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beuken en de binnencirkel door groene beuken.
In plaats van een bundel van vijf wilgentakken
staat er nu een beuk met een stamdoorsnee van
10 à 12centimeter. De groei is langzamer en moet
geleid worden. Ongenode zijtakken worden eraf
gesneden. Met de afdeling groenvoorziening iser
de afspraak om een keer per jaar met een hoog-

Godelieve Smulders was in New Vork als artist-in-residence. Tijdens een krachtige storm werker het werk langs te lopen en bij te werken.
woeien tientallen bomen om en min of meer spontaan maakte ze met kinderen uit de

een reuzenbeest van de afgebroken takken. Ze houdt van grote formaten en tege- Veerkracht
lij ertijd moet het werk een zekere luchtigheid bezitten. Het was de start van haar sculp- Wilgen weerspiegelen de veerkracht in de natuur.
turen van natuurlijke materialen. Aan de kale winterse takken vormen zich knoppen:
Harald Schole de katjes. Die verkleuren van grijswit naar lichtgeel

Hef meest gefotografeerde
kunstwerk in het Westerpark
atuurliike reuzensculpturen van Godelieve Smulders

Voor Theater aan de Werf vervaardigde Smulders
kort na haar New Yorkse residencie een tijdelijke
sculptuur van tien meter hoog. Wilgentakken
werden met ijzerdraad aan elkaar gebonden en
vormden een reusachtige structuur in de vorm
van een ei.
Na het maken van een dertig meter lang tijdelijk
paviljoen, van wilgentakken vastgebonden met
oude fietsbanden, voor Natuur & Milieu in de

vierkant. De hoekpunten zijn verstevigd en be-
staan uit vijf samengebundelde takken.

Groenvoorziening
Met haar broers en vrienden heeft ze de takken
voor het beeld in februari gesnoeid en na de vorst-
periode in de grond van het Westerpark gestoken.
Een ideale stek heeft een lengte van zo'n 2,5 tot 3
meter. Om de wortelgroei te bevorderen, ishet

en pluizen uit. Het blad schiet uit en van geel kleurt
het kunstwerk groen. In de zomer vormt het bla-
derdek een groene massa,die in het najaar vaal-
geel kleurt en er bij herfststormen afvalt.
De beuken waren bij de start minder uitbundig,
vroegen meer geduld. Het kunstwerk bezit nu in
de zomer een dicht rood/groen bladerdak.

Van tijdelijk naar permanent
In 2000 kreeg Godelieve Smulders de opdracht van
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden om bij
het kantoor in Houten een kunstwerk te vervaar-
digen. Het werk maakte ze-schaal t: 1van wilgen-
takken. Het grondvlak bestaat uit een cirkel waar
op gelijke afstanden wilgentakken omhoog ste-
ken. De takken zijn schuin omhoog gericht; een-
maal rond kruisen de takken en vormen ze een
ruitpatroon. Het vlechtwerk van wilgentakken
komt halverwege samen in een kleinere cirkel. De
contour verwijst naar een bekervorm. Het iseen
zogenoemde hensbeker, dit woord stamt afvan
het woord 'hanze' wat bondsgenootschap, ver-
band of vriendschap betekent. De hoogte is ruim
drie keer de menselijke maat, zo'n zesmeter: de
favoriete maat in het werk van de kunstenaar.
Om de vorm te fixeren, zijn er horizontale hulp-
constructies gebruikt. Het object isdeel voor deel
bij gieterij Steylaert ingevormd (van een vuurvaste
mal voorzien) en volgens de cireperdue-methode
-waarbij het origineel verloren gaat- in brons ge-
goten en vervolgens tot één geheel gelast .

Nog steeds komen in het Westerpark geliefden
graag samen in De Bruidsuite van Smulders, voor
de fotosessies en om van het leven te genieten. De
Westerliefde, het gebouw waar de trouwceremo-
nies plaatsvinden, ligt er vlakbij.

•
Haraid Schole is beeldend kunstenaar, redactielid van kM

en onafhankelijk adviseur kunst en cultuur.

www.haraldschole.nl

Jaarbeurs leefde het plan voor een permanent goed om aan de onderkant twee stroken van 20 à Website

werk. In 1992 schreef de kunstenaar Stadsdeel 30 centimeter van de bast af te schillen. In maart www.godelievesmulders.com

Westerpark in Amsterdam aan voor het vervaardi- zag ze dat het werk aansloeg en begon te groeien. www.studiosmulders.nl

gen van een groen 'Landhuis'. Met een positief
bericht van het bestuur ging zij aan de slag. Het
paviljoen isopgebouwd uit lange wilgentakken
die, eenmaal in de grond gestoken, snel wortelen
en uitgroeien.
Het bestaat uittwee tegengestelde vormen die in
elkaar grijpen, Eenvierkante vorm op het maai-
veld transformeert tot cirkel op een meter of zes
hoogte en vormt een koepel. Eencirkel, inwendig
aan het vierkant, verandert in de hoogte tot

Als een loper doorkruist een veld van narcissen en
krokussen het kunstwerk.
De wilgentakken groeien meer dan een meter per
jaar en moeten in vorm geknipt worden. Een le-
vend kunstwerk vraagt veel controle en onder-
houd.
Om het kunstwerk te behouden, moest het onder-
houd voor het stadsdeel worden verminderd. Met
andere bomen ishet concept opnieuw uitgevoerd.
De vierkante buitenrand isvervangen door rode

Proiect: titel, Landhuis,
later Oe Bruidsuite
Opdrachtgever. Gemeente Amsterdam.

Locatie: 'Westerpartc, Amsterdam

Jaar: 1992

Afmlttingen: 6 x 6 x 6 meter

Budget: destijdS in guldens 12.000

http://www.haraldschole.nl
http://www.godelievesmulders.com
http://www.studiosmulders.nl

