


De Opdracht

Het op een speelse en beeldende manier

zichtbaar maken van het Fries en meertaligheid

in de openbare ruimte.
Een samenwerking van grafisch ontwerper Aad van Altena, beeldend kunstenaar Marten Winters
en Lân fan Taal in opdracht van de provincie Frieslân in het kader van de implementatie taalwet.

It op in boartsjende en byldzjende WIZE

sichtber meitsjen fan it Frysk en meartalichheid

yn de iepenbiere romte. 
Yn gearwurking tusken grafysk ûntwerper Aad van Altena, byldzjend keunstner Marten Winters
en Lân fan Taal, yn opdracht fan ‘e provinsje Fryslân as útfiering taalwetjouwing.



DOELSTELLINGEN  /  UITGANGSPUNTEN

De basis voor de tekstuitingen is altijd de Friese taal, de toevoegingen zijn meertalig en spelen ermee. De werken zijn meerlagig en vormen
gezamenlijk, als je ze allemaal achter elkaar zet, zinnen, een kort verhaal in verschillende talen. Een kort verhaal dat aansluit bij de thematiek
van Sichtberens. De tekstwerken zijn een onderdeel van de citydressing in het kader van LF2018 maar zijn na 2018 ook nog relevant. Ze vormen
een ‘mentale blauwdruk’, zijn een inspiratiebron en kunnen een kapstok zijn voor meerdere projecten/uitingen. Het project kan verder gekoppeld 
worden aan een (taal)app of augmented reality. 

Het maakt letterlijk uit op welke positie je als toeschouwer ten opzichte van de tekstwerken bevindt en wat je dan kan lezen. Dat symboliseert
dat het elkaar verstaan mede afhankelijk is van de figuurlijke positie die je inneemt. Een positie die ondermeer wordt ingegeven door
ervaringen, achtergrond en cultuur. De werken zullen begrijpelijk zijn voor een breed publiek, ongeacht leeftijd en de taal die men spreekt.

De tekstwerken komen op locaties in de openbare ruimte waar veel mensen (langs)komen, bijvoorbeeld het station en de binnenstad.
De werkwijze kan ook gebruik worden om plekken die nu bv in het Nederlands worden aangeduid Fries en of meertalig te maken
(denk bijvoorbeeld aan het Stadskantoor). De blauwdruk (handboek) is ook te gebruiken voor andere uitingen dan in de openbare ruimte,
van enveloppen tot bordjes op toiletten, signing/ bewegwijzering, route-aanduidingen, informatieborden en benamingen van gebouwen.
 
Het werkgebied is nu Leeuwarden maar de werkwijze zal in principe in elke stad of dorp toepasbaar zijn. De tekst uitingen zijn op grote en kleine 
schaal te realiseren, zowel met grote als met beperkte budgetten. De tekst uitingen gaan reageren op de locaties, de betekenis, historie ervan en
er iets aan toevoegen en andersom; de plek zal mede bepalend zijn voor de betekenis van het woord/de zin. Het zal uitnodigen tot een actieve
participerende houding van de toeschouwer en het spoort mensen aan om op ontdekkingstocht door de stad te gaan. Met als neveneffect,
mensen worden extra alert op taal en de omgeving, worden aangespoord om er met een andere blik naar te kijken en er mee te spelen.



DOELSTELLINGS  /  UTGONGSPUNTEN

De basis foar de tekst-uterings is altyd de Fryske taal, de tafoegings binne meartalich en boartsje dêrmei. De wurken hawwe mear lagen en foarmje 
mei-inoar, ast se allegearre efter inoar setst, sinnen, in koart ferhaal yn ferskate talen. In koart ferhaal dat oanslút by de tematyk Sichtberens. De 
tekstwurken binne in ûnderdiel fan de ‘citydressing’ yn it ramt fan LF2018 mar binne nei 2018 ek noch relevant. Sy foarmje in ‘mentale blaudruk’, 
binne in ynspiraasjeboarne en kinne in kapstôk wêze foar meardere projekten/uterings. It projekt kin fierder keppele wurde oan in (taal)app of aug-
mentend reality.

It makket letterlik wat út wat, útgeande fan de tekstwurken, dyn posysje as taskôger is en wat ast dan lêze kinst. Dat symbolisearret dat it inoar 
ferstean ek ôfhinklik is fan de figuerlike posysje dy’st ynnimst. In posysje dy’t ûnder oare ynjûn wurdt troch ûnderfinings, eftergrûn en kultuer.
De wurken sille begryplik wêze foar in breed publyk, likefolle âldens en de taal dy’t praten wurdt.

De tekstwurken komme op lokaasjes yn de iepenbiere romte dêr’t in soad minsken (del)komme, bygelyks it stasjon en de binnenstêd. De wurkwize 
kin ek brûkt wurde om plakken, dy’t no bygelyks yn it Nederlânsk oantsjutten wurde, Frysk en/of meartalich te meitsjen (tink bygelyks oan it Stads-
kantoor). De blaudruk (hânboek) is ek te brûken foar oare uterings as yn de iepenbiere romte, fan sluven oant buordsjes op húskes, signing/hânwi-
zers, rûte-oantsjuttings, ynformaasjebuorden en nammen fan gebouwen. 

