Move On brengt het werk bij elkaar van
Nederlandse kunstenaars variërend van Tom
Claassen tot Gerrit van Bakel, en van Carel Visser
en Panamarenko tot Constant. Kunstenaars
die in eerste instantie niets met elkaar gemeen
hebben. Toch hebben de geselecteerde werken
iets gemeenschappelijk: een mate van beweging,
of in ieder geval de suggestie daarvan. Ze
hebben wielen, poten of vleugels, ze kunnen
rijden, lopen of vliegen of lijken dat te kunnen.
Met hun werken zetten deze kunstenaars als
semi-wetenschappers, uitvinders of visionairs
het denken — van zeer traag tot sneller dan het
licht — in gang. Van het door moedeloosheid
bevangen beest Untitled (Brigid) van Claassen
tot de utopische rubberen raceauto Polistes van
Panamarenko, in toenemend tempo zet Move
On de verbeelding in beweging.

Move On brings together the work of Dutch
artists, ranging from Tom Claassen to Gerrit van
Bakel, and from Carel Visser and Panamarenko to
Constant. Artists who initially seem to share no
common ground. The selected works, however,
do have something in common: a degree of
movement, or at least a suggestion thereof.
They have wheels, legs or wings, they can roll,
walk or fly, or appear to have that ability. As
semi-scientists, inventors or visionaries, these
artists mobilise thinking with their works –
from extremely slow to faster than light. From
Claassen’s animal overcome with despondency
Untitled (Brigid) to Panamarenko’s utopian
rubber racing car Polistes, in an increasing tempo,
Move On sets the imagination in motion.

‘Toen ik net begon, was ik
vooral bezig met ruimte
innemen. Met vullen. Dat
fascineert me nog steeds:
hoe vul je als beeldhouwer
een ruimte zonder dat
het opvalt dat het een
vulling is?’
‘When I had just started
I was mainly concerned
with occupying space.
With filling. That still
fascinates me: how do you
fill a space as a sculptor,
without it being noticeable
that it’s a filling?’
Tom Claassen, 2009

Untitled (Brigid) houdt het midden tussen een uit de kluiten
gewassen knuffeldier en een lam monster. Er is geen beweging
in het beest te krijgen, het ligt er laveloos bij. Ondanks de
enorme omvang oogt het werk, mede door het gebruikte
materiaal, kwetsbaar. Traag en log ligt het ruimte in beslag te
nemen.
Tom Claassen (Heerlen, 1964) is bij een breder publiek bekend
door zijn kunstwerken in de openbare ruimte zoals de twee
zittende mannen op Schiphol (Sitting Men, 2000) of de kudde
olifanten langs de A6 bij Almere (1999). Claassen is vooral
geïnteresseerd in de formele aspecten van zijn beelden: vorm,
oppervlak, huid en textuur en hun verhouding tot de ruimte.
Voor zijn onderzoek naar deze abstracte eigenschappen
gebruikt hij juist zeer herkenbare motieven als konijnen, mussen
en andere dieren en vertrouwde objecten. Hij geeft zijn werk
meestal geen titel zodat er alle ruimte is voor eigen interpretatie.
De toevoegingen tussen de haakjes zijn niet meer dan een hint
(Brigid is de naam van zijn zus) of een beschrijving: Cars (Auto’s).
Untitled (Cars), in de volgende zaal, is een groep van drie
cartooneske wagens vol deuken en butsen verspreid door de
ruimte, waarvan er een op zijn zij en een op de kop ligt. Voor
Claassen is het belangrijk dat alle kanten van de auto’s zichtbaar
zijn. Is dit de plaats van een botsing? Is hier snelheid op ruwe
wijze tot stilstand gekomen?

Untitled (Brigid) is a cross between an oversized cuddly toy and
a paralysed monster. The creature cannot be motivated, it lies
there stupefied. Despite its enormous size, the work appears
vulnerable, partly due to the material used. Sluggish and
cumbersome, it lies there occupying the space.
Tom Claassen (Heerlen, 1964) is known to a wider audience for
his works of art in public spaces, such as the two Sitting Men
(2000) at Schiphol or the herd of elephants beside the A6 at
Almere (1999). Claassen is primarily interested in the formal
aspects of his sculptures: shape, surface, skin and texture, and
their relationship to the space. For his research into these
abstract qualities, he actually uses very recognizable motifs,
such as rabbits, sparrows and other animals and familiar objects.
He usually chooses not to give his works a title, to allow plenty
of room for personal interpretation. The appendices between
brackets are no more than a hint (Brigid is the name of his
sister) or a description: Cars.
Untitled (Cars), in the next room, is a group of three cartoonish
cars – dented and damaged and spread around the space – one
of which lies on its side and another on its roof. For Claassen it is
important that all sides of the cars are visible. Is this the site of
an accident? Has speed been halted abruptly here?

