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											 Leon Abraas
											 een gevonden landschap
											 Staatsmijn Maurits sloeg bijna een eeuw geleden, in Geleense velden, haar
eerste put. Sindsdien groeide eromheen een immens industrielandschap dat voor velen van ons vanzelfsprekend is.
In de volksmond noemen we het nog steeds DSM (Dutch State Mines). Het complex telt echter inmiddels vele eigenaren en dito productieprocessen. Het wil in de toekomst vooral Brightlands zijn; of is het al een “prachtlandschap”?
De vele transformaties van het complex lijken een constante. Ook aanstaand zal het uiterlijk weer veranderen. Het moment dus, om
dit gebrandmerkte en eindige landschap fotografisch vast te leggen; nu het nog kan.
Immers het glorieuze en alles overrompelende mijnlandschap van weleer, dat omvangrijke delen van Zuid Limburg zo tekende, is
destijds nauwelijks met een onafhankelijke blik gedocumenteerd. De foto’s die we ervan kennen zijn goeddeels in opdracht gemaakt
en tonen vooral grootsheid. De schilderijen ervan tonen, met de ogen van nu, toch vooral romantiek.
Fotograaf Leon Abraas toont in deze serie wat hij voor zijn lens treft, terwijl hij rond en door dit landschap zwerft, menig obstakel
neemt of maskerend groen omzeilt. Wat we zien lijkt toch vooral heel vanzelfsprekend, zoals het een landschap betaamd.
Voor wie het nog niet wist, menige wetenschapper meent dat we in het geologisch tijdperk van het Antropoceen leven. Onze aarde
wordt inmiddels door mensenhanden behoorlijk vermaakt. Dit industrieel landschap is voor velen van ons dan ook vanzelfsprekend, imposant en prachtig; net zoals een waterval of een glooiend dal. Willen we de betekenis ervan nog duiden?
Hoog tijd; immers dit complex lijkt een voorbode voor meer. De procesgang die het deed ontstaan en doet groeien wordt ook gevolgd
bij bijna alle nieuwe mondiale verstedelijking. Ook die is met name numeriek en procesmatig. Wordt groot dan vanzelf groots?
Maastricht 2019, Mathieu Bruls architect

Opening vrijdag 27 september 2019, 16.00 tot 20.00 uur,
in Alex Battalaan 51, Maastricht.
Expositie te zien tijdens Maastricht Photo Festival 20 september 2019 tot en met 29 semptember 2019, ook in beide weekenden.
Het werk is verder nog te zien tot en met 25 oktober 2019, tijdens kantooruren van 9:00 tot 17:00 uur.
Wij zorgen voor gespreksstof en een drankje, namens medewerkers en gebruikers van Ondernemershuis Alex51.
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