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Den Haag Sculptuur besteedt dit jaar aandacht aan beeldhouwers uit Spanje en België, de landen die dit jaar
voorzitter van de Europese Unie zijn. Manolo Valdés interpreteert in zijn beelden vaak bestaande kunst. Kim De
Ruysscher legt in Den Haag de vluchtige dingen van het leven vast in solide natuursteen.

Het Lange Voorhout is van 17 juni tot en met 12 september weer een openluchtmuseum voor beeldhouwkunst. Het
Voorhout werd ooit ontworpen door Keizer Karel V, die Nederland, België én Spanje onder zijn rijk telde. Nu staan
er de natuurstenen voorwerpen van de Belg Kim De Ruysscher in glazen huisjes en de kolossale bronzen van
Manolo Valdés. Ook in Pulchri Studio en de Kloosterkerk is werk van de kunstenaars te zien.

Manolo Valdés
Manolo Valdés (1942) is een van de meest vooraanstaande kunstenaars van Spanje. In de jaren ’60 was hij lid van
een Spaanse pop-art groep, maar tegenwoordig maakt hij monumentale werken, die vaak elementen van bekende
kunstwerken in een nieuw licht plaatsen. Zo herinneren de vrouwenbeelden met hoepelrokken aan de vrouwen op
een schilderij van Velázquez.

Of het publiek al die verwijzingen begrijpt, vindt Valdés niet zo belangrijk. ‘Verschillende mensen kijken op
verschillende manieren. Op Broadway had ik een expositie op straat met zuilen met audio-informatie. Mensen
konden daar zelf commentaar inspreken. Iemand zei dat een van mijn beelden net zulk haar had als Madonna, of
als jullie Koningin Beatrix! Mensen die naar musea gaan en de kunstgeschiedenis kennen, kunnen ook
thuisbrengen waarnaar ik verwijs.’

Een parfum rondom de beelden
‘Mijn beelden passen zich aan aan hun omgeving. In New York staan ze temidden van de gele taxi’s en rennende
mensen. In Sint-Petersburg kregen ze bijzonder licht door de Witte Nachten, daar gaat in juni de zon bijna niet meer
onder. Hier is het een rustoord. De beelden zijn overal weer nieuw en de mensen, de bezoekers zijn als een parfum
rondom de hoofden van de beelden.’

‘Ik heb de beelden hier niet zelf neergezet. Daarom staan ze soms anders dan ik het zelf gedaan zou hebben. Maar
dat is juist goed, anders zou het telkens hetzelfde zijn. Het is verrijkend om te zien hoe iemand anders ze op een
andere manier neerzet en daarmee ook een eigen interpretatie geeft. En ik bewonder hun werk, het is enorm zwaar
en moeilijk, er komen grote kranen aan te pas. Maar de joffertjes staan op het Voorhout alsof ze er altijd zijn
geweest, alsof ze er zonder moeite zijn gekomen.’
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Valdés bekijkt zijn beeld op het Voorhout (foto Gemeente Den Haag)

Valdés voelt zich op zijn gemak bij de combinatie met Kim De Ruysscher. ‘Onze beelden zijn zo verschillend, en een
stad moet ook heel verschillende dingen aanbieden. Als je dan het een niet leuk vindt, vind je het ander wel leuk. Ik
ben onder de indruk van de manier waarop hij hyperrealistisch in marmer werkt. Onze techniek is verschillend: hij
hakt delen weg uit één brok steen, ik maak beelden die uit verschillende losse delen bestaan. Ik heb bewondering
voor zijn werkwijze.’

Kim De Ruysscher
Kim De Ruysscher (1973) bereidt in zijn atelier op de Haagse Binckhorst de tentoonstelling voor. Met zijn beelden
wil hij het belang weergeven van situaties in het dagelijks leven, waar voorwerpen hun oorspronkelijke functie
verliezen.

Waardering voor een wc-rol
‘Als je thuiskomt met een papieren shoppingbag, heb je hem niet meer nodig,’ legt De Ruysscher uit. ‘Misschien ga
je hem nog hergebruiken, misschien gaat hij bij het oud papier. De dingen die schijnbaar geen aandacht krijgen,
hebben toch een zekere grootsheid. Dat benadruk ik door deze heel vluchtige elementen – een wc-rol, een
vuilniszak – vast te leggen in eeuwenoude natuursteen. Door dat te doen refereer je aan de beeldhouwkunst, aan
de waardering en appreciëring daarvan, en zo kun je komen tot waardering van die wc-rol. Je kunt je verbruikte
voorwerpen weggooien, of als kunst aankopen en op een sokkel zetten. Die keus, die verbeelding laat ik aan de
toeschouwer.’

‘In mijn grotere werken krijgt de vluchtigheid een andere wending. Het beeld van mijn vader is geen portret. Ieder
kan daar zijn eigen vader in herkennen. Het is een man op een sofa, die een dutje doet. Ieder heeft het recht om te
rusten, te genieten, zonder stress. Elk werk in natuursteen heeft iets van rust: in het kalkgesteente zitten fossielen,
zit geschiedenis.’

‘Het beeld vriendschap is een tafel, maar je ziet niet het voorwerp, maar de herinnering aan de geschiedenis die
zich daar heeft afgespeeld. Twee hoofdkussens zeggen iets over de mens, niet over de kussens zelf. Een slaapzak
vertelt over huisvesting, een nomadisch bestaan. Mijn grote werken hebben vaak een horizontale richting, zonder
sokkel. Zo hebben ze een connectie met de aarde. Daarom zijn voor deze tentoonstelling de werken geselecteerd
op het thema “Rust”.’
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'Vriendschap' klaar om verscheept te worden (foto Gemeente Den Haag)

Gunstig kunstklimaat
De Ruysscher werkt in een Haags ateliercomplex. ‘Ik heb met veel liefde en plezier in Italië gewoond, maar na 10
jaar heb ik besloten meer te gaan werken aan mijn carrière en heb ik de mogelijkheden onderzocht in Nederland,
België en Duitsland. Nederland is het gunstigst in atelierbeleid, de mogelijkheden tot exposeren enzovoorts. Daarbij
ligt Den Haag geografisch tussen Amsterdam en Rotterdam in, en er is veel natuur, veel industrieterreinen. Hier op
de Binckhorst kan ik stof en lawaai maken.’

Na Den Haag Sculptuur gaat Kim De Ruysscher exposeren in Galerie Brand in Amsterdam en in Buitenplaats
Tesslo in Oisterwijk.
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Meer informatie op www.denhaagsculptuur.nl (http://www.denhaagsculptuur.nl) .

Interviews: Frans van Hilten
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