‘De stabiliteit waarop
ik leef, beweegt altijd.
Heel weinig. Heel
langzaam. Hoe stil ik
ook zit, ik zit nooit stil.’
‘The stability in which
I live is moving
constantly. Very little.
Very slowly. As still
as I sit, I never sit still.’
Gerrit van Bakel, 1982

Beeldhouwer-filosoof Gerrit van Bakel (Venray, 1943 - Deurne,
1984) groeit op als boerenzoon in de Peel. In veel van zijn
werken komt zijn fascinatie voor natuurfenomenen als regen,
weer en wind terug. Vanaf 1967 maakt Van Bakel bewegende
machines, vaak wagentjes, die gebruik maken van krachten in
de natuur om zich te verplaatsen. Met zijn ‘uitvindingen’ wil hij
tegenwicht bieden aan de snel voortschrijdende mechanisatie
van het boerenbedrijf in de jaren zestig.

Sculptor-philosopher Gerrit van Bakel (Venray, 1943 - Deurne,
1984) was raised as a farmer’s son in De Peel. His fascination
with natural phenomena, such as rain, wind and weather is
evident in many of his works. In 1967, Van Bakel began creating
moving machines, often wagons, which use natural forces for
their movement. With his ‘inventions’ he seeks to provide a
counterbalance to the rapidly advancing mechanization of
farming in the nineteen sixties.

Regenwagentje is niet meer dan een driehoekige bak op wielen.
Van Bakel maakt voor de beweging van het wagentje gebruik
van het natuurkundige fenomeen waarbij massa wordt omgezet
in energie. Regenwagentje hoort buiten te staan, zodat de bak
zich kan vullen met regenwater. Zo gauw de bak vol is, verschuift
het zwaartepunt en kiept de bak achterover. Met een schok
rijdt het wagentje vervolgens een klein stukje naar voren om
daar weer te gaan staan wachten op de volgende regenbui. Op
die manier beweegt het zich extreem langzaam voort.

Rain cart is no more than a triangular container on wheels. For
the cart’s movement, Van Bakel uses the physical phenomenon
whereby mass is converted into energy. Rain cart is intended
to stand outdoors, so the container can fill with rainwater. As
soon as it is full, the centre of gravity shifts and the container
tilts backwards. The cart then suddenly lurches forward slightly,
where it waits for the next shower of rain. In this way, it moves
on extremely slowly.

Middelgrote probleemdrager in de volgende ruimte is wat de
titel zegt: een problematisch groot ding. Maar de verstelmogelijkheden van de hellende vlakken maken het ‘slechts’ tot een
middelgroot probleem: het is tenslotte aanpasbaar aan elke
ruimte.
De processen voorafgaand aan het maken van zijn sculpturen
zijn voor Van Bakel net zo belangrijk als het eindresultaat. Er zijn
ruim zevenhonderd schetsboeken vol met ontwerpen, tekeningen,
berekeningen, telefoonkrabbels en allerhande notities van zijn
hand bewaard gebleven. Bepaalde ontwerpen keren telkens terug,
voor Van Bakel reden om deze schetsen om te zetten in een
sculptuur. Het regenwagentje en Middelgrote probleemdrager
zijn hier voorbeelden van.

Medium-sized problem carrier, in the next room, is just what
the title suggests: a substantial, problematic object. But the
possibility to adjust the inclined surfaces makes it ‘only’ a
medium-sized problem: after all, it is adaptable to any space.
For Van Bakel, the processes that precede making a sculpture
are just as important as the end result. Over seven hundred of
his sketchbooks have been preserved, full of designs, drawings,
calculations, telephone doodles and various notes. Certain
designs keep recurring, which is why Van Bakel converts these
sketches into sculptures. Rain cart and Medium-sized problem
carrier are examples of this.

‘Je kunt er niet mee
fietsen; je kunt er geen
boodschappen mee
doen; het enige wat
je er mee doen kunt is
er naar kijken.’
‘You can’t go cycling with
it; you can’t go shopping
with it; the only thing
you can do with it is look
at it.’
Carel Visser, 1971

