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eeiaarliikse beeldententoonstellingen in het Bos van
ii ziin al een vaste zomertraditie geworden. Voor de viereer is het landgoed deze zomer ingericht als beelden
k. De expositie staat dit iaar geheel in het teken van kineti
kunst, bewegende kunst. Vandaar de titel Art in Motion.
I

unst eweegt in
••
het Bos van Y elJ
Bemward Frank is behalve kunstenaar ook uitvinder. HIJ legt zich vooral toe op het maken van objec
ten die door water en door de wind in beweging gebracht Wbrden. Zijn 'WindPendel' wordt aangedre
ven door de wind en de zwaartekracht. Na verloop van tijd draait de eDonne wiodpendule mei eeD
grote slag om zijn as.
Fo to' s Erik Hes me r g

e tentoonst€lling omvat dertig
werken van negentien internatio
naal bekende kUl1stenaars. Er is
onder meer werk te zien Yacoov
Agam en Jésus-RaEaël Soto, die
oolt i:>ehoorden tot de grondleggers van de
kinetische kunst. De Parijse Galerie Denise
Ren., die in de jaren vijftig aan de wieg
st und van deze kunststroming is nauw be
trokken ge\t(eest bij de organisatie van de
exposi ti e.
Techniek speelt een belangrijke rol op de
te ntoonstelling. Zo is er in de ,ijver naast
.het landgoed een digitale waterkl ok te zien
naar een ontwerp van de Nederlandse kun
stenaar Rinus Roelofs.Een rooster .'an
spuIIers in de vijver veroorzaakt bubbels
die de tijd aangeven. VO()r de uitvoer ing er

met een geluidssculptuur. Hij heeft in het
van heeft de kunstenaar onder meer sa
me ngewerkt met het Technologie Centrum park sensoren aangebracht die reageren
NO()rd·Nederiand en de Noordelijke Hoge op de bewegingen van bezoekers. De sen
soren zijn verbonden met speakers die ver
school.
borgen zi jn in de linden langs het laantje in
Zonne-energie speelt een belangrijke rol in het park. Ze I'eageren op de signalen van de
het werk 'Movement for Wuhan gong sol()' sensoren met het geven van vogelgeluiden.
van de in Friesland wonende kunstenaar 'Elect romerel' heet dit kunstwerk dat ook
Hanshan J<oebers. Het werk bestaat uit een op zoune·energie werkt .
huisje op palen met een dak van zonnepa De tent oonstelling Art in Motion is te zi en
nelen. Wanneer die genoeg energie verza tot en met 14 september. De organis atie
meld hebben, treedt er een mechanisme in ve~"{acht , puttend uit ervaringen vÇlJ1 eer
werking dat een slag geeft op een Chinese dere jaren, zo'n 50.000 bezoekers . Voor die
gong, die binnen iEl het kunstwer k is opge bezoekers is het dit jaar extra goed toeven
hangen. Als de zon voldoende schijnt is de in het Eos van Ypeij. Bij het land goed Vij
versburg is een terras met theesch enkerij
gong om het kwartier te horen .
De Nederlandse kunstenaar Jaap de Jonge ingericht.
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'De Kelk' is een kunstwerk van de Nederlandse kun
stenaar R.W. van de Wjnt. Uit cortèn-staal construeer·
de bij een 7 meter boge toren. Door gaten in bet dak
valt licht naar binnen, dat door een prisma gebroken
wordt. Zo outstaat in het interieur van bet bouwwerk
een beweeglijk lIchtspel.
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Van Jêsus-Hafaël Solo, een van de grondleggers van de kinetiscbe kunst, is bet werk 'Duomo Rosso' te
zien. Het bestaat uit een ronde grondplaat waaruit naar hel midden loe in hoogte oplopende pennen
steken. Door om bet kunstwerk heen te lopen onlstaat een sterk moiré-effecl, terwijl in hel midden van
bet kunstwerk een zwevende rode bal zichtbaar wordl.

Yacoov Agam ontwierp bet kunstwerk 'Tbe Ninth Power'.
Het bestaat uit negen roestvrijstalen ringen, Het kunst
werk lijkt een gebeel, maar bestaat uit losse elementen.

