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‘Een beeld van Frans kan nog zo
klein zijn, maar het heeft altijd veel
ruimte nodig omdat het van alle
kanten beweegt.’

14

He is also intrigued by the Renaissance. Like Leonardo da
Vinci, who had a versatile and curious mind that was always
eager to try out new things, and an intrinsic energy. Da Vinci’s works could be said to originate in a hushed emotion.
Frans recognises an opposite quality in the expressivity of
Michelangelo, which is characterised by grand gestures and
incredible dynamism. Frans is particularly interested in combining the two artists’ approaches. For example, the artist
has worked on two versions of his falcons simultaneously.
One of the birds exudes tranquillity, while the other animal
is in constant motion. Frans also draws considerable inspiration from the work of Giovanni da Bologna, with its opposite
movements and its suggestion of an absence of gravity.

Ook de Renaissance boeit hem. Zoals Leonardo da Vinci
met zijn veelzijdigheid en nieuwsgierigheid om dingen uit
te proberen en zijn intrinsieke energie, waarbij zijn kunstwerken als het ware ontstaan vanuit een verstilde emotie.
Het tegenovergestelde vindt Frans juist weer in de
expressiviteit van Michelangelo met grootse bewegingen
en veel dynamiek. Het is de combinatie van beiden die
Frans zo boeit. Zo werkte hij gelijktijdig aan twee valken.
De een heeft dat verstilde, de ander kenmerkt zich juist
door grote bewegingen. Ook haalt Frans inspiratie uit het
werk van Giovanni da Bologna vanwege tegengestelde
bewegingen en de suggestie dat de zwaartekracht niet lijkt
te bestaan.

In addition, Frans is inspired by dance – with its twists and
turns, movement and dynamism. Dance provides him with
a sense of space. ‘You get into a flow, you forget everything
else, and everything seems to come naturally.’ But as stated
earlier, Frans’ main source of inspiration is his everyday
experiences in the world around him. ‘Both positive and
negative energy can serve as fuel for my work. When people
are very happy, this gives me a great deal of energy. But if
for instance someone in my immediate environment passes
away, I can also use the energy this releases in me to make
sculptures.’ Examples of this process include Pauwentrots,
which Frans made after the birth of his oldest daughter, and
De schreeuw, which was made after the artist lost two people
who were dear to him within two weeks. ‘Often, I also start
working on a sculpture intuitively, and only find out why I
made it afterwards.’

Daarnaast vindt Frans inspiratie in de danskunst. Bewegen
met draaiingen en dynamiek. Het geeft hem een gevoel
van ruimte. ‘Je raakt in een flow, je denkt nergens aan en
alles lijkt vanzelf te gaan.’ Maar zoals gezegd, de
voornaamste inspiratiebronnen voor Frans zijn prikkels
die dagelijks op hem afkomen. ‘Zowel positieve als negatieve energie zijn brandstof om beelden te maken. Als
mensen heel vrolijk zijn, dan krijg ik daar energie van.
Maar ook als er mensen in mijn directe omgeving
overlijden gebruik ik de energie die daardoor bij mij
vrijkomt in mijn beelden.’ Voorbeelden zijn Pauwentrots
dat ontstaat na de geboorte van zijn oudste dochter en De
schreeuw nadat hij in veertien dagen tijd twee dierbaren
verliest. ‘Het gebeurt ook vaak dat ik intuïtief aan een
beeld begin en pas achteraf zie waarom ik een beeld heb
gemaakt.’
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‘Ik wil een spoor
achterlaten in de
kunstgeschiedenis
en bekend staan
om mijn krachtige
en mooie bronzen
beelden.’
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p.26 | Schommelen II | 80 cm hoog | oplage 8 + 2EA | 2006

p.28-29 | Dans I | 13 cm hoog | oplage 12 | 1989

p.31 | Elena | 25 cm hoog | oplage 8 | 2010

p.44-45 | Fly away | 18 cm hoog | oplage 8 + 2EA | 2008

p.46-47 | Voorwaarts | 37 cm hoog | oplage 12 | 2002

p.49 | Stierenkracht | 250 cm hoog | oplage 1 | 2000

p.32-33 | Elegantie | 33 cm hoog | oplage 12 | 2002

p.35 | Energieën III | 35 cm hoog | oplage 3 | 1990

p.36 | Escape II | 60 cm hoog | oplage 1 | 2009

p.50 | Sprong III | 20 cm hoog | oplage 12 | 1997

p.52 | Unica#4 | 38 cm hoog | oplage 1 | 2010

p.55 | It´s an easy way | 54 cm hoog | oplage 12 | 2001

p.37 | Escape III | 40 cm hoog | oplage 1 | 2009

p.51 | Bovenruimte | 29 cm hoog | oplage 12 | 1994

p.53 | Unica#1 | 43 cm hoog | oplage 1 | 2010

p.37 | Escape IV | 50 cm hoog | oplage 1 | 2009

p.53 | Unica#3 | 31 cm hoog | oplage 1 | 2010
p.53 | Unica#5 | 38 cm hoog | oplage 1 | 2010

p.38 | Dagboeken | 30 cm hoog | oplage 25 | 2012

p.40-41 | Evenwichtig | 15 cm hoog | oplage 8 + 2EA | 2006

p.42-43 | Haan | 68 cm hoog | oplage 8 + 2EA | 2010

p.56-57 | Uwatenage (Sumo 3) | 19 cm hoog | oplage 12 | 1997

p.58-59 | Crazy horse VI | 105 cm hoog | oplage 8 | 2006

p.60 | Zandloper | 32 cm hoog | oplage 8 | 2007
p.61 | Tweetjes | 8 cm hoog | oplage 8 + 2EA | 2010
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Met deze jubileumuitgave nodigt Frans van Straaten
belangstellenden uit om zich open te stellen voor zijn werk
en zich te laten raken door de verstilde schoonheid van
kracht en beweging in de ruimte.

www.fransvanstraaten.nl
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De ontwikkeling die Frans als beeldend kunstenaar in de
afgelopen vijfentwintig jaar heeft doorgemaakt is sterk,
verrassend en duidelijk herkenbaar. Zijn manier van beeldhouwen is onvergelijkbaar. Hij gebruikt mooie klassieke
lijnen die nimmer vervelen. Met aandacht voor details
en met scherpe lijnen weet hij de essentie van een beeld
weer te geven. Zijn werk oogt tijdloos en chic. Zijn vroege
beelden waren veelal abstract en gaven een gevoel van
vrijheid, geen grenzen en ruimte. Tegenwoordig werkt hij
vooral figuratief.

•
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