Carel Visser (Papendrecht, 1928 - Le Fousseret, Frankrijk, 2015)
is een maker van afbeeldingen, collages en houtsneden, maar
bovenal is hij beeldhouwer. Zijn kunst verbergt niets, maakt
geen gebruik van illusies en is sterk gericht op de directe
ervaring. Vanaf zijn eerste werken is Visser gefascineerd door
materiaal en de werking hiervan in de ruimte. Aanvankelijk
creëert Visser gestileerde ijzeren vogelsculpturen, allengs
wordt het werk een steeds abstracter onderzoek naar stapeling,
ritme en zwaartekracht.
Halverwege de jaren zeventig begint Visser te werken met
gevonden materialen die hij associatief bij elkaar brengt tot
een compositie die ‘iets uitdrukt’ zonder letterlijk verhalen te
willen vertellen. Zijn latere collages en assemblages zijn vaak
lichtvoetig en hebben een poëtische kwaliteit.
Kar is zo’n assemblage. De regenton en wielen zijn gevonden
voorwerpen van Vissers boerenerf. De kunstenaar noemt
het zelf een dramatisch werk: ‘Misschien heeft er zojuist een
ongeluk plaatsgevonden, of een verschuiving. De glazen plaat
die op de houten balken rust is nog maar net heel. Het dier,
in de vorm van de gipsen vierkanten, ligt nog op de grond en
wacht tot het weer aangespannen wordt om de kar verder te
trekken.’ Het zandspoor achter de wielen verbeeldt de sporen
van een abrupte remactie waardoor de Kar tot stilstand is
gekomen.
Visser noemt zijn collages ‘papieren beelden’. Herhaling speelt
een belangrijke rol, zoals te zien is in Viswagen waarin een
terugkerend patroon van vissen te zien is. Voor Vliegende Bril
uit 1996 heeft Visser gebruik gemaakt van alledaagse materialen
zoals een Colgate tandpasta verpakking.

Carel Visser (Papendrecht, 1928 - Le Fousseret, France, 2015)
is a creator of drawings, collages and woodcuts, but above
all a sculptor. His art conceals nothing, employs no illusions
and is strongly focused on the direct experience. Ever since
his earliest works, Visser has been fascinated by material and
its effects in the space. Initially, he created stylized iron bird
sculptures, but gradually the work becomes an increasingly
abstract study of stacking, rhythm and gravity.
In the mid-nineteen seventies, Visser starts working with found
materials, which he assembles associatively into a composition
that ‘expresses something’ without literally trying to tell a story.
His later collages and assemblages are often light-hearted and
have a poetic quality.
Cart is such an assemblage. The barrel and wheels are found
objects from Visser’s farmyard. The artist himself calls the
work dramatic: ‘Perhaps an accident has just occurred, or
something shifted. The pane of glass that rests on the wooden
beams is barely still in one piece. The animal, in the form of
the plaster squares, still lies on the ground and waits until it
can be harnessed again to pull the cart further’. The trail of
sand behind the wheels represents the skid marks of a sudden
braking which brought the Cart to a standstill.
Visser refers to his collages as ‘paper sculptures’. Repetition plays
an important role, as is evident in Fish cart, in which a repeating
pattern of fish can be seen. For Flying glasses from 1996, Visser
uses everyday materials, such as the packing from a tube of
Colgate toothpaste.

‘Als ge echt iets wilt leren
over het vliegen, dan
moet ge dat zelf doen,
en die toestellen zelf
aandrijven, dan voelt ge
direct hoe goed of hoe
slecht het werkt.’
‘If you really want to learn
something about flying,
you have to do it yourself,
and operate those aircraft
yourself, then you feel
immediately how good or
bad it works.’
Panamarenko, 2003

Luchtschepen, vliegende schotels, vliegrugzakken met motor
en raceauto’s, in zijn oeuvre trotseert de eigenzinnige Panamarenko
(Antwerpen, 1940) natuurkundige krachten. Om uitdrukking
te geven aan zijn verlangen om als een hedendaagse Icarus te
kunnen vliegen, verandert de Belg Henri van Herwegen in 1967
zijn naam in Panamarenko, een samentrekking van Pan American
Airlines and Company. Vanaf dat moment ontstaat een veelzijdig
oeuvre, zowel geïnspireerd op bestaande ontwerpen en
uitvindingen als op de natuur in de vorm van vogels en vliegende
insecten. Met zijn even poëtische als wonderbaarlijke machines
probeert de uitvinder-kunstenaar het technisch onmogelijke
mogelijk te maken.
Maar zijn perfect geconstrueerde vliegmachines kunnen niet
vliegen, de nutteloze ontwerpen zijn parodieën op de moderne
vooruitgang. Het vliegobject Klik Klak, Experiment I is
samengesteld uit eenvoudige, gevonden materialen zoals een
deel van een decoupeerzaag en tot vleugels gemodelleerde
kunststofplaatjes. Klik Klak is een experiment, zoals de titel zegt,
maar blijkens de aantekening op het motortje – ‘not enough
amplitude’ – is het niet gelukt: de mechanische vogel kan niet
vliegen.
In zijn werk Polistes combineert Panamarenko de snelheid
van raceauto’s met zijn geliefde thema van vliegen. De vorm
van de rubberen auto is gebaseerd op de Porsche 917 die in
1969 speciaal is ontworpen voor (zeer) hoge racesnelheden.
De titel van het werk verwijst tegelijk naar een geslacht van
grote veldwespen, de Polistes. Panamarenko maakt van de
auto een ‘Ever-Ready-Airbag’ door hem uit te voeren in rubber.
De aerodynamische vorm is volledig botsingbestendig, maar
tegelijkertijd kan de auto door het zware materiaal geen hoge
snelheid bereiken.