Theun de Vries
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In het Lette~ndÎg Museum in'
Der'l Haaglsvand"oag de ~
ning vaneen tentoonstellin~
over lev4i!ln en werk von schnk
ver 1beun de Vries. Hoewel al
96 iaar is hiL l1'Ii.nder met de
dood bezig danjaren geleden.
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de bèéîd~dê ktlOsteen strûfulng put...
s :und~aarin (!~. bewegi ngcehtt:aal ~tO[lcl' fiÛ"'
nlers""erk werd daar bij. verricJit door de P arijse
g.11erie:!'an Oenige René.Zij bl'acht in HJ55 een
groep Kunstenaars bi j eJka'ar d,le; allema:a1 ge1fltri

De in Irak geboren, maar in Frankrijk werkzame kunstenaar
Mebdi Moutashar, maakte bet kunstwerk 'Cube 1.2.3.' Het be
slaat uit 24, in boogte oplopende waterbakken. De kunstenaar
,,1} er zijn fascinatie voor bet vierkant mee uitdrukken. De
weerspiegeling van de bomen, de lucbt en overdrijvende wol·
ken geveu bet werk een beweeglijk karakter.

g.:eri:l .w~en door bewegipg. Dete~t()()OsWlnng
.1.1; Mouvemenr' tDe Bewegi ng)diezti datjaaror~
nh.e eme, kan r.,esch()uw~",ord~n aJshet~gîn
vau de ki netlsche L.-unst, Ei was:werkte t iênvan
Ollder artdeten Yakoov .~all1. Jean.Tirtgue:Jy,.Jé"
sus~Rafaël Soto en J~Jexander Clildeb
.'
Kerunerk van een kinetiscllkunstweJ'kisd~t hel
door ,beweging van vOri-nverandert. Soms he
,,·~t l1.et kunslwerlc zelf,40,a.1sdefantaslêmachi
I~s van Tin Quely of de mobilesvan Chlder;Soms
.k verandert het van VQrni d oor de 'beweging
y.m detoeschouwerzelt DOOT Dm het werk heen
lt' topen en het uil stef)(Jl~ 'Nis~elende standpun~
11"11tebekijkeD, ziet het werker steeds Mlders uit,
werken .kunnen in.bewe~ing worden gebrachl
"" ar ze aante raken, of door de werking van wind
water
.
to(!schouwer neeft .SQIDS een actieve rol. Zo
"lakte de Frans/lsraëlisçhe kunstenaar Yakoov
~gam iil de vroege jaren zestig een reeks paneel
1I1"s met daarop draaibare staafjes gemont~etd
JOl" die te verdraaien kon de kijker de composi
. veranderen.

'Physicbromie ModulabIe' noemde de In Venezuela geboren kunslenaar
Carlos Cruz·Diez dit kunstwerk. Het bestaat uit een lange muur van rood,
geel, groen en blauw geschilderde stroke n, die van elkaar gescbeiden wor~
den door zwarte en zilverkleurige opstaande tussenscbotjes. Door langs
het werk te lopen verandert dat voortdurend van kleur.
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No Teiptie heeft nu ook een
andervriendie van Winnie de
Poeh.zqn e igen tekenfilm.
Het Cahmero-gevoel van een
kleine big levert gen~ ver
maak ClIP voor'l(norreties
Grote Film'.

Saxofonist en componist
Frans Vermeerssen vond
in Gauw de rust w aar hij
al zo lang naar ol? zoek
was. Ziin com~.tie
'Skaai'is een Ode aan
Friesland.
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'ART IN MOTION' BRENGT BEELDEN TOT LEVEN

Verleidelijke kunst
uit een beweeglijke tijd
Na een bezoek aan de vierde tentoonstelling in het Bos van Ypeij, aan de rand van Tytsjerk,
staat één ding vast: alles beweegt! Met Art in Motion heeft de Stichting Beeldenpark
Vijversburg een expositie in huis met als thema 'de beweging (ldnese) in de kunst'.

