Gabriel Lester
Beeld tekent
met licht
De Haagse binnenstad is onlangs verrijkt met een
nieuwe aanwinst voor de Beeldengalerij: Bambaataa
van Gabriel Lester. Het is een strakke, op het eerste
gezicht zelfs strenge vorm. Maar streng blijkt speels.
Voor wie zijn ogen de kost geeft.
Door Egbert van Faassen
Dat een beeld onder invloed van de lichtval en door de
positie van wie kijkt steeds weer anders lijkt, weten
we allemaal. Maar deze constructie van Gabriel Lester
is een ding dat eerder zelf met zonlicht tekent – hoe,
dat wordt straks duidelijk – dan dat volumes door licht
en schaduw worden gearticuleerd.

Hoe het in elkaar steekt
Zoals alle beeldhouwers die aan de Haagse
Beeldengalerij hebben bijgedragen, had Lester
met slechts twee eisen te maken. Het beeld mocht
niet hoger zijn dan twee meter en het moest op de
standaard-sokkel passen, een ovaal grondvlak. Hier
zette hij een driehoek op, van waaruit het beeld
omhoog rijst.
Eén zijde van die driehoek is een vlak van
geperforeerd glanzend staal. De andere zijden
vormen een getrapte compositie. Op een derde van
de hoogte knikt de vorm naar binnen, weer wat
hoger zijn er twee knikken. Dit deel van het beeld is
van zwart gepoedercoat staal. Op een bewolkte dag
valt die ordening niet bijzonder op, behalve dan de
drie ‘kniks’, de plekken waar de vorm terugwijkt, die
worden bekroond door geperforeerde onderdelen.
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Wat het doet
Van een afstand zie je drie licht doorlatende plekken
van gaasmetaal in een donker geheel. Ze zijn zo
geplaatst dat er gemakkelijk een gezicht in te zien is.
De laagste, grootste perforatie is dan een mond en de
twee hoger aangebrachte openingen vormen de ogen
– op strak gestileerde, ‘Paaseiland-achtige’ wijze. Zo
geven wij nu eenmaal betekenis aan wat we zien.
Die donkere, als een kop te lezen openingen in de
strakke constructie, hebben echter een onverwacht
effect. Wanneer de zon door het naar het Westen
gerichte beeld schijnt, tekenen de zwarte perforaties
heldere geometrische patronen op de oostelijke,
glanzende kant van het beeld. In Den Haag aan zee
is een stralende zonsondergang het moment om
het maximale effect te ervaren. Dat werkte prima
tijdens de onthulling, begin deze zomer. Maar ook
op een bewolkte, grijze dag worden er veranderende
tekeningen door het licht gemaakt op dat ene platte
vlak van het beeld.

Kijkmachine
“Het kunstwerk kan het doen, maar het doet nooit
alles,“ volgens Gabriel Lester. Hij maakte een
mogelijkheid om de omgeving anders te zien. Het is
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een ding dat doet waarvoor het is bestemd, wanneer
men het aandacht schenkt. Jawel, het staat op een
sokkel, dus zal het wel een sculptuur zijn, maar zeker
niet in de gewone zin van het woord. Voor het BOZAR
in Brussel maakte Lester ooit een bouwsel met enorme
periscopen (Highlight). Een grote, grillige vorm. Je
kon de omgeving van het museum door de vensters
bekijken en zo de ruimte heel anders ervaren of je kon
er voorbij lopen: ‘kijk, weer een sculptuur.‘ Zo is het
ook met dit nieuwe beeld.
Eigenlijk is het meer een soort machine voor het
kijken. Een flink deel van Lesters werk bestaat uit
ingrepen, die de blik door verschillende lagen leidt.
Bouwsels van verschillende materialen, installaties die
lang niet altijd zo strak geometrisch zijn als deze. Een
overzicht van Lesters werk zou een soort park zijn vol
met ‘follies’, die de wandelaar van de ene verbazing
naar het andere wondertje leiden.
De Beeldengalerij wordt gevormd door een veertigtal
beelden langs warenhuizen en het Gemeentehuis.
Met een enorm, kleurig beeld van Karel Appel in
het centrum, vormt het een dwarsdoorsnede van
de Nederlandse beeldhouwkunst van nu en van

het recente verleden. André Kruysen, conservator
van de Beeldengalerij, heeft Lester gevraagd om
met een voorstellingsloos beeld te komen. Na een
aantal figuratieve opdrachten was het weer tijd voor
abstractie. Lester, die begon als musicus die met
samples werkt en via de film bij de beeldende kunst
uitkwam, maakte weliswaar een constructivistische
compositie, maar ook een gezicht, een primitief hoofd,
misschien wel dat van de titelgever Afrika Bambaataa
– de Amerikaanse hiphop-pionier. Tegelijk toverde hij
een immaterieel spel met het zonlicht.
Gabriel Lester heeft een ding gemaakt, waar je
eindeloos naar kunt kijken. “Ik houd ervan, wanneer
iets werkt. Wanneer je steeds kunt terugkomen en
kunt zien wat je verwacht“, zegt hij.
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