Hilde Van de Walle uit Zottegem
laureaat kunstwedstrijd
Maria ter Engelen, een zorgcentrum voor
mensen die nood hebben aan uitgebreide
ondersteuning, nam begin mei 2011 een
nieuwe woonentiteit ‘De Tandem’ in
gebruik.
Ter gelegenheid van de nieuwbouw werd
een kunstwedstrijd uitgeschreven
waarbij
Hilde Van de Walle, na een
selectieprocedure,
door
de
jury
genomineerd werd tot laureaat.
Het zorgcentrum is gelegen in de Moeder Elisabethstraat te Klerken (Houthulst). Bij het binnengaan van het
gebouw, loop je tussen de twee beelden, zij staan naar elkaar gericht en begroeten elkeen die het gebouw
binnenkomt, de bewoner, de bezoeker en elke passant op de openbare weg.
Het kunstwerk bestaat uit twee bronzen sculpturen waarvan elk beeld met een cirkel verwerkt is. De cirkels zijn
een symbolische verwijzing naar de filosofie van het zorgcentrum ‘De Tandem’, het elkaar in beweging zetten,
de begeleiders en de bewoners en vice versa. Tevens bieden de cirkels aan de sculpturen een lineair plastisch
accent ten opzichte van de massieve bronzen figuren.

Beelden ‘De Tandem’, brons

De bewoners zijn sterk ontvankelijk voor zintuiglijke prikkels en daar is op een subtiele manier op ingespeeld.
Elk beeld bevat zintuiglijke stimuli, zo zie je bij het beeld links dat de armen uitlopen als de vertakking van een
boom. Op het einde van de takken zijn talrijke windstaafjes bevestigd die door de wind spontaan bewegen en
op die manier een tintelend klankspel creëren. Daarbovenop biedt het zonlicht een schitterende reflectie op de
inox klankstaafjes. Het beeld rechts aan de ingang bevat vooral tactiele prikkels, de huid van het beeld is met
diverse textuur- en reliëfvariaties verwerkt.
“De uitdaging voor dit project was hier vooral om het kunstwerk zo eerlijk mogelijk af te stemmen voor deze
doelgroep en specifieke locatie, en tevens mijn eigen visie en stijl te behouden”, zegt de Hilde Van de Walle, die
al beelden staan heeft in Schoten, Temse, Herk-de-Stad, Eke, Venlo (NL) en nu in Klerken.
Begin 2012 wordt het kunstwerk ‘De Tandem’ officieel ingehuldigd.
Wie meer wil weten over
www.hildevandewalle.be
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