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Nieuwe plek voor kunstwerk
Henkvan
Bennekurn trots

op zijn 'Cyclus'
HVELD-G'DAM - Oud-dijkgraaf
Gerrit Kok heeft vrijdag met bet
nodige ceremonieel het beeld
'Cydus' van de Hardinxveldse
kunstenaar Henk van Bennekum
overgedragen aan de gemeente
Alblasserdam. Wethouder Ad
Cardon heeft als initiatiefnemer
bet kunstwerk met plezier in ontvangst genomen. Het beeld staat
nu als markant teken in de as van
de aantijroute naar de waterbushalte aan de rivier. Als de laatste
fase van de bouwplannen daar gerealiseerd zijn en de kade is afgewerkt, is het een bijzondere plek
aan bet water voor Alblasserdam.
Van Bennel<Um: ..Ik weet dat er altijd de brandende vraag is wat s~elt
het voor? Ik kan zeggen: het stelt
niets voor. Het is geen beeltenis van
iets, maar alleen zichzelf en het
is eigenlijk simpel te omschrijven
als twee driekwart cirkel delen verbonden door twee kwart cirkels. Oe
ruimtelijke uitvoering hiervan lijdt
tot een visueel interessante vorm,
die iets ongrijpbaars heeft als je er
omheen loopt en van verschillende
kanten benadert."
Cyclus vertelt iets over het leven en
beleven. Ooit maakte ik een beeld in

Wethouder Ad Cardon van de gemeente Alblasserdam heeft als initiatiefnemer het kunstwerk met plezier in ontvangst genomen.
de zomer bij de poolcirkel. Omdat ik
toch dag en nacht wilde blijven ervaren sloot ik de verschillende delen
als het nacht moest zijn in Nederland. Cyclus gaat natuurlijk verder
dan dag en nacht. Denk aan de cyclus van onze jaartelling. Cyclus tot

in de lengte van dagen, aan de rivier. de A15. Mede door de uitbreidingen
liet komen en het gaan."
daar kwam het kunstwerk visueel in
Overigens is het beeld al in 1981 de verdrukking en werd er gezocht
vervaardigd voor de Iioolzuiverings- naar een nieuwe locatie. Die is nu
installatie in Alblasserdam. Het dus gevonden. Oe komende dertig
kreeg toen de naam 'Zuivering' mee jaar prijkt het kunstwerk bij de waen was dertig jaar lang te zien vanaf terbusha lte.

