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Sculpturen als katalysatoren voor 
bewustzijn en ‘gronden’ van 

contemplatie



Angel of the North, 1994-1998, Gateshead NO Engeland 
Cortenstaal h 20m, br 54 m, 200 ton. Het beeld  verheft zich boven een verlaten koolmijn. 

“Mensen vragen altijd, waarom een engel? 

Het enige antwoord dat ik kan geven is dat 

niemand er ooit een heeft gezien en we 

hem ons moeten blijven voorstellen. De 

engel heeft drie functies - in de eerste 

plaats een historische om ons eraan te 

herinneren dat mijnwerkers onder deze site 

gedurende tweehonderd jaar in het donker 

werkten, ten tweede om greep te hebben 

op de toekomst, onze overgang van het 

industriële naar het informatietijdperk uit 

te drukken, en ten slotte om een focus te 

zijn voor onze hoop en angst - een 

sculptuur is een evoluerend iets. "





ANTHONY GORMLEY
TED Talk 2014

De beeldhouwer Antony Gormley geeft een voorstelling over ruimte en de menselijke vorm. 
Zijn werk verkent de innerlijke ruimte die we in ons eigen lichaam voelen, en de uiterlijke 

ruimte die we om ons voelen, in het besef dat we slechts puntjes zijn in ruimte en tijd.

https://www.ted.com/talks/antony_gormley_sculpted_space_within_and_without?language=nl
(15.45)

https://www.ted.com/talks/antony_gormley_sculpted_space_within_and_without?language=nl
https://www.ted.com/talks/antony_gormley_sculpted_space_within_and_without?language=nl


ANTHONY GORMLEY: VORMING

Eind jaren ‘60 – 70:
- Volgde archeologie, antropologie en kunstgeschiedenis in Cambridge
- Verdiepte zich in het Boeddhisme in India en Sri Lanka. Leerde er de Vipassanā-meditatie 

kennen (*) wat de basis van zijn werk zal vormen.
- Kunstopleiding en postgraduaat beeldhouwkunst

- Geïnspireerd door Arte Povera, Land Art, Minimal Art (Carl Andre) en Josef Beuys

(*) Vipassana: ‘inzicht’ of ‘de dingen zien zoals ze echt zijn’. 
Meditatie in een proces van zelfobservatie met als doel het ‘zuiveren van de geest’. 

Gormley: wat het betekent om te leven, wat het betekent om bewust te zijn. En het 
lichaam gebruiken als instrument maar ook als een soort arena of landschap voor een 
soort onderzoek of reis.

Gormley ontving voor Field for the British Isles de Turnerprize in 1994, er volgden nog verschillende onderscheidingen



Glärnisch, Urn und Star, 2001
Equivalent VIII. 1966

CARL ANDRE
MINIMAL ART



Re-arranged Tree, 1978 - 1979

Form And Content, 1979

VROEG WERK
GORMLEY



GORMLEY, Re-Arranged
Desert (1979)ROBERT SMITHSON

LAND ART

Spiral Jetty, 1970, Great Salt 
Lake, Utah, 500 m



ARTE POVERA
belangstelling voor natuurlijke processen. Energie, lichaam, 
groei, ontbinding, vergankelijkheid, het leven, het mythische

RICHARD SERRA

MARIO MERZ, Igloo di pietra, 1982, Kröller-Müller 
Iglo als scheiding tussen vol en leeg aan en is het 
symbool van de nomade dus voor veranderende 
omgeving, veranderende cultuur.

GIUSEPPE PENONE, 
It Will Continue to Grow at 
That Point, 1968-2003

Voorlinden Museum, 
Wassenaar

wankel evenwicht

Gutter Splash Two Corner Cast, 1992, Lood
ruimte 500 x 740 x 348 cm, De Pont

Lood smelten om het 
vervolgens in de 
hoeken van de ruimte 
te werpen. De 
gestolde druppels en 
spetters die zo 
ontstonden, zijn als 
het ware 
getransformeerd tot 
sculptuur.



JOSEF BEUYS
Gormley apprecieerde Beuys
omwille van zijn geloof in kunst 
als een transformatief proces



Land, Sea and Air (1977-79)

Eind jaren 70, tijdens zijn postgraduaat 
studie beeldhouwkunst nam hij van de 
westkust van Ierland een steen mee. Hij 
verpakte hem in lood en gebruikte deze 
vorm om hem op drie manieren te 
vullen. Eén met de steen zelf, één met 
water en één met lucht. Het werk is 
enerzijds nadrukkelijk een vrucht van 
zijn tijd, met de dreiging van een 
nucleaire aanval. Deze elementen, 
gevangen in lood, heeft de kunstenaar 
voor eeuwig beschermd tegen 
vernietiging.

