Tijdens het slotevenement van Natura Inspiratus reikte de Vlaams Minsister- president, minister van
Cultuur Jan Jambon een Vlaamse cultuurprijs uit voor mijn werk “Twisting into nature”.
Het keramisch werk is een hele zomer te bewonderen geweest boven de Victoria waterlelies in de
Nationale Plantentuin van Meise.
Dit werk maakte deel uit van de kunstroute Natura Inspiratus, georganiseerd door Fedos. Een
evenement dat door bijna 80000 bezoekers bezocht werd.
De 18 gastkunstenaars hebben dezelfde vraag gekregen “Wil je een werk maken dat natuurlijk
overkomt en past in zijn omgeving” Met veel enthousiasme ben ik hier op in gegaan. Tijdens de
prospectie van de serre wist ik het, boven het water wilde ik mijn werken hangen. Dit was voor mij
en heel nieuwe ervaring. Mijn Twisters staan of liggen op hun sokkels. Nu zou ik werken gaan maken
om te hangen. Wat een uitdaging!
Een zoektocht naar materialen en mogelijkheden is toen begonnen.
Technisch verhaal:
Op de draaischijf creëer ik strakke vormen. Na enige droogtijd snij ik de vorm spiraalsgewijs in.
Zo ontstaan kleilinten die hun beweging in de ruimte gaan kiezen zowel tijdens het snijden als het
drogen als tijdens het bakken verandert de beweging.
Twisting into Nature is ontstaan dankzij de hulp van onder andere, Markt 1 in Rumst,
(keramiekatelier) waar ik dit werk in een grote oven heb mogen bakken, zodat de beweging groter is
geworden.
Ook met dank aan lasser en vriend Filip, hij heeft de constructie gelast en de knopen gemaakt waar
de werken mee ophangen.
Maar vooral met dank aan Walter mijn man, voor zijn geduld. Elke stap in deze zoektocht heeft me
en ook hem slapeloze nachten gekost. Hoe vervoer ik dit? Hoe gaan we dat ophangen boven het
water? Welk ophangsysteem gebruik ik?
“Twisting into nature”. De gesloten vormen bovenaan tot open vallende linten beneden reikend
naar het water, opgenomen in zijn omgeving.
Alsof het er gegroeid is.
Heel het traject van dit project heeft me maanden werk bezorgt. Deze Vlaamse cultuur prijs is dan
ook een prachtige beloning, waar ik super trots op ben.
Marika Vansant

