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Het aks  Museum werd dertien jaar geleden 
geopend in de provincie Bayburt in het onher-
bergzame noorden van Turkije. Het is internatio-
naal vooral bekend geworden om de opvallende 
architectuur en de bijzondere locatie. Het museum 
werd opgericht door kunstenaar en professor 
Hüsamettin Koçan op een heuvel met uitzicht op 
de Çoruh-vallei in het dorp Bayraktar, voorheen 

aks  genoemd. en o vallend initiatie  dat 
onlangs door het museum werd gelanceerd, is om 
de Çoruh-rivier met behulp van kunst schoon 
te maken. Met dit milieuproject wordt afval 
verzameld uit de nabijgelegen Çoruh-rivier en de 
omliggende heuvels en gebruikt voor het maken 
van kunstwerken. Deze kunstwerken worden 
vervolgens in het museum tentoongesteld. Men 
hoopt dat andere gebieden het initiatief  zullen 
volgen om de rivieren van het afval te ontdoen. 
De regering heeft vorig jaar als reactie hierover 
een congres in het museum georganiseerd. 
baksi.org

In de duinen van Kijkduin even ten zuiden van 
Den Haag, waar het licht zo tastbaar aanwezig 
kan zijn, heeft de Amerikaanse kunstenaar James 
Turrell een plek gemaakt om naar de lucht te 
kijken: Hemels Gewelf. Het gigantische landschaps-
kunstwerk maakt gebruik van het licht dat bij de 
kijker ervaringen opwekt die het puur zintuiglijke 
overstijgen. Het Hollandse licht wordt bij Turrell 
zowel overdag als ’s nachts zichtbaar en krijgt 
een emotionele en spirituele impact. Op de top 
van een van de duinen is een kom aangelegd in 
de vorm van een ellips, 30 meter breed, 40 meter 
lang. Een aarden wal van ongeveer 5 meter hoog 
omsluit de kom. Om in deze kunstmatige krater te 
komen loop je eerst over een houten trap het duin 
op en vervolgens door een betonnen doorgang 
van 6 meter lang de duinpan in. In het midden 
staat een monumentale natuurstenen bank waarop 
twee personen kunnen liggen. Wanneer je daar 
in alle stilte gewaarwordt hoe het heelal je als een 
gewelf  omarmt, is het nauwelijks voor te stellen 
dat je je midden in een van de drukst bevolkte 
gebieden van de wereld bevindt. denhaag.com
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