GORMLEY



Natural Selection 1981,
lead tools, fruits, 
weapons, vegetables 
and objects, L. 119.6 cm

Van punt, naar lijn, naar bol.

Natuurlijke en door de mens gemaakte objecten, beginnend met een erwt en 
eindigend met een bal.

“Items 12 en 13 zijn respectievelijk een granaat en een ganzenei, de twee vormen 
die morfologisch het meest identiek zijn, maar het meest tegengesteld.”



Eerste werk waarin Gormley
zijn lichaam gebruikt:

Bed, 1980-81, Bread and
parafin wax, 28x220x168 cm, 
Tate. 600 loaves of Mother's 
Pride bread.

‘Bed’ is een meditatie is over 
de fundamentele processen 
van zowel kunst als het leven.

Gormley at uit brood twee 
holten van zijn liggende 
lichaam weg. Hij 
conserveerde vervogens het 
brood in was voor het kan 
kon bederven.



Bed, 1980-81



Lichaam en ruimte

Gormley gaat in bijna al zijn werk uit van de vorm van het 

menselijk lichaam. Zelf zegt hij hierover dat zijn werk een 

poging is om de plaats aan de andere zijde van de 

verschijningsvorm waarin wij leven in materie uit te drukken. 

Hij neemt daarvoor zijn eigen lichaam als uitgangspunt omdat 

hij hierdoor het onderwerp het meest van dichtbij zal kunnen 

benaderen en omdat dat het enige deel van de materiële 

wereld is dat hij zelf van binnenuit kan ervaren. Hij ziet het 

lichaam niet als een ding maar als een plaats.



Tekenen is het zaad waaruit dingen ontstaan, 
het is het hart van alles



Three Part Lead Bodycase
Works, 1981 – 84

“Hoe maak je van lichamen 
vaten die zowel ruimte 
bevatten als innemen? De 
vroege driedelige loodwerken 
zijn de eerste werken waarin ik 
mijn eigen lichaam gebruikte. 
Ik probeerde de 
fenomenologie van het 
lichaam in kaart te brengen en 
een nieuwe manier te vinden 
om het op te roepen als 
minder een ding, meer een 
plaats; een plaats van 
transformatie en een as van 
fysieke en ruimtelijke 
ervaring.”





Land Sea and Air II, photographed 
on West Wittering beach, West 
Sussex, 1982, lead and fiberglass



Untitled (for Francis), 1985, Tate,
Lead, fibreglass and plaster

Field, 1984 - 1985

Night, 1983

Gormley’s beelden zijn afgietsels van het eigen lichaam. Hij 
beschrijft hoe hij zich bij het afgieten krampachtig doet 
verstijven, in afwachting dat het drogen van het plaaster hem 
omknelt, tot hij ten slotte bij het opensnijden van de gietvorm 
uit de beklemming wordt bevrijd. 

Het gaat Gormley om het 
afgietsel zelf dat het lichaam 
als holte omsluit. Het wordt, 
net zoals bij de Egyptische 
sarcofagen, een tweede 
huid: een ‘body case’, in 
stukjes lood aan elkaar 
gelast.



ANTONY GORMLEY, HOME, 1984

LOUISE BOURGEOIS, Woman House, 1994

Doet denken aan



Room II, 1987

FLESH, 1990

Blokken gewapend beton waarin het lichaam van de 
kunstenaar als holte is uitgespaard, ongeveer zoals het lichaam 
van de bewoners van Pompeï uit de lava. 

De blokvormige beelden gaan over 
sterfelijkheid, het accepteren van grenzen. Het 
materiaal beton is het tegengestelde van onze 
wereld van snelheid.



Sense (1991)

Gormley vouwde voor dit werk 
zijn lichaam samen tot minimale 
proporties. In die positie liet hij 
zich overgieten met was om zo 
de mal voor het betonnen 
sculptuur te maken. 

'Je kunt het werk beschouwen als 
een tombe, maar ook de viering 
van het leven. Het gaat over het 
ervaren van vrijheid en de intieme 
relatie met je eigen omgeving en 
hoe je er perfect en comfortabel in 
past.'



300 betonnen ‘kamers’ voor 300 levende inwoners van Malmö, Zweden. Hun lichaam wordt in het kunstwerk vereeuwigd, zij het 
dan als lege ruimte in betonblokken.

