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ONTHULLING GETUDENWACHTERS 22 april 2012 - GEERSDUK

Op zondag 22 april 2012 wordt aan de Provincialeweg 1 en 2 in Geersdijk een viertal
sculpturen onthult.
Deze datum is uitgêroepen tot de dag van de aarde die in 1970 ingesteld is in Amerika
en welke nu ook sinds vele jaren in Europa gêvierd wordt teneinde mensên bewust te
maken om goed en vooral bewuster met het levên op onze aarde om te gêan.

De opdracht voor deze sculpturen werd gegeven aan beeldend kunstenaar pêter van
Tilburg met als vraag: ontwerp vier afzonderlijke beelden van ongeveer 4 meter hoog
die de suggestie van êen boog weergeven. De vorm moêt organisch en tegelijk dyna-
misch ztn, daarbij opvallend en verrassend overkomen. Deze sculpturen zullen êen
artistieke kwaliteit en een allure gaan uitstralen die past bij de twee opdrachtgevende
bedrijven, Landgoed Ríjckholt en Hofstede Galerie Lijn 3. De beelden zjjn gemaakt van
plaatstaal en hebben primaire kleuren die het landschap in de winter zullen opvrolijken
en in de zomer al het groen gaan accentueren,
Ze hebben speelse ronde, draaiênde en uitstekende vormen zoals we die in de natuur
tegen kunnen komen. Zelf noemt de kunstenaar het "Getijdenwachters " omdat hij de
vier ja a rgetijden dêarmeê heeft verbonden

De opdrachtgevers zUn de Familie Bakker van het Landgoed Rijckholt, een particuliere
woonzorgvoorziening met speciêlê aandacht voor dementie en Alzheimer, vroeger was
hier een fruitteelt bed rijf gev$tigd.
Aan de overkant van het Land8oed hebben Claude de Vries en Anthonia van Rappard
een boerderij uit 1840 onder architectuur verbouwd tot eên kunstgalerie met Mijmer-
tuin en Beeldenpark mêt dê naam Hofstede Galerie Lijn 3. De voormaljge agrarische be-
drijven die hier ooit opgezet zijn in de beste Zeeuwse tradities, hebben nu een nieuwe
hedendaagse functie gekregên : zorg en kunst.
Nieuwe economische dragers op het platteland.

De nog te onthullen sculpturên zijn tegenover elkaar geplaatst aan weerzijden van
de karàkteristieke dUkwêg en symboliseren daardoor de verbind ing tussen traditie en
heden hetgeen ook aan de basis ligt van de activiteiten van de beide bedrijven.
Dit particulier initiatieí in tijden waarin de overheid op alle fronten bezuinigt op kunst,
mag wêl uniek genoemd worden.

. De onthull ing op zondag 22 ápri l  zal door de Commissáris van de Konjngin
mevrouw drs. K.M.H. Peijs rond 15.00 uur worden verricht.
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