egentien kunstenaars uH binnen
en buitenland zijn vertegenwoor
_ ___ .....::. digd me.! dertig voorbeelden van
kinetische ktmst. Ze tonen in hun werken
beweging die ontstaat door- of vanuit het
kWlstwerk, maar er zijn ook objecten die
een werking krijgen door invloeden van
buitenaf, zoals licht, tijd, ruimte en de vier
elementen. Dat levert onder meer lichts
çulpturen, geluidskunstwerken, windobjec
ten en per.petua mobilia op.
De meeste van de kUl1stwerken bewegen
vanuit zichzelf, maar er zijn er ook die, op
nadmkkelijke uitnodiging van de kun
stenaar, door de bezoekers in beweging
mogen worden gebracht. Zo wordt van de
toeschouwer een actieve rol gevraagd bij
het kunstwerk Three granitecubes on steel
rods (1993) van de Duitse kunstenaar
Marcus Berkmann. Drie vierkante blokken
graniet zijn vastgeprikt op stalen spiezen
alsof het om een barbeçue gaat. Door aan
een kabel met een metalen veer te trek
ken, plonst één van de drie vierkante blok
ken graniet bij voldoende insparming van
de participant in de nabijgelegen vijver.
Iets minder inspulming vergt Floating
brick (1997) van dezelfde kunstenaar. Het
bestaat uit een 'aquarium' in de vonn van
een witte houten pilaar van 240 bij 26 bij
33 cm waarin een rode baksteen drijft die
door de bezoeker kan worden aangeraakt.
Niet door mensenhand, ma,a r door de
wind, wordt het kunstwerk Mooin' on up
(2003) geaçht in beweging te komen. Dit
abstracte werk van de Zwitserse kunste
naar Ralf Gschwend, oprichter van de Ki
netiçArl Organisation, toont op een rond
plateau op wieltjes twee elegant omhoog
stekende spimlen met daartussen geklemd
een witte bal. Bij voldoende wind ontstaat
op die manier iets als een kruising tussen
een pirouette van kunstrijdster Sjoukje
Dijkstrn en een bijzonder staaltje ritmische
gymnastiek.

De Vogelv~schrikk~ (2003) van Charles Morgan is een doldwaze machine die gemaakt is van allerlei
'waardeloze' onderdelen van onder meer wasmachines, mixers en claxons.

Maar niet altijd is er tussen de hoge bomen
van het Bos van Ypeij voldoende wind. Kin
deren hadden dit mogelijke probleem al op
hun eigen manier 'opgelost' door het kunst
werk van Gschwend tot draaimolen om te
toveren. Reden voor de organisatie van de
laagdrempelige tentoonstelling om rond het

kunstwerk een touwen verbodsbordje te
installeren. Helaas, hoewel begrijpelijk van
uit verzekeringstechnisch oogpunt,
berokkenen deze obstakels een behoorlijke
verstoring van het kijkgenot.
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Het werk Dumno ROJJO (1997) van Jé!iUli-Rafaël Soto bestaat uit eeD ver~meliog op korte alstaud VaD elkaar staande
gekleurde staven. Samen vormen ze een raster dat, als de toeschouwer eromheen loopt, een wi. In~lend schouwspel geeft.

Kinetische kunst, dat zal duidelijk zijn, is
kunst die verleidt tot spelen en bewegen. In
die zin is het een ander soort kunst dan de
niet-kinetische kunst die stil staat of hangt
en gemakkelijk eenzelfde reactie bij de toe
schouwer teweegbrengt. Kinetische kunst is
ook niet voor niets een product van onze
beweeglijke tijd die in beweging kwam van
af circa 1850; het begin van de 1Weede In
dustriële Revolutie. Elektriciteit, telegrafisch
verkeer en talloze andere uitvindingen
brachten de westerse samenleving in een,
bijna letterlijke, stroomversnelling.
De Italiaanse kunstenaars van het Futu
risme omhelsden deze technologische ont
wikkelingen van harte en wilden het liefst
korte metten maken met alle stilstaande
kunst uit het verleden. "Alles beweegt, het
oude, stilstaande, is geweest en een leugen",
verkondigden Marinetti en zijn kompanen.
Neem daarbij de revolutionaire ontwikke
ling in de kunst die werd veroorzaakt door
het Urinoir (1917) en het Fietswiel (1913)
van de Franse kunstenaar Marcel Duchamp
als twee nutteloze objecten die in ten
toonstellingsruimtes een plek vonden en de
basis voor de kinetische kunst was gelegd.
Een kaal object in combinatie met bewe
ging bracht bijvoorbeeld de kunstenaar
Alexander Calder in de jaren dertig van de
vorige eeuw tot zijn Mobiles. De Kenetica
(van het Griekse woord 'kinesis' dat bewe
ging betekent) haalt steeds bewegingen en
ritmes uit hun natuurlijke verbanden en laat
ze zien in hun eigen, kale esthetische ge
wicht Waarbij de vraag wat 'esthetisch' is in
de loop der geschiedenis steeds van inhoud
is veranderd. De mobiles van Alexander
Calder zijn bijvoorbeeld mooi, maar zonder
diepgang en volstrekt nutteloos. Je hebt al
leen het genot van het kijken naar die aan ·
touwtjes bungelende, bewegende vormpjes.

