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Blauwe Zee is een sculptuur

Academie van Athene
Volgens Rafaël Santi (fresco 1509-1510)

Een sculptuur zoals ‘Blauwe Zee’ is een ruimtelijk beeldhouwwerk dat is
vormgegeven door materiaal te verwijderen (de subtractieve methode). ‘Blauwe
Zee’ is opgebouwd uit grote blokken polystyreen. Deze drie meter hoge ‘bonk’
polystyreen heeft Elsbeth bewerkt met een electrische broodzaag (taille directe).
Zij deed dit aan de hand van een handzaam modelletje van gebakken klei. Bij
het bereiken van de uiteindelijke vorm is het deze zomer afgewerkt op de werf
van het Amsterdamse Bos met vele lagen gewapend beton van minimaal drie cm
dikte. Het betonmengsel heeft zij met een speciaal pigment blauw gekleurd. De
‘Blauwe Zee’ staat opgesteld aan de rand van de weide aan de voet van de
‘Heuvel’ in het Amsterdamse Bos.

Lucy Luce is een plastiek

Deze historische school in Griekenland
was de eerste georganiseerde school in
Europa. Het werd opgericht door Plato
in 387 v. Chr. in Akademeia, een voorstad van Athene. Filosofie was het
centrale onderwerp. Er werd tot in de 7 e
eeuw (na Chr.) gedoceerd. Deze school
stond model voor de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (Brussel,
1663) en de gelijknamige afdeling van
de Artesis Hogeschool (Antwerpen,
1665). Beide werden opgericht door
barokschilder David Teniers II en
behoren tot de oudste instituten voor
Beeldende Kunsten. Deze instellingen
leverden door de eeuwen heen talloze
alumni op waaronder Vincent van Gogh,
Panamarenko, maar ook striptekenaar
Willy Vandersteen (Suske en Wiske).

Boetseer met Elsbeth
'een beeldhouwer aan het werk'
Elsbeth’s Lucy Luce is een kunstwerk dat is gemodelleerd door toevoeging van
materiaal, in dit geval klei (de additieve methode). Na de opbouw tot het
uiteindelijke beeld (1500 Kg), is het versneden tot blokken van een handzamer
formaat. Deze blokken zijn vervolgens uitgehold (gewichtsreductie), gedroogd
en bisquit gebakken. Daarna geglazuurd en nogmaals op hoge temperatuur
gebakken. Het beeld is geassembleerd en sur place gefundeerd door een
gespecialiseerd bedrijf (Zuliani, Zoetermeer). Lucy Luce is een keramisch beeld
en staat nu al 20 jaar voor de ingang van het Geologisch Museum van Artis.

Een spannende cursus waarbij figuratief en
abstract werken samen kunnen komen. Materiaal
naar keuze, was of klei. Wellicht wordt het uw
zelfportret in actie.
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