Airships, flying saucers, flying backpacks with motors and racing
cars; in his work, the idiosyncratic Panamarenko (Antwerp, 1940)
defies the forces of physics. To express his longing to be able
to fly like a modern-day Icarus, in 1967 the Belgian Henri van
Herwegen changed his name to Panamarenko, a contraction
of Pan American Airlines and Company. From that moment
on, he has created a multifaceted oeuvre inspired by existing
themes and inventions, and by nature in the form of birds and
flying insects. With his equally poetic and miraculous machines
the inventor-artist strives to make the technically impossible
possible.
But his perfectly constructed flying machines cannot fly, the
futile designs are parodies of modern progress. The flying object
Click-clack, experiment I is composed of simple, found materials,
such as part of a fretsaw and plastic sheets shaped into wings.
As the title states, Click-clack is an experiment, but an unsuccessful
one according to the note on the motor – ‘not enough amplitude’:
the mechanical bird cannot fly.
In his work Polistes, Panamarenko combines the speed of racing
cars with his cherished theme of flying. The shape of the rubber
car is based on the Porsche 917, which was designed in 1969
specifically for (very) high-speed racing. The title of the work
also refers to a genus of large wasps, the Polistes. Panamarenko
makes the car an ‘Ever-Ready-Airbag’ by producing it in rubber.
The car’s aerodynamic form is fully crash-proof, but at the same
time the heavy material prevents it from reaching high speeds.

‘Zonder de dwang die de
arbeid schept, wordt
verplaatsing belangrijker
dan verblijf.’
‘Without the restrictions
imposed by work, moving
around becomes more
important than staying
put.’
Constant, 1980

Van 1956 tot 1974 bouwt Constant (Amsterdam, 1920 - Utrecht,
2005) aan New Babylon, een stad van de toekomst voor de
Homo Ludens (de spelende mens). Met een haast grenzeloze
fantasie realiseerde hij een van de meest visionaire kunstprojecten van de twintigste eeuw. Hij maakt talloze tekeningen,
fotocollages, schilderijen, sculpturen en maquettes voor deze
utopische samenleving, waar mensen leven als nomaden, bevrijd
van de last van bezit.

From 1956 to 1974, Constant (Amsterdam 1920 - Utrecht 2005)
was working on his New Babylon, a city of the future for Homo
Ludens (Man the Player). With an almost boundless imagination
he realized one of the most visionary art projects of the twentieth
century. He made countless drawings, photographic collages,
paintings, sculptures and maquettes for this utopian society,
where people live as nomads, freed from the burden of
possessions.

Spatiovore, ‘ruimte eter’, is zo’n maquette voor de nieuwe mens.
In zijn idee van New Babylon zweven leefruimtes, de ‘sectoren’,
aan elkaar gekoppeld tot een netwerk boven de grond waar het
werk plaatsvindt. De indeling van het recreatiegebied is volledig
variabel: kleur, sfeer en omvang van elk vertrek of gebouw kan
worden aangepast. De mens is niet langer gebonden aan tijd en
ruimte.

Spatiovore, ‘space eater’, is an example of such a maquette for
the new human. In his idea of New Babylon, the living spaces or
‘sectors’ hang in a connected network above the ground, where
the work takes place. The format of the recreation area is
completely flexible: the colour, atmosphere and size of each
room or building can be adapted. Human beings are no longer
bound by time and space.

Constants opvatting van een radicaal andere cultuur vraagt om
een radicaal andere architectuur. In een continu veranderende
wereld kan de New Babyloniër zich volledig wijden aan zijn
creatieve ontplooiing. Constant noemt zijn maquettes ‘poëtische
fantasieën voor a-functionele gebouwen’. Constructie met halve
cirkels en Nébulose mécanique zijn naast modellen op zichzelf
staande kunstwerken die een eigen leven leiden binnen het
project: ze zijn de directe link met architectuur kwijt, maar zijn
het resultaat van het nieuwe denken over stedenbouw en
gebouwen.

Constant’s view of a radically different culture calls for a radically
different architecture. In an ever changing world, the New
Babylonian can concentrate fully on his or her creative development.
Constant calls his maquettes ‘poetic fantasies for non-functional
buildings’. In addition to being models, Construction with half
circles and Nébulose mécanique are artworks in their own right,
which lead an independent life within the project: they have lost
their direct link to architecture, but are the result of the new
thinking about urban planning and buildings.

