
Het esthetische staat in [eeld. 1  1  1noast het tegendraadse

cíncu?cn heeft €en fcno-
menale bouleverd, v:nef
de diik zi€ je de jachthà-
ven cn dÀarachter een

li

5chiinbaar eindeloz€ ven€ aln
bhuw €n gÍijs, mc. bo\cn de hori-
?on e€n keur ean r€elvoímige \rof
Len. Kl€im en grore crhep€n schui'
wn gcruisloos roorbij. Írn prach-
tjg decor vorrr dr jaarlijkse beeldcn-

lk pàsseeÍ It b€elden, nàasr de zês
die er penl|nne stran. I{ct eeÍste
b€eld lonÊon!€rend: e€n gemolca
te€rd lichiim, hrngcnd aan de en'
kels, doorÍoken met stokken, ver
beclding Yen het onmen$liike dàr
hclaàs zo menselijk i$. Eigenl;ik
hid de zi(h ef$(hermende liguuÍ
van Hcndrit de Mocrloosq dic vcr-
derop staet, hier geplaaLst moerÊn
ziin.
De meeste andere becldcn ziin
mindcr dÍiDadsch m lichter van
inhoud.ll ziÈ twec polye\_ter!mu-
\r'/enh(,nen mcl deaÍop een f€i
oranie vis, SurÍEalistisch, speels, de
cloiutic id ótn oogop$lag, Maar
ook een op €en lÀàtmiddcleeu\Àse
voÍmcntÀrl geinspíeerd bronzen
s(hip mer daerin cên dcnkende
'rràn eD ecD ÍhriivendE vrouw: bc-
s.having op dê vhrcht r,oo! baÍbr-
n)?
wÀÀr in voÍige rÍleveringen het
mitcriàalcn de arDbitie oin ddar-
uit i€L{ los re mrkelr (êítÍaal ston-
den, zie ik dit ji,rr vecl meer becl-
d€n waerin \orm, miteriaal en
ider rlkaàr naovllleD. Zo val er
veel te bêleven. Ven figuratie to(
rbstr:}(tir, lan vootspclbanÍ aot v€r-
ràssend. De beeldhouwEr kiÊzen
voor steen, hout, brons, polyester,
stàii en verbeelden deàrnec hun
eigen veÍhààI,

Dê ?6/enrien bcelden van Belgis(h
kunstenaá$collectief loscph PÀn-
Írecoucke ziin vooíàl figurÀLiefcn
$?t me€r modem klassiek, rcnriil
de inlemation € Werkgroep Nieu-
we Beelder oo! abÍra.i wêrk le-
vcrt cn zió als geheel meer eigen-
tiids oÍiënteert. StcÍk is biivoor'
becld'Hsr Sch€epje van llll Vàn-
debos àtop een m{rÍ ofdri€
hoogrc boven de gro d wordr ge-
dragen door rocispÀnen. Tegen he(
de@Í vin de aatr de boulevrrd
gÍsnzfirdc Ílats, is her een beeld
dar ?rwelde bevriidir& hcr ie los-
mákên vàn alles, veóeeldt, ds de
on-ErachÍ hoever kun lc komen op
hct droge, met achr rocispÀnen?
Indrukwekkend ziin ook de beel-
den lan Arrrin cóhrin8eÍ,diein
boomstàmmen Íructuren lritbakt

en daarmee lchrbuÍ nráakt dàt
cultuur wgnelt in uitltNr, [n w
crn goed uitgcvocrde vondst is het
ándaÍ€ beeid van lut Vàrdebos:
ee:l levensgíoor sahecplc in een
fle3! He! rerhevene wodt aÍgewis-
seld lllet her elledÀe8se, ler esdre-
tbche staat nrÀst hct hgendrÀàdse
Da! i5 juist de k'àcht van dezÊ be€f
denÍorae. Die veder woÍdt geken-
mcÍÏr dmrde visuele relatle die
de beelden hebben len opz-ichre
vnn de ruimtê wrarin ze zijn gc-
Plaats!.
Mear àls eÍ ook aen inhoudeliike
relàtio onGtaat, is her echr feesL
Dat is rcker hct gcval bij de hierbo-
ven Àfgebeelde sculpru{r vatr Kscs
Eu.!ens. ()p een sokkel plàáFte
hij een collage van srukken sreen,
diê samen cen middclccuws sradie

opÍoepen. Pnahrig is de combini-
aie ván de vrrsrhilleíde sÍ€enslor-
teÍr Biizonder dff Buckens er In
shegt ecn kleine wereld rè s(hep-
pen die zich 106lijkt rc mrlcn vÀn
hct Ààrdse. Het beeld kÍijgt eeD di-
nrensir exra door de plaats. Aàn
de ene kÀnr de ruimie \,an het ivJ-
ter rvxarop het dls cen soon fuk
vin Noach zijn plek kan onwluch-
ten. Aán de rndeÍe kant het con-
tràsr mer de hoge woonroren op
dc ÀchlcígÍond. c(n typischc mo-
dcÍnf irchitc€tonirche ujring ten
opzichte v:n d€ r€làti€ve bcrahei-
denheid \?n dc middeleeuwse
5tad.

Vn 219. '.heldebout vad en
ftodhtthplein fêÍn ,r'/etr ,leet infD:
fi,ww.be.ld.nopdetàt ltkboul.rotd.nl.
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e Beddcf oide sódde-
boule\ard b €en iaarlikse
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seaíde ut 3s groÊ be€l-
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Scubtuur v.n Kecr Bu(larls: ecn kl€lte we,eld die ii(h h6 liikt te nÈk n vón hêt 'lÍd!e.
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