It wurkgebiet is no Ljouwert mar de wurkwize sil yn prinsipe yn alle stêden of doarpen ta te passen wêze. De tekst-uterings binne op grutte en lytse 
skaal te realisearjen, mei grutte budzjetten likegoed as mei beheinde. De tekst-uterings sille reagearje op de lokaasjes, de betsjutting, histoarje der-
fan en der wat oan tafoegje en oarsom; it plak sil mei beskiedend wêze foar de betsjutting fan it wurd/de sin. It sil útnûgje ta in aktive partisipearjen 
hâlding fan de taskôger en it trunet minsken oan om op ûntdekkingstocht troch de stêd te gean. Mei as by-effekt, minsken wurde ekstra wach op 
taal en de omkriten, wurde oantrune om der mei oare eagen nei te sjen en der mei te boartsjen.

>



Opdrachtgever Provinsje Fryslân

 

Concept / ontwerp

en artistieke leiding  Marten Winters Aad van Altena    

 Ontwikkeling concept/tekst Ontwikkeling concept/artwork 

sichtberens team  Siart Smit, David lelieveld, Sylvia Landman, Kaylin ’t Hart, Marten Winters, Aad van Altena

 In samenwerking met Lân van Taal,  in opdracht van de Provinsje Fryslân

credits Wybren Jorritsma, Harmen Akerboom, Ineke Haagsma, Jos van Langen, Almar Dam

    

 



sichtberens



AFUK

Het uitroepteken. We gebruiken hem heel vaak. Om onze boosheid, blijdschap en verwondering uit te drukken. In mails, 
whatsapp gesprekken en social media. We roepen heel wat af en vinden overal wat van. Het uitroepteken lijkt daar haar 
kracht mee te verliezen.  Het ‘object’ aan de muur van Afûk is opgebouwd uit een selectie van zinnen die we tegenkwa-
men op social media die allemaal eindigen met een uitroepteken. Een ironisch commentaar op ons dagelijks taalgebruik.  
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NIEUWESTAD

Binnen Sichtberens maken we op de verschillende locaties gebruik van zichtlijnen. De toeschouwer kan hier 
per ongeluk tegenaan lopen of als hij of zij het eenmaal door heeft, op taalavontuur de stad in gaan. Wat de 
toeschouwer leest is mede afhankelijk van zijn of haar positie in de stad ten opzichte van het tekstwerk. 



NIEUWESTAD 



NIEUWESTAD 



BLOKHUISPLEIN

Deze locatie heeft een boeiende geschiedenis. De afgelopen jaren heeft er een transformatie plaatsgevonden van ‘ge-
vangenschap’ naar vrijheid in handelen en denken. De Blokhuispoort is een belangrijk cultureel ondernemend hart van 
Leeuwarden geworden en het centrale punt van LF2018. Deze transformatie is het uitgangspunt voor het woord/tekst 
die op deze plek komt. 
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SICHTBERENS



MARSHALLWEG / STEPHENSON VIADUCT

In vroeger tijden had Leeuwarden meerdere toegangspoorten, deze zijn inmiddels allemaal verdwenen. Met het tekstwerk 
‘It wurd moaier as it is’ op het Stephenson viaduct creëren we een nieuwe ‘poort’. Door het weglaten van de ’t’, wordt de 
zin voor meerdere uitleg vatbaar.
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NOORDERBRUG

SL IEPEN DE WEI
Sliepende wei betekend in het Fries, 'al slapende' maar als je het heel letterlijk neemt kan er ook "slapende weg' staan.
Als de brug open is staat het verkeer stil en de weg kan rusten.



NOORDERBRUG
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WILHELMINAPLEIN

Het plein heeft meerdere functies, het is een ontmoetingsplek, biedt plaats aan de markt en kermis. De gebouwen er 
omheen bieden plak aan de Rechtspraak, cultuur, handel, bewoning en horeca. In de tekstwerken verwerken we deze 

gebruiksfuncties en geven we er een meertalige en speelse draai aan.



WILHELMINAPLEIN

De “Liwwadder” semi `Friese teksten, Nee jonge
ja juh, Ja jonge nee juh komen aan weerskanten
van het plein, tegen over elkaar. Het is alsof we 
'luisteren' naar een gesprek tussen twee mensen.

Een plein is van oudsher een ontmoetingsplek, 
waar de kermis en de markt plaatsvinden. Een plek 
voor vermaak en debat, open voor iedereen, volks. 
Rondom het Wilhaminaplein staan een aantal
belangrijke gebouwen, het gerechtshof, het Fries 
Museum, horeca.  Ja jonge nee juh en Nee jonge 
ja juh verwijzen naar de functies van het plein en 
de omliggende gebouwen.

Het kan een meningsverschil zijn over kunst, in een 
rechtszaak of gewoon een discussie op het plein of 
in het cafe.



PRINS HENDRIKBRUG

In ontwikkeling.
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