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Boomtekeningen en animatiefilm ‘Volgens de Vogels’ van Linde Faas 
 
Recent heeft de kunstcommissie 3 tekeningen aangekocht van Linde 
Faas. Deze zijn te zien op afdeling radiologie. Van Linde zal voor een 
periode van 3 maanden een animatiefilm draaien op de 
beeldschermen in de poliklinieken. Deze film duurt 5”30 minuten en 
begint telkens opnieuw.  
 

 ‘Regenboom’, Linde Faas, 85 X 140 cm, potlood op papier. 2010 

 
De grootste tekening noemt Linde een van haar regenbomen. Het regent. Je 
ziet de grijze lucht gevormd door talloze potloodstreepjes leeg regenen op de 
boom centraal in het kader. De takken vormen een soort paraplu, zij houden 
de druppels gedeeltelijk tegen, vertragen die. Uiteindelijk valt het water 
aangegroeid tot volle druppels zwaar omlaag in de inmiddels gevormde plas 
aan de voet van de boom waar het in kringen uiteen rimpelt. Bekijk je de 
tekening van dichterbij zie je de druppels aan de takken hangen nog juist 
voordat zij zo zwaar zijn dat zij de magische oppervlaktespanning van de 
druppel doorbreken en vallen. Misschien is het wel de veerkrachtige laag van 
het water, het natuurverschijnsel van de oppervlaktespanning waardoor 
bijvoorbeeld sommige insecten op het water kunnen lopen of een bloem op 
het water kan drijven, wat Linde heeft geïnspireerd. Linde tekent veel 
insecten, veel vogels. Zij bestudeert hun gedrag, hun bewegingen. In haar 
animatiefilm ‘Volgens de Vogels’ ontdek je de rijke omgeving van de vogels 
als bomen, bladeren en water. Evenals in de boomtekeningen zie je hier de 
‘grijn’ (potloodstructuur op papier) van de potloodtekening en de uitgewerkte 
achtergronden. De kleinste details, als het vallen van een druppel op de kop 
van een vogel of de beweging van een reiger die door het water stapt, zie je 
terug in de tekeningen. De kleinere boomtekeningen lijken wel uitsneden, 
‘close-ups’ van de takken van de grotere tekening. Daarmee zijn deze drie 
tekeningen meer dan drie tekeningen; zij zijn als drie stilstaande beelden van 
een film. 


