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Kunst verbeel dt seizoenen
GEflSDlJK - De vier scupluren aan
de Provincialeweg in ceersdijk die
zondagmiddag werden onrhul4
leggen verbinding tussen treditie
en heden,
Vroeger waren hier aan weelszij-
den van de weg agrarische bedtij-
ven gevestigd. Nu hebben beid€ lo-
caties een hedendaagse functie:
zorg en kunst. Dê kumtwerken
slaan ook een symbolische brug
tussen die zogeheten nieuwe eco-
nomische drageÍsr Hoísaede Gale-
rie Lijn j en parricuLere zorginsrel-
ling Làndgoed Rijckholt.
De vier sculpturer! vervaardigd
door beeldend kunsteneer Peter
!àn TilbuÍg uit Hilvarenbeelí dra-
gan de naam Getijàenwachte$ e
verbeelden de vier seizoelre& zo-
els diê zich in een iaaÍ maÍrifeste-
ren, maar ook stmbolisch als fisen
m een menseDleveD,
Commissaris r,àn de koningin Kar-
la PeiF was er zondegmiddag voor
naàr Geersdijk gekomen om de
sculptlren Zomer en HerÊa en - sa"
med met de kunstenaaF'lenre t€
onthullen. Aan d€ dames Van der
Have en Ensing, bewoonste$ van
zorginstelliry Rijckholt, dê eer de
srrikken rond het kunstwêrk win-
fer te verwijderen.
Voorafgàand aan de omhulling
lichtre Anthonia van RaDpard van
HoÊtede Galerie Lijn 3 áló me-
de-initietiefneemster toe hoe het
idee voor de sculpírÉn tot stand
is gekomen. Zij en overbuurman

Karla Peiis en Pêtêr van Tilburg onthullên 'HêrÉt' foto RoÍrtd &n DêkL.

Rob Bakker vàn La ndgoed Rijck-
holtdachren aanvanlelijk aan bo-
gen over de PÍovincialew€g als vi-
sualisêring \,an huD beide bedrii
ven. Maar bogen mochten \ànuit
het oogpunt var ruimtelijke orde-
ning niet, sculpturen wel. En zo
keeg Peter van ïlbury de op-
dncht viêr afzonderlijke beelden
van circe vier meter hooq tê ont-
werpen, die wÊl de suggéstie van
een verbinding weergeven. Vorm
en kleurájn kenmerkend voor
het werk rán Van Tilburq en dls
ook bepalend voor dê vièr cefii-
dektua&ters. Ze zi,jn Eemaakt van
plaatstaal, hebben spêelse, roDde
vormen en zijn uitgevoeÍd in pd-.

maire kleuren, Zomer en Lenfe
staar aen de kant \.an HoÍitede Ga-
lede Lijo 3, die ook in die tw€e
jaargeriiden geopend is. He4Gren'lÀ/inter 

kregên €en plek van de zij-
de van Làndgoed Rijckholr, waar
bewoners de leatste seizoenen 1an
hun leven doorbÍengen,
Commíssaris Peijs prees het ge-
meenÈbestuur vooÍ de voolwÀ-
rende medewerking aan de tot-
standkoming van deze verbinden-
de kunsMerken, OoÏ sprak ze
haà r waa rderins ut dat de sculDru-
ren zonder enide financiële bijàn-
ge van de overheid djn gereali-
s€erd, danlzij een gemeenschappe-
ulKe pàrnorlrere àanpai<,


