het beeld

Onze sculptuur is een mensfiguur. De figuur staat in rust op twee sterk
vergrote voeten. De voeten staan in spreidstand en worden bij de hak
verenigd in één onderbeen met een sterk geprononceerde kuit. Vanaf daar is
er een vloeiende overgang naar een sterk gestileerde heup, romp en hoofd.
Die vloeiende beweging eindigt op het hoofd in een naar voren gerichte
kijkervorm. Verticale lijnen en een aantal horizontale verdelen de figuur in
segmenten, maar benadrukken tegelijk de vloeiende opgaande vorm.
De huid is een diepblauw glanzende glazuur.
De aandacht voor het beeld begint bij de voeten. Die zijn groot en van een
plastisch realisme, het maakt dat de figuur stevig geworteld op de grond
staat. Zouden de voeten het beeld al een lompe uitstraling geven, met het
gestroomlijnde en gestileerde verloop van de rest van de figuur krijgt het
beeld toch iets bevalligs.
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Kwetsbaarheid
het ontwerp van het
buitenbeeld is zo dat er
geen specifieke kwetsbare onderdelen zijn

Materiaal
keramiek, voorzien van
kwalitatief hoogwaardige
glanzende blauwe glazuur

Onderhoud
door de glanzende
glazuurlaag is het beeld
onderhoudsarm en kan
bijvoorbeeld graffiti goed
worden verwijdert

de

Productie
Het ligt in de bedoeling het beeld te laten vervaardigen bij Struktuur 68, een
bekende keramiekwerkplaats in Den Haag waar kwaliteit en ervaring voor dit soort
werk (beelden in de openbare ruimte) ruimschoots aanwezig is. De werkwijze is
daarbij zo dat er een in detail uitgewerkt model door ons aan Struktuur 68 geleverd
zal worden. Dit model zal dan in de keramiekwerkplaats in klei opgeschaald worden
naar het definitieve formaat. Deze kleimassa wordt dan in onderdelen opgesneden,
gestookt en daarna voorzien van glazuren. De belijning die in het ontwerp is
aangegeven, geven in feite ook de bouwstenen weer waaruit het beeld is opgebouwd
(er is dus geen sprake van tegelwerk).
Het beeld wordt gefundeerd met een ovaalvormige sokkel die net boven het maaiveld ligt. Bij b.v maaiwerkzaamheden kunnen hierdoor machines van het beeld weg
blijven. Het beeld wordt verankert met en opgebouwd op de sokkel. Het opbouwen
gebeurt met een speciale mortel, de holle ruimten in het beeld worden gevuld. Deze
werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door terrazzo en kunst bedrijf Zulliani uit
Zoetermeer, in samenwerking en op advies van Struktuur 68.
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Karakter
De figuur neigt naar voren en deze houding wordt versterkt door subtiele standverschillen in heup, romp en hoofd. De houding en de opgaande lijn in het beeld komen
samen in een karakteristieke kijker in het hoofd. Het is alsof alle zintuigen in het
hoofd zich samenvoegen tot dit ene instrument/ orgaan.
Dit alles samen maakt dat zich in het beeld een verwachtingsvolle spanning opbouwt.
Het wordt een nieuwsgierig beeld, gericht op wie of wat er komen gaat.
Het blijft staan, maar de wil is er om reizigers en passanten uit de verte tegemoet te
treden en te ontmoeten.
Het is voor ons ook van belang dat een beeld aansluiting vindt in de beleving van
mensen, dat het toegankelijk is. Dat binnen de abstractie, die nodig is om een beeld
te vormen, er voor mensen raakvlakken of herkenningspunten in het beeld aanwezig
zijn om het beeld ook in de persoonlijke beleving toe te laten. Daarmee weet een
beeld en de plek waar het staat zich een eigen identiteit te verwerven. Wij denken
met ons voorstel dit op deze plek te kunnen bereiken.

[4]

Onderhoud
door de glanzende
glazuurlaag is het beeld
onderhoudsarm en kan
bijvoorbeeld graffiti goed
worden verwijdert

de

Locatie
De plek die het kunstwerk is toebedacht wordt in deze tijd voor een belangrijk deel
bepaald door een verkeerssituatie. Fietsers, brommers en auto’s geven nu met hun
snelheid het tempo van het leven weer. Toch is door dit moderne straatbeeld heen de
oorsprong van deze weg ( hoofdas oostelijke dorpsuitleg ) voelbaar. De kasteellaan
is hier de kenmerkende structuur en die ademt ook vandaag nog een grote mate van
authenticiteit. Het is die authenticiteit, het oorspronkelijke, waar wij mee in
contact willen komen.
Het is niet het moderne verkeer dat deze weg gevormd heeft. We kunnen zelfs
teruggaan tot de tijd van de Romeinse aanwezigheid in deze streek en misschien was
er daarvoor ook al sprake van een route. Wat nu de Kassteellaan heet was toen in
essentie al aanwezig. Deze oude weg zag er toen zeker anders uit. Het beeld op deze
oude weg is lange tijd vooral bepaald door gewoon voetvolk. Het zijn in eerste
instantie dan ook vooral voeten geweest die deze weg gevormd hebben.
Dat beeld van voeten is voor ons dan ook een heel primair gegeven. Het is rechtstreeks verbonden met de oorsprong van de weg en het is bovendien een heel basaal
uitgangspunt. Op wat voor manier de mens zich tegenwoordig ook verplaatst, het
begint altijd met staan en met leren lopen. Je lopend voortbewegen veranderd in de
beleving de maat van de wereld. Juist dan is een afstand weer gerelateerd aan het
menselijke lichaam. Het is de voet die daarmee bepalend wordt; zij houdt ons in
contact met de aarde en met de plek waar we vandaan komen.
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Bestemming
In onze beleving is het niet moeilijk voor te stellen dat je hier eens aan de rand van
Wijchen stond en de oude weg tussen velden en weilanden richting Nijmegen zag
verdwijnen. Hier te staan en weg te kijken is een ervaring die ook nu nog vanzelfsprekend is.
In ons ontwerp voor deze plek zijn het deze twee uitgangspunten die de sculptuur
bepalen. Waar het oog al is wil de voet naar toe.
Het is onze ervaring dat het karakter van de gemeente Wijchen niet grootstedelijk
is. Dat Wijchen, zeker in de kern, de menselijke maat en het persoonlijke nog in zich
draagt. Het kijken, de voeten, beide zaken geven uiting aan het menselijke aspect,
iets wat de beleving van deze plek een persoonlijk karakter kan geven.
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Formaat

hoogte

3.20 m
lengte

1.86 m

breedte

1.30 m

[7]

de

Schetsfase
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