Uiteindelijk is het werk pas echt af als ze 
ook de manier van printen en de papiersoort heeft 
gekozen. En zelfs de manier van presenteren hoort 
daarbij. Zo zullen de indigowerken midden in de ruimte 

“Het idee dat dingen niet af zijn, maar zich 
doorlopend ontwikkelen, vind ik mooi.

© Kim Boske, Maria (Tweeluik), 2017, Courtesy Flatland, Amsterdam
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© Kim Boske, Amagoi no Taki 4, 2018, Courtesy Flatland, Amsterdam
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hangen, zodat zowel de print van de waterval op de 
voorkant, als het spoor van het verfbad op de achterkant 
goed te zien is. “Wat het gebruik van indigo extra bijzon-
der maakt – en heel anders dan standaard fotografie – is 
dat het niet reproduceerbaar is. Door het eigenzinnige 
verfbad is het resultaat elke keer anders.” 
Boske was zo ingenomen met de geleerde technieken, dat 
ze in Amsterdam bij terugkomst ook een eigen indigovat 
maakte met meegebrachte sukumo. “Elke dag moest ik 
ervoor zorgen – twee keer per dag in het vat roeren, en na 
het verven raakte het bad ‘moe’ dan moest het rusten, net 
als een levend wezen.” Met dit bad maakte ze in Neder-
land nog een serie kleinere indigowerken.

Bloemschikken
Inmiddels keerde Boske al vijf keer terug naar Japan. Ze 
herkent zich in de manier waarop de natuur ingebed is in 
de cultuur. Bijvoorbeeld: “In de Japanse bloemschik-
kunst ikebana is het gebruikelijk dat de gecombineerde 
bloemen allemaal in een andere levensfase zijn. Dat éne 
boeket maakt een hele levenscyclus zichtbaar.” Dat sluit 
aan op haar werkwijze, legt Boske uit. “Wat ik interes-
sant vind is dat de wereld eigenlijk altijd in een staat van 
‘wording’ is, in plaats van in een staat van ‘zijn’.” Die 
visie ziet Boske ook terug bij sommige Japanse ambach-
ten: “De focus ligt dan meer op het proces dan op het 
eindproduct. De ambachtslieden zijn wel bezig hun 
vaardigheden te verbeteren, maar zonder te streven naar 
een concreet einddoel. Dat vind ik mooi.” 
Zelf werkt Boske ook uit een voortdurende fascinatie 
voor de werking van tijd en ruimte. In dat thema blijft ze 
zich almaar verder verdiepen, in plaats van te streven 
naar een einddoel. “Het is een doorlopend proces 
waarbij ik steeds andere facetten aanraak. Mijn werken 
zijn tussentijdse resultaten, onderdeel van het doorlo-
pende proces van mijn voortdurende aandacht.” 

Totaliteit van een boom
Als kind al was Boske gefascineerd door de onzichtbare 
totaliteit van dingen om haar heen: “Ik liep als jong 

meisje vaak met mijn opa en oma over de hei. Daar stond 
dan een boom, en ik realiseerde me dat die van alle 
kanten tegelijk zichtbaar was, maar dat ik dat niet in een 
keer kon zien. Dus wat ik probeerde, was heel snel om 
zo’n boom heen te rennen en hem in een keer in z’n totali-
teit te zien.” Wij zien dingen van één kant, maar ze 
bestáán van alle kanten tegelijk. Die kiem uit haar 
kindertijd droeg ze mee en wist ze op de kunstacademie 
om te zetten in werk. Voor Mapping fotografeerde Boske 
daadwerkelijk bomen van alle kanten om de totaliteit van 
bomen te kunnen ervaren.
De fascinatie met een meerlagige werkelijkheid werd 
haar kracht en haar specialisme. Al is het thema breed, 
want die verschillende lagen lopen overal doorheen. 
Boske laat zich niet in het bijzonder inspireren door 
andere fotografen of beeldend kunstenaars. “Eerder 
door filosofen en wetenschappers die het hele perspec-
tief op de werkelijkheid onderzoeken en bevragen.” Zo 
verdiepte ze zich in filosofieën als de Mille Plateau-theo-
rie (duizend plateaus) van Gilles Deleuze en Félix 
Guattari. “En,” vertelt ze, “ik herlees vaak boeken en 
haal daar elke keer iets anders uit. Zoals Een schitterend 
ongeluk, gesprekken met wetenschappers, geschreven door 
Wim Kayzer.” 
Ook haar eindexamenserie was een uiting van haar 
verwondering over tijd en ruimte: “Ik koos een plek 
waarvan heel duidelijk is dat er mensen eerder zijn 
geweest en later zullen komen: hotelkamers.” Die 
fotografeerde ze van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat 
steeds vanuit hetzelfde perspectief en ze componeerde 
die opnames tot enkele beelden waarin verschillende 
elementen op verschillende uren belicht waren. De 
uiteindelijke geconstrueerde foto’s hebben een licht 
verwarrend effect op de kijker. Behalve de drie kamers 
fotografeerde ze ook twee boeketten. Door de bloemen, 
net als de kamers, op verschillende tijden te fotograferen 
en daarna tot een enkele foto te construeren, ontstaat 
ook hier die verwondering bij de kijker: die ziet schilder-
achtige bloemen in een soort alternatieve realiteit waar 
niet direct de vinger op te leggen valt. Alsof Boske de tijd 
uit de foto heeft verwijderd.

Stilstaan
Voor een recent werk, een tweeluik genaamd ‘Maria’, 
besloot Boske niet zelf de foto’s te maken maar de 
essentie van een plek uit de foto’s van een ander te 
lichten. Ze liet foto’s maken van een winterlandschap 
waar ze zelf nooit was, en maakte op basis daarvan haar 
eigen gelaagde ervaringsbeeld. Het resultaat is heel 
subtiel, op het eerste gezicht zelfs bijna egaal wit. Bij 
nader inzien verschijnt er steeds meer diepte en gelaagd-
heid in het beeld. “Ik vind het niet belangrijk dat de 
kijker helemaal míjn ervaring meekrijgt, als hij naar 
mijn werk kijkt. Ik nodig mensen uit om, net als ik, te 
vertragen en zich open te stellen, om de rust en complete 
ervaring in zich op te nemen.”

© Kim Boske, Amagoi no taki 1 otherside, 2018, 
Courtesy Flatland, Amsterdam
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Kim Boske (1978, Hilversum) studeerde in 2005 af aan de Koninklijke 
Academie in Den Haag. De afgelopen jaren kreeg ze van het Mondriaan 
Fonds steun om te werken in Japan. Ze had tentoonstellingen in onder 
meer Foam Fotografiemuseum, Museum Hilversum, Multimedia Art 
Museum in Moskou, het Nederlands Fotomuseum, Three Shadows 
Photography Art Centre in Beijing, Park Ryu Sook Gallery Seoul in Korea 
en onlangs in het Centre Photographique in Rouen, Normandië. Kim 
Boske woont en werkt in Amsterdam. Op Unseen krijgt zij bij Flatland 
een solo tentoonstelling met haar nieuwste werk Amagoi no taki.

© Kim Boske, Mapping 14, 2017, Courtesy Flatland, Amsterdam


