Wish I could lift you up
De vraag een kunsttoepassing te bedenken voor de nieuwbouw van het
RISO in Deventer, richt zich niet alleen op een speciﬁeke ruimte in
het gebouw, er is ook sprake van een speciﬁeke doelgroep die van die
ruimte gebruik maakt.
De kunsttoepassing staat daarom niet los van de werkzaamheden van
het RISO. Het is gerelateerd aan de mensen die er werken, maar er is
vooral ook een relatie met de bezoekers, de cliënten van het RISO.
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Situatie

De plek die het kunstwerk is toebedeeld is de wachtruimte bij de
onderzoekkamers. Omdat deze wachtruimte zich uitstrekt naar de
volle hoogte van het gebouw, is er sprake van een duidelijk onderscheid met de rest van de (begane grond) ruimte.
In die hoogte is er tegelijkertijd bovenlicht aanwezig en dat maakt de
ruimte speciaal. In de beleving van de ruimte is de opwaartse richting
bepalend en het (dag)licht versterkt juist die openheid en creëert een
sfeer van lucht en ruimte. Het zijn vooral die kwaliteiten waar wij in
ons voorstel op reageren en die wij willen benadrukken.
Het is ons duidelijk dat degene die bij het RISO komen en van de
wachtruimte gebruik zullen maken, zich in bijzondere omstandigheden bevinden. Mensen die geconfronteerd worden met een ernstige
en bedreigende ziekte. Dat geeft een grote mate van onzekerheid en
het kan mensen ook kwetsbaar en angstig maken.
Wij zien dat daar in het ontwerp en de aankleding van het gebouw
absoluut rekening mee wordt gehouden. Er is een zichtbare opzet om
vooral geen klinische en onpersoonlijke uitstraling te laten ontstaan.
Door inzichtelijkheid en routing in het gebouw wordt het moment
van ‘je verloren voelen’ zo veel mogelijk vermeden. Het materiaal
gebruik, texturen en de speciﬁeke kleuren zijn er op gericht om
vooral een aangename en prettige sfeer te creëren.
Het vertrekpunt is om voor cliënten de situatie zoveel mogelijk
hanteerbaar en dragelijk te maken. Eigenlijk probeert iedereen dat
wat al zo zwaar is lichter te maken.
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De artsen en medewerkers van het RISO zelf zijn natuurlijk degene
die in een behandeling en in begeleiding daadwerkelijk iets wat
moeilijk en zwaar is lichter kunnen maken. Wij kunnen dat niet,
niet direct of in die mate.
Wat wij wel kunnen is met verbeelding en sfeer een toon neer zetten.
Als je tijdens de ideeënvorming open staat voor alles, kan het gebeuren dat dingen zich vanzelf aandienen. Een liedje op de radio,
waarbij een zin zich op de voorgrond dringt;
“ ..Wish I Could Lift You Up...” . (Sjako – Hurt(I Wish))
Ineens is het juiste gevoel benoemd, de kern geraakt;

“ ..Wish I Could Lift You Up...”
Dit verlangen, deze emotie, is de toon en de intentie waarmee wij ons
kunstwerk voor het RISO willen omlijsten.
Vooral ook omdat wij het gevoel hebben dat dit ook de essentie is
waar het bij het werk van het RISO om draait. Hier zijn mensen voor
mensen aan het werk en wat kan iemand voor een ander betekenen;
Wish I Could Lift You Up.
Er valt hiermee echter nog meer op zijn plaats, de betekenis van de
ruimte zelf. De wachtruimte waar de kunsttoepassing moet komen
heeft namelijk precies die ruimtelijke kwaliteiten die dit uitgangspunt
als vanzelfsprekend ondersteunen.
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“ Even niet zwaar.
Even niet naar beneden,
niet omlaag.
Zonder gewicht, drijvend,
zwevend haast.
Zo groot en zwaar
als ik eigenlijk ben,
het is even allemaal anders.
Vol van lucht en licht.
Ik beweeg,
gracieus en gemakkelijk.
Stilletjes,
maar moeiteloos omhoog.
Niets houdt mij tegen.
Ik word gedragen.
Ik ben een ﬂoating elephant.
Dat is wat ik denk.”