Allotment II
(1995-2008) 



ALLOTMENT, 1995 - 2008

Proposal to Malmö Konsthall, Sweden, 1996

“Ik vroeg aan 300 lokale mensen - mannen, vrouwen en 
kinderen van alle leeftijden om samen met mij een werk te 
maken. De deelnemers werd gevraagd zich staand te laten 
opmeten. 
Het samengestelde werk zal een surrogaat-stadsgezicht 
oproepen, waarbij de stukken op een rasterpadsysteem
worden gezet dat breed genoeg is om er doorheen te 
gaan. Sommige zullen dicht op elkaar staan, andere 
minder. Ze zullen alle kanten op kijken. De kijker, die het 
werk aanvankelijk als een geheel heeft begrepen, zal dan 
in staat zijn om zijn weg door de compositie te banen en 
de stukken intiem te benaderen.”



Allotment II is ook te herleiden tot 
Gormleys fascinatie met de verzakte 
bunkers in de duinen die deel 
uitmaakten van de Atlantikwall in 
Jutland.



‘Field for the British Isles, 1993’

-‘Field’ (1991), 
-‘Amazonian field’ (1992), 
-‘Field for the Britisch Isles’ (1993), 
-‘European Field’ (1993), 
-‘Asian Field’ (2003)

https://publicdelivery.org/an
tony-gormley-field/ (3.43)
Gormley speaks about Field 
For The British Isles

https://publicdelivery.org/antony-gormley-field/
https://publicdelivery.org/antony-gormley-field/


Amazonian Field (1992). 24.000 kleifiguren gemaakt door jongeren uit de 
favela’s van het Braziliaanse Porto Velho tegen de achtergrond van de 
klimaatconferentie in Rio de Janeiro in 1992. Gormley ziet ze als een massa 
van naamlozen, machtelozen en mensen zonder stem.

De opstelling van ‘Asian Fields’ (2003) in China kon niet anders dan 
herinneren aan de duizenden terracotta krijgers uit het oude Chinese 
keizerrijk, maar evengoed aan de opstand op het Tienanmen plein, zeker als 
de terracottabeelden in het naburige keizerlijke paleis werden opgesteld.

“A work about our collective future and our responsibility for it.”



Another Place, 1997. Crosby Beach ten N. van Liverpool, NW Engeland, permanent. 100 gietijzeren figuren met hun gezicht naar de zee gericht.

Hoe langer hoe meer verlaten Gormley’s beelden de wereld van de kunst en gaat hij ze opstellen in een door mensen bewoonde ruimte.



“Het werk stelt de vraag wat de plaats 

van de mens is binnen het grotere 

kader. Elk werk staat 

noodzakelijkerwijs geïsoleerd en is een 

poging om te getuigen hoe het is om 

levend en alleen in ruimte en tijd te 

zijn, blootgesteld aan de elementen.”



Another Place, in De Panne (Beaufort), 2003



In een olijfaard in het Archeologische Park van Scolacium
nabij Catanzaro, Calabrië, Italië (2006). In deze opstelling 
staan ze elk in verschillende richtingen en op 
verschillende hoogten in de grond.

Event Horizon

"...solitary figures installed in groups yet retaining their 
sense of solitude and reflection."

IJzer: het kernmateriaal van de aarde



Another Time Mardalsfossen, Norway, 2015

Am Fuße Des Großen Widderstein
Event Horizon



Event Horizon
31 levensgrote figuren, gemodelleerd naar  Gormley’s eigen lichaam.                                                                                                               

27 van glasvezel en 4 in ijzer. 

Op verschillende plaatsen: in Londen (2007), New York (2010), Sao Paulo (2012), Rio de Janeiro (2012)

New York



Sao Paulo

ANTONY GORMLEY



Londen (2007)
ANTONY GORMLEY



Voorlinden 2022



Royal Academy 
Londen, 2019

“We denken aan 
onszelf als 
verticale 
wezens. 
Architectuur 
gaat daar ook 
van uit. Maar 
wij leven in een 
ruimtelijke 
wereld, we zijn 
allen 
astronauten.”



Critical Mass, 1995 in de Remise, een oud tramstation in Wenen, gietijzer 

“Ik probeerde in dit werk elementaire 

lichaamshoudingen te isoleren en 

vervolgens te testen door ze in 

verschillende richtingen te leggen  

waardoor ze tegenstrijdige en soms 

absurde connotaties krijgen.”

(De term kritische massa komt uit de 
kernfysica en betekent de 
noodzakelijke dichtheid in een 
radioactieve isotoop om splijting te 
laten plaatsvinden.)



