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Eerst maakte kunstenaar Frans van Straaten
kleinere bronzen beelden, nu gaat hij voor de
grote gebaren. In januari viert Van Straaten
dat hij 25 jaar in het vak zit. Hij pakt uit met
een tentoonstelling en een boek. ‘Het voelt
als een vulkaan die op uitbarsten staat.’
Beeld: MYart

fotografie Tekst: Ellen Leijser

Wie is Frans van Straaten?
Frans van Straaten (1963) volgde
de Lerarenopleiding Tekenen en
Handvaardigheid in Delft en
studeerde daarna aan de Academie
voor Beeldende Kunsten in
Rotterdam. Zijn bronzen beelden
bevinden zich zowel in particuliere
als openbare collecties. Zijn werk
is te bezichtigen in een aantal
vaste galeries, zie zijn website.

Komt dat zien
Op 12 januari 2013 presenteert
Frans van Straaten in zijn atelier
in Rotterdam zijn nieuwe werk
en het jubileumboek met een
overzicht van 25 jaar beelden.
www.fransvanstraaten.nl

Het dynamische bronzen beeld ‘Samengaan III’ is slechts 85 cm hoog.
Het nieuwe beeld komt uit een gelimiteerde oplage van acht.
Links: Frans van Straaten naast de 180 cm hoge, bronzen ‘Gorilla’.
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ij kijkt je met nieuwsgierige ogen aan.
Wegkijken is onmogelijk, hij zuigt alle
aandacht naar zich toe. De meer dan
manshoge gorilla in het atelier van
Frans van Straaten is onweerstaanbaar.
De kunstenaar loopt een rondje om
het beeld en legt liefkozend zijn hand op de stevige
bil van het beest. ‘Als je om de gorilla loopt, dan zie
je de lijnen en het licht. Het is voor mij belangrijk
om er omheen te blijven lopen, ik moet zorgen dat
die lijnen spannend blijven. Ik moet kijken hoe het
beeld zijn grootste uitdrukkingskracht krijgt.’
Dan wijst hij op een beeld van een slapende poes in
een hoek van zijn prettig lichte atelier. ‘Ik had
eerder al een spelende poes gemaakt, met veel
energie. Maar later werd ik geïnspireerd door diezelfde poes die lekker lag te slapen met een houding
van ‘ik heb het helemaal naar mijn zin’. Ik dacht:
wow! Dat beeld wil ik ook op twee meter maken.’
Hij lacht dan en zegt: ‘Kijk, zo’n slapende poes is
eigenlijk een beetje kitsch, maar door het uit te

vergroten gebeurt er iets. Je wordt je dan meer
bewust van de vormen, de ruimte en de uitstraling.
Dat vind ik een spannend fenomeen.’
De grote beelden, die hij sinds kort maakt, staan
voor hem synoniem aan een ongebreideld positivisme. ‘Ik wil laten zien dat ik me niet laat stoppen
door de crisis en al die negativiteit. Ik ben zelf heel
positief en ga tegen alle trends in iets groots laten
zien. Dat doe ik heel bewust om de negatieve vibes
te pareren. Ik heb dus wel het idee dat ik de
komende tijd meer grote beelden wil maken. Het is
nog relatief nieuw voor me, maar ik heb het gevoel
dat het een soort vulkaan is die op uitbarsten staat.’

Van samba tot Engelse wals

Behalve dieren kiest Van Straaten vaak mensen als
onderwerp. Hij laat zich hierbij – bijna automatisch
en onbewust – leiden door dans en beweging.
Tussen zijn zestiende en vijfentwintigste heeft hij
zelf veel gedanst. ‘Klassieke dans, ballroom, latin.
Stijldansen heeft veel te maken met oefenen.
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‘Michelangelo zei ooit:
“Ik heb hier een steen en daarin
zit een paard. Ik hoef hem alleen
nog maar eruit te hakken.”
Zo denk ik ook’

Frans van Straaten

Frans van Straaten laat zich leiden door dans
en beweging. Al zijn beelden zijn van brons.
Het beeld in de vijver ‘Schommelen II’ is 80
cm hoog. De ballerina ‘Waaier III’ is 73 cm
hoog. Ook dieren zijn vaak onderwerp van
zijn beelden.‘Olifant’ is 28 cm hoog.
‘Torro II’ is 80 cm hoog.

