




Arjo Passchier viert met deze uitgave haar 25-jarig 

kunstenaarschap.

Met dit kunstenaarsboek nodigt zij de kijker uit zelf 

een actieve rol te spelen.

‘Dan hoop ik dat je iets ziet en ervaart dat ik niet heb 

kunnen voorzien, omdat het zo eigen is aan jou.’ 

Op bijzondere wijze wordt een selectie beeldend werk 

van de afgelopen 10 jaar getoond. 

De afbeeldingen van haar schilderijen – met filosofische 

en poëtische ateliernotities – combineert zij met 

zogenaamde bronbeelden, die haar mede hebben 

geïnspireerd tot de werken die zij maakt. Daarmee 

gunt zij de kijker een blik op ‘de achterkant’ van het 

schilderproces.

Passchier schrijft over het kijken naar kunst. Vertelt in 

poëtische bewoordingen hoe zij als beeldend kunstenaar 

naar de wereld kijkt en er zich toe verhoudt. Houdt een 

pleidooi voor een open blik. Illustreert de beelden met 

dialogen, gebaseerd op ontmoetingen met haar eigen 

publiek en haar twintig jaar ervaring als museumdocent 

bij het Groninger Museum.

With this artist’s book Arjo Passchier celebrates her  

25 years’ practice as an artist, inviting the reader to 

play an active role. 

“Then I hope you’ll see and experience something that 

I couldn’t have foreseen, because it’s so typical of  

you.” 

In an unusual way, this edition showcases a selection  

of visual work of the past ten years. 

The artist combines pictures of her paintings –  

together with philosophical and poetic studio notes – 

with so-called source images, which have also  

inspired her to create her works. In this way she lets the 

reader have a look at ‘the other side’ of the painting 

process.   

Passchier writes about looking at art. In poetic words 

she tells us how she as a visual artist looks at the world 

and relates to it. Always advocating an open mind, 

she illustrates the pictures with dialogues based on 

encounters with her own public and her twenty years 

of experience as a museum teacher with the Groninger 

Museum.     



H e t 
do e t  zich 

vo or…

‘We catch the breath of life. 
We speak.
And to open the way 
to the deepest knowledge, 
we listen.’

Uit: Song of Waitaha, the history of a nation
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tien jaar  schilderijen 

obser vaties  en inspiraties

rest de stilte

a r j o p a s s c h i e r

P h i l i p  E l c h e r s G r o n i n g e n  2 0 1 5

Het doet zich voor…
It  occurs...

10 years  of  paintings 

inspirations and obser vations 

the silence remains
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aarde, warm nog
in door lava verlaten 
gaten

hellemonden,
dampend en rillend
ademen een bijna 
niet te verdragen stank

fluisterende, gorchelende,
sissende, borrelende
barstende grond

orgastische, kleurrijke 
kwetsbare, vreemde aarde
grijs, geel, rode vallei
borrelende modderpoelen

sissende fumeroles
dampen zwavel, verstikken 
en schuren mijn longen

stomende, rokende heuvels
okers en sulphur
klim onthutst
en opnieuw…

schuivend, scheurend 
stinkend en spuitend
braakt de planeet 
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gaten
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ademen een bijna 
niet te verdragen stank
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barstende grond
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sissende fumeroles
dampen zwavel, verstikken 
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schuivend, scheurend 
stinkend en spuitend
braakt de planeet 
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Ateliernotitie 2008

Vrij naar een haiku van Jan Loman / Adapted from a haiku by Jan 

Loman.

Verder dan de Noord
de Wadden onder mij en
Zwartland in ’t verschiet

Way beyond the North
the Wadden underneath me 
and Blackland so far
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