Kunsthaus Bregenz



Critical Mass, De La Warr 
Pavilion in Bexhill, 2010



Critical Mass II (1995) 
Voorlinden 2022





‘Het materiaal is ijzer (geconcentreerde aarde), 

hetzelfde als de kern van onze planeet. Hier 

probeert dit kleine beetje materie in menselijke 

vorm ons bewust te maken van onze precaire 

positie met betrekking tot onze planetaire 

toekomst. Het is het gebaar van een op zichzelf 

staand lichaam dat behoefte heeft aan troost, 

onderdak, voedsel en vrede.'



Iron Baby, Royal Academy of Arts, London, UK, 2019, cast iron, 
12 × 28 × 17 cm



Ik ben nooit geïnteresseerd geweest in het maken van 

beelden. In plaats van het lichaam zelf weer te geven, 

probeer ik de ruimte te laten zien waar het lichaam 

was. Noch architectuur, noch anatomie. De Drift-

werken, als bundels van niets zijn de meest 

gedematerialiseerde werken die ik ooit heb gemaakt. De 

lichamen zijn vrij, verloren in de ruimte, gewichtloos en 

zonder interne vastberadenheid - ze 'acteren' niet. Ze 

verschijnen als opkomende zones: je weet niet zeker of 

de bellenmatrix wordt geproduceerd door de 

lichaamszone of de zone door de matrix.

DEMATERIALISATIE 



Drift



GUT VII, 2010SCAFFOLDING, 2009 APERTURE, 2009

Het lichaam opgebouwd uit cellen
Lucht en ruimte als extensie van de geest

CLUTCH VI, 2011



Domain Field, BALTIC Centre for Contemporary Art, Gateshead, UK, 2003





Quantum Cloud Thames, 
Londen, 1999, h.30 m

“… een sprankelende 
myriade van roestvrij 
stalen elementen die 
een gevoel van een 
enorm energieveld 
geven, zoiets als een 
mistwolk “



QUANTUM CLOUD XIII, 2000 QUANTUM CLOUD XXI, 2000



Feeling material I en IV, 2003



‘Hopelijk helpt het de 

toeschouwer om het 

hele landschap als een 

schilderij te zien en het 

te gebruiken als een 

plaats om te dromen of 

te fantaseren’.

Exposure, 2010, Lelystad, 
h. 26 m



‘Als de dijk naar verloop van tijd als gevolg van de stijging van de 

zeespiegel zou moeten worden verhoogd, dan zal het kunstwerk 

steeds verder in de grond verdwijnen’.



Dublin, 2007, Liffey River



Paviljoen in  Middelheim van 
Robbrecht & Daem, 2012



ANTONY GORMLEYFirmament III, 2009, Middelheim. 
Een grillig driedimensionaal net rond een leegte in de vorm van een mens, maar dan 10x groter.  

“Het werk werd geboren 

in de buik van de 

architectuur maar heeft 

nu zijn onafhankelijkheid 

gevonden omringd door 

de natuur en de 

elementen”.



ANTONY GORMLEY
Details Firmament 3, 2009, Middelheim

Gormley is gefascineerd door 
natuurkundige fenomenen als 
celstructuren, de sterrenhemel en 
DNA-strengen. Hij maakt de link tussen 
de zeepbellenmatrix, de patronen van 
synapsverbindingen in de hersenen en 
sterrenstelsels.



Co-ordinate III, Galleria Continua, San Gimignano, Italy, 2017Ruimte en lichaam herdefiniëren



Clearing is een enkele lijn 
die bestaat uit enkele 
kilometers vierkante 
aluminium buizen zonder 
begin of einde. Het is een 
'tekening in de ruimte' die 
over de vloer, de muren en 
het plafond kronkelt. De 
deelname van de kijker is 
essentieel voor zowel de 
ervaring als de betekenis 
van het werk.

Clearing VII at the Royal Academy, 2019



Clearing 
Drawings
2004-10



Museum Voorlinden



Breathing Room III (2010) 

Een donkere ruimte die 
oplicht door in fosfor 
gecoate aluminium lijnen. 
Het zijn de ribben van 
gedeeltelijk in elkaar 
geschoven rechthoeken, 
waardoor de toeschouwer 
zich een weg door een 
bouwtekening lijkt te 
moeten zoeken. Elke tien 
minuten wordt de veilige 
donkerte veertig seconden 
lang verdreven door 
verlichting van 17.000 lux, 
genoeg om bloedvaten 
onder de huid zichtbaar te 
maken. Het onderhuidse 
voor even blootgelegd, 
alle bezoekers voor even 
weerloos.



Tankers, 2013 – 16

De Tankers zijn sculpturale vormen die 
het grenzeloze met het begrensde 
verzoenen. Er is de parallel tussen het 
vermogen van het lichaam om de geest in 
bedwang te houden en het vermogen van 
de architectuur om het lichaam te 
omsluiten.

Expanded Family × 2: Choose, 2014, 4 mm corten steel



Expansion Family X 5: Prop, 2014, cortenstaal



Tankers, Voorlinden“Wanneer je mediteert met je 
ogen dicht, word je je bewust 
van de duisternis van het 
lichaam; een belichaamde 
ruimte die paradoxaal genoeg 
geen grens of dimensie heeft.”



DONALD JUDD, desert city of Marfa, Texas, jrn. 70

Vessel, 2012, cortenstaal, M16, 37 x 220 x 48 m, 
hal van Centquatre-Paris



Living Room Installatiezicht bij Xavier Hufkens, Brussel, 2017



Still Standing, 
State 
Hermitage 
Museum, St 
Petersburg, 
Russia, 2011 -
2012



ANTONY GORMLEY

In Middelheimpaviljoen 2013



In Middelheimpaviljoen 2013



Rooting the
Synapse, ijzer, 
White Cube , 
Hongkong,
2018

“Ze zien er tegelijk 

vertrouwd en 

onbekend uit 

omdat ze zijn 

opgebouwd uit 

elementen die we 

kennen uit zowel 

de natuurlijke als 

de digitale 

wereld.”



Rooting the Synapse, 2018



Blind Light: een glazen ruimte gevuld met een dikke witte 

mist waarin bezoekers kunnen ervaren hoe het is om elk 

gevoel van ruimte en begrenzing te missen. Een 

beangstigende ervaring die juist datgene laat verdwijnen 

wat het thema van Gormley's werk is: het lichaam. Gormley

omschreef het 'als een schilderij van Turner waar je 

binnengaat en zelf onderdeel van het werk wordt'.

Blind Light, 2007, Hayward Gallery 



ICON, 2016

Choreografie Sidi Larbi Cherkaoui
Scenografie Anthony Gormley

"Wanneer je de interactie van dansers met de klei ziet, spreekt 
het boekdelen over wie ze zijn als individuen. Vormgeven aan 
iets is heel interessant, het is een manier om je energie over te 
zetten naar een ander materiaal. Klei is een zeer emotioneel 
materiaal. Er is niets spiritueels aan. Het is extreem 
aardegebonden. Het heeft gewicht. Het reageert nooit zoals je 
zou denken. Het is onvoorspelbaar, alsof het een eigen mening 
heeft. (...) Hoe we iconen maken; hoe we ze op een gegeven 
moment macht geven en dan de neiging hebben ze te 
verbreken. “ 

Sidi Larbi Cherkaoui

Antony Gormley
als scenograaf

https://www.youtube.com/watch?v=-kpVZ-HXGVw (1.17)

https://www.youtube.com/watch?v=-kpVZ-HXGVw
https://www.youtube.com/watch?v=-kpVZ-HXGVw


https://www.youtube.com/watch?v=BRdB0Efc4ys (3.30)

De Vlaams-Marokkaanse choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui trok 
naar de Shaolintempel in de Chinese provincie Henan. Al 
eeuwenlang combineren monniken er kungfu en 
chanboeddhisme. Ziel en lichaam zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Antony Gormley ontwierp een decor met houten 
dozen die verschillende constellaties kunnen aannemen. Nu 
eens vormen ze een muur, dan weer een brug, tempel of 
kerkhof en zo creëren ze een veranderbare ruimte 
waardoorheen de dansers kunnen reizen.

SUTRA

Sidi Larbi Cherkaoui & Monniken van de Shaolintempel

https://www.youtube.com/watch?v=BRdB0Efc4ys
https://www.youtube.com/watch?v=BRdB0Efc4ys


PASSAGE II, 2017
Een reis door de duisternis naar het onbekende

12 meter lange ruimte in een blokachtige 
mensvorm die je eigen lichaam bijna omsluit 



“We zijn niet op weg naar een 

bepaald doel. We zijn bij het doel en 

het verandert met ons mee. Als kunst 

enige bedoeling heeft, is het om 

onze ogen voor dat feit te openen”

John Cage



https://www.youtube.com/watch?v=YQxxFeUrZjA
Antony Gormley Art Documentary. Imagine. Being Human (1.06m)

https://www.facebook.com/watch/?v=421267292844021
Antony Gormley Voorlinden (4m.)

Antony Gormley – GROUND & Art is the Antidote in Museum Voorlinden een overzicht
https://www.youtube.com/watch?v=zLhAHadY4l8 (15m.)

https://www.youtube.com/watch?v=YQxxFeUrZjA
https://www.facebook.com/watch/?v=421267292844021
https://www.youtube.com/watch?v=zLhAHadY4l8