Parijs
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Een van de hoogtepunten van de tentoonstelling Art in MotWn is VatkT #3 (2003) van de Nieuw-Zee
Jondse kunstenaar Chris Booth. Een grote zwerfkei van ruim twee ton drukt hier op een stapel takken
hout. Wie veel geduld heeft. zal zien dat het kunstwerk na verloop van tijd verandert.

Een ander prachtig voorbeeld van kineti
sche kunst zijn de in onze op 'functie' ge
fixeerde maatschappij eveneens volstrekt
nutteloze machines van Jean TInguely. Met
zijn 'machine' vlak bij Centre Pompidou in
Parijs is hij de koning van een heerlijk zin
loos en doelloos spel. Het is niet voor niets
dat een paar kunstenaars in het Bos van
Ypeij zich onmiskenbaar hebben laten in
spireren door Trnguely.
Charles Morgan, geboren in Engeland, wo
nend en werkend in Zwitserland, heeft met
zijn Vogelverschrikker (2003) zo'n doldwa
ze machine gemaakt. Heel bijzonder is het
feit dat hij dit werk op locatie in het Bos
van Ypeij heeft geassembleerd. Uit allerlei
'waardeloze' ondePdelen van wellicht was
machines, mixers, claxons en wat al niet,
heeft hij een kunstwerk ontworpen dat
deels door de wind, deels door elektriciteit
in-beweging komt.
Bernward Frank uit Duitsland heeft ook
duidelijk een 'prettige tik' van Tmguely
meegekregen bij het ontwikkelen van zijn
werk Die Wasserstrasze (2000). Niets recht
vaardigt de associatie met 'onze' huis, tuin
en keuken waterstraat voor auto's. In de
Wasserstrasze van Frank, een assemblage
van roestvrijstalen platen, kettingen en ra
derwerken, is sprake van diverse natuurkun

dige principes die als uitgangspunt geno
men- en met elkaar verbonden worden. Wa
ter kleeft als cohesie aan een ketting vast,
waterkracht laat met elkaar in verbinding
staande elementen bewegen en de wet van
de communicerende vaten laat het water
via aquaducten langs de onderdelen van
het kunstwerk circuler~. De woorden die
dit kunstwerk beschrijven laten al
doorschemeren dat hier zowel een kunste
naar als uitvinder aan het werk is geweest.
Minder speels dan de Vogelverschrikker
maar ingenieus is het zeker; vooral als het
werkt.
Dat de kunstenaar het daarbij wel eens van
de ingenieur verliest, wordt duidelijk bij het
op zich prachtige beeld Das WindPendel
(2003). Dit imposante werk van vijf meter
hoog, aan de buitenrand van het Bos van
Ypeij, lag er op een gegeven moment
troosteloos en gedemonteerd bij . Kunst ma
ken betekent risico's nemen en Bernward
Frank schuwt die risico's niet. Eerder wordt
een kunstwerk saai wanneer er te veel
hoofd en te weinig hart aan te pas is geko
men. Van kunst wordt het dan te snel tot
een kunstje, een intellectueel kunstje.

Maanlandingsvoertuig
Het werk Solar Sculpture (2003) van Rein
Triefeldt uit de Verenigde Staten lijkt hier
onder te lijden. Deze abstracte vorm, die in
de verste verte doet denken aan een maan
landingsvoertuig, wordt aangedreven door
wnnepanelen die een accu voorzien van
voldoende energie om een slinger draaien
de te houden. De vorm van het beeld wekt
geen spanning of avontuur op, maar door
zijn anonimiteit eerder verveling. Daarbij is
de beweging van de slinger zo regelmatig
en vlekkeloos dat die in wezen niet genoeg
toevoegt; het is in zekere zin een stilstaan
de beweging.
Veel poëtischer en onvoorspelbaarder van
dezelfde kunstenaar is Cirque de la Lune
LeBaron (2002). Hier zien we een soort
van windwijzer in het water op een roest
vrijstalen plateau staan. Op het kruispunt
van drie pijlen die door de wind in bewe
ging gebracht kunnen worden, zit een
mensfiguurtje, onmiskenbaar afkomstig uit
de wereld van het circus.
Niet de wind, maar weer wijzelf brengen
kunst tot leven van Jésus-Rafaël Soto en
Carlos Cruz - Diez. Beide kunstenaars zijn
geboren in Venezuela en beide wonen en
werken in Frankrijk. Soto, een van de
grondleggers van de Op-Art,
experimenteert met geometrische kineti
sche vormen. In zijn werk Duomo Rosso
(1997) 'maakt' de toeschouwer een ver
zameling op korte afstand van elkaar staan
de gekleurde staven die samen een raster
vormen tot een steeds wisselend schouw
spel, puur door eromheen te lopen.
Niet eromheen, maar erlangs lopend heeft
het kunstwerk van Cruz en Diez PhysichTO
mie Modulable (1992) hetzelfde effect. Hier
zijn het honderd strippen gekleurd alumini
um van tachtig centimeter hoog en een ge
zamenlijke breedte van acht meter die aan
de toeschouwer de rol gunnen van perma
nente herschepper van een kunstwerk.
Een goede wmer is het voor het kunstwerk
uit 2003 Mavement for Wuhan gong solo