Als je het op een gegeven moment in je
hebt, heb je een soort aura, alles gaat
intuïtief. Als je lekker aan het dansen
bent, denk je niet meer na over de stapjes, maar gaat alles in een flow. Dat is
een soort van flow waar iedereen naar
op zoek is als hij yoga aan het doen is,
of zit te vissen, of hard in zijn auto
rijdt. Het gaat er om dat je één bent
met alles. En dát is die beweging.
Daar zit ook een enorme kracht en
energie in.’
Vrij recent is hij weer begonnen met dansen. ‘Mijn
lievelingsdans? Pfff… Ik houd van de quickstep en
de Engelse wals. Ik vind de samba ook erg leuk,
maar daar moet ik nog iets te veel bij nadenken.’
De flow van het dansen heeft hij ook met het beeldhouwen. ‘Als ik aan het boetseren ben, ben ik één
met het beeld.’ Hij heeft redelijk goed in zijn hoofd
wat hij wil maken. ‘Ik vergelijk het wel eens met een
uitspraak van Michelangelo. Hij zei: ik heb hier een
steen en daarin zit een paard. Ik hoef hem alleen
nog maar eruit te hakken. Op diezelfde manier
werk ik. Als ik begin zit het al in mijn hoofd. Het is
dan een kwestie van zoeken en schuiven, tot alles
op de juiste plek zit.’

ruimtelijke beleving te transformeren in een beeld.’
Met lachogen vertelt hij de anekdote hoe hij brons
als materiaal ontdekte. ‘Die ontdekking komt voort
uit een frustratie. Ik had de hele dag in een klein
autootje gezeten in België, kwam weer terug, had er
niets gezien wat mij zinde. Ik had zo’n opgekropt
gevoel van: arghh, mijn dag is verknald. Met dat
gevoel boetseerde ik er in een half uur een klein
stiertje uit. Al die kracht had ik in de stier gestopt en
daar was ik zelf heel tevreden over. Ik heb dat
beeldje in brons gegoten en heel veel mensen
vonden het erg mooi.’ Het leerde hem dat hij zijn
emoties kan verwoorden in brons. ‘En het is
natuurlijk een materiaal met veel uitstraling.
Mensen willen het graag om zich heen hebben.’ Met een beeld opzetten is hij drie, vier
dagen bezig, daarna volgen zes tot acht
weken waarin hij bezig is met perfectioneren. ‘Daar ligt mijn kracht en daardoor
ontstaat mijn eigen stijl. Hoe ik die stijl zou
moeten omschrijven? Het is krachtig. Ik
heb de beweging gevangen. Een verstilde
beweging.’

Dubbel feest

2013 wordt een feestelijk jaar voor
Van Straaten. Hij wordt vijftig en is 25 jaar
kunstenaar, een dubbel jubileum. Om dat te
vieren heeft hij een mooi boek samengesteld
met daarin een overzicht van al zijn werk.
‘Het is niet alleen een cadeautje voor mezelf, maar ook voor mijn klanten en alle
mensen die mij volgen. Ik heb een aantal
vaste verzamelaars die met mij
meegroeien. Dat is een enorme
waardering. Dat voelt goed’

Emoties in brons

Van Straaten aarzelt even, alsof hij twijfelt of hij
moet zeggen wat hij wil zeggen. ‘Voordat ik met een
nieuw beeld begin, ga ik altijd eerst mijn atelier vegen
en stofzuigen. Het moet eerst netjes zijn, zo leeg
mogelijk. Mijn beelden ontstaan vanuit langzaam
groeiende gevoelens die zich bij mij opkroppen.
Aan die gevoelens worden dan impulsen van buiten
gekoppeld. Ik zal een voorbeeld geven. Het kan een
gevoel zijn van heel blij en veel ruimte willen
hebben, dan maak ik zoiets als een wegvliegende
uil. Het zijn overigens geen korte impulsen. Het
groeit en soms duurt het wel vier, vijf jaar en dan
ineens ga ik het maken.’
Op de vraag of hij een gevoelsmens is, knikt hij
instemmend. ‘Dat doe ik veel, op mijn gevoel
afgaan. En ik heb het geluk dat ik de gave heb om
mijn gevoel om te kunnen zetten in materiaal.
Mensen worden vaak geraakt door de uitdrukking
van mijn beelden.’ Het materiaal waarmee hij het
beste zijn gevoelens kan omzetten is brons. ‘Dat
geeft mij alle vrijheid om mijn ideeën, om mijn
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