Het Beeld
Wat zwaar is licht maken, hoe vertaal je dat? Is het dan zo dat een
olifant kan zweven? Een olifant die de zwaartekracht tart, die alle
massa van zich af heeft geschud.
Ja, hij zweeft vrij in de ruimte en reikt met zijn slurf naar de buitenlucht ver achter de ramen van het bovenlicht. Een gestolde zwembeweging, moeiteloos en gracieus. Gedragen door de lucht,
gewichtloos.
Het is enkel de huid van de olifant die zichtbaar is. Dun en doorschijnend, transparant als suikergoed. Een contour die in de lucht
zweeft en het licht van buiten kleurt en breekt. Alles wat een echte
olifant beneden houdt is losgelaten. Eigenwaarde en trots is de kracht
die hem doet stijgen in een vloeiende opwaartse beweging. Dit is het
beeld dat wij in de wachtruimte van het RISO zien.
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Dit is het verhalende in ons beeld. Dat wat normaliter groot, log en
zwaar is, kan op een bepaalde manier licht en moeiteloos blijken.
Dat maakt ons beeld ook herkenbaar en toegankelijk. Bovendien is
de olifant een dier waar met respect en afﬁniteit naar gekeken wordt.
Wat ons echter net zo belangrijker lijkt is de beleving ervan in de
ruimte. Hoewel de hoogte en het (boven)licht van de wachtruimte
vooral te beleven zijn als je er ook daadwerkelijk bent, kondigt het
zich al van een afstand aan. Er is een natuurlijke richting naar die
hoogte en het licht. Er wordt al van een afstand een verwachting
gewekt en mensen zijn geneigd daarin mee te gaan.
En dan is daar een zwevende olifant, gracieus en vol licht, boven de
hoofden van de mensen. Een olifant die moeiteloos mee gaat met de
natuurlijke richting van de ruimte. Dat is niet alleen opmerkelijk en
bijzonder, maar vreemd genoeg ook vanzelfsprekend en aanstekelijk.
Het zal verrassen en het kan de aandacht van mensen meevoeren
omhoog. Naar andere gedachten, al is het maar voor even.
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Materiaal en ruimte
De olifant is een sculptuur van reële proporties. Het heeft zeker
volume, maar nagenoeg geen massa. We laten in feite alleen de huid
zien. En die huid is gemaakt van glasvezel versterkt polyester. Dit is
een licht en sterk materiaal met een zekere transparantie. Hoe dunner de huid, des te groter het lichtdoorlatende vermogen is. Zoals
wij het hier gebruiken heeft het een lichtgroenige naturelle tint. Bij
direct zonlicht lijkt dit materiaal, vermoedelijk door de glasvezel, als
het ware op te lichten.
De sculptuur is niet uit één stuk, maar opgedeeld in verschillende
schaaldelen.
De verschillende delen zijn op ﬂensnaden met elkaar verbonden
door middel van blindklinknagels. Met elkaar vormt dit een sterk en
solide geheel.
Omdat de ﬂensnaden iets dikker zijn, zal daar de transparantie van
het materiaal geringer zijn. De ﬂensnaden zijn daardoor als een
belijning goed zichtbaar en werken dan ook mee in het beeld.
De opdeling van het beeld is niet alleen praktisch, maar ook visueel
noodzakelijk.
Het geeft het beeld een inzichtelijke structuur. De belijning van de
ﬂensnaden loopt met de vorm van de sculptuur mee, ronde vormen
en golvingen in het beeld worden daardoor juist versterkt en zichtbaar. Een organische vormtaal die contrasteert met het architectonische kader van de ruimte zelf.
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De positie van de olifant is in het bovenste gedeelte van de wachtruimte, een deel van de achterpoten is nog in het begane grond
volume. Er is min of meer sprake van een gestolde zwem beweging.
De richting van de sculptuur is in de diagonaal van de ruimte, van
rechtsonder naar linksboven. De achterpoten laag en de slurf reikend
naar het bovenlicht. Het geheel wordt met een aantal dunne staalkabels op zijn plek gehouden.
In dit deel van de ruimte is er daglicht. Dat verandert met de stand
van de zon en de tijd van het jaar. Die veranderingen in het licht zullen ook zichtbaar zijn in het beeld, dat verandert mee. De sculptuur
is hol en transparant; vanaf verschillende posities zitten daardoor
verschillende lagen achter elkaar. Samen met het effect van het licht
geeft dit telkens een ander beeld. Bovendien laten wij de voetzolen in
het beeld open, waardoor er posities ontstaan waarbij je ook echt in
het beeld kan kijken.
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Het geheel
Onze manier van werken, vooral het materiaal gebruik, maakt dat er
in de sculptuur een fysieke gelaagdheid ontstaat. Die gelaagdheid zien
wij ook in de beleving van het beeld in de ruimte. Er zijn verschillende aspecten in het beeld, in betekenis en in uitdrukking, waarop
mensen aansluiting kunnen vinden bij dit kunstwerk. Het grootste
belang zien wij in de manier waarop dingen samenkomen; de kwaliteit van de ruimte, wat het RISO voor mensen betekent en de rol die
ons kunstwerk daarin vervult. Wish I Could Lift You Up.
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