van de Nederlandse kunstenaar Hashan
Roebers. In zijn houten sculptuur op hoge
poten hangt een Chinese gong uit Wuhan.
Het slagmechanisme voor de gong waar
mee de klepel in beweging wordt gebracht,
haalt zijn energie uit wnnepanelen die op
het dak van de houten sculptuur zijn be
vestigd . Bij voldoende wn klir:tkt ieder
kwartier de gong. Bij slecht weer is het
raadzaam een stoeltje mee te nemen.

Huisje
Wat dat laatste betreft kunnen bezoekers
beter een huisje laten bouwen naast een
van de hoogtepunten van Art in Motion:
Vader # 3 (2003) van de Nieuw-Zeelandse
kunstenaar Chris Booth. Dit zeven meter
hoge werk omvat een hoge stam die wordt
omhuld door een stapel takkenhout \I,"aarop
een zware granieten kei uit Zweden met
een gewicht van ruim twee ton rust én
drukt. Deze circa 1700 miljoen jaren oude
zwerlkei is hier tijdens de Saalien Ustijd
(1.000.000 - 200.000 voor Chr.) terechtge
komen. Door het gewicht van de kei in
combinatie met de aantasting van het hout
zal op de duur het kunstwerk van vorm
veranderen. Hier wordt op imposante wijze
beweging door tijd en ruimte over een res
pectievelijk zeer lange periode en grote af
stand weergegeven. Het kost echter weinig
moeite door dit kunstwerk dat beweging
symboliseert bewogen te raken.
Het beweegt zich behendig en fantasierijk
tussen de nauwkeurige nieuwsgierigheid
van de wetenschapper/constructeur ener
zijds en het poëtische, dwaze spel van de
kunstenaar/fantast anderzijds. Daarnaast
kan dit kunstwerk ons op niet mis te versta
ne wijze wijzen op de betrekkelijkheid in
tijd en ruimte van ons eigen bestaan. En
toch is er wnder ons als toeschouwer geen
waarneming van beweging mogelijk, alleen
al omdat een niet bewegend, niet levend
mens het begrip 'beweging' niet kan voelen,
laat staan dénken.
Het Bos van Ypeij, als de plek waar ook nu
weer een kruisbestuiving plaats vindt tussen
bewegende natuur en cultuur, herbergt een
tentoonstelling die zeker de moeite van een
bewek waard is. Toch blijven er, zoals bij
ieder zich ontwikkelend evenement, dingen
te wensen over. De verbodsbordjes en om
heiningen zijn al genoemd. Misschien was
het mogelijk geweest op de folder of aan
het begin van de beeldenroute een
'gebruiksaanwijzing' voor het bekijken van
de beelden te geven. Daarnaast is het voor
de volgende, vijfde editie van de
tentoonstelling zinvol iel.. mcer aandacht te
schenken aan de afwt!rkmg bij het installe
ren van de beelden. Bij een aantal
kunstwerken komt dt! v.lerkante betonplaat
als ondergrond \ "all een kunst werk wel erg
irritant boven hel gra.weld uit.
. chien moet als ~n soort van kloek ie
mand er flink met de neus bovenop zitten
wdat ieder kunstwerk een optimale 'behan
deling' krijgt. En dat zijn ze waard, want er
zijn iedere keer weer genoeg kunstwerken
die irriteren, amuseren of ontroeren.

De tentoonstelling ~rt in Motion' is tot en
met 14 september te zien in het Bos van
Ypeij te 1Ytsjerk
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