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Koningsplein krijgt met ‘De Speler’ van
Folkert de Jong zowel koning als nar

 

 
 

Folkert de Jong, 'De Speler'

 

Plaatsing: donderdag 22 mei 2014, Koningsplein Den Haag
Onthulling: zaterdag 21 juni 2014, 14 uur

Op zaterdag 21 juni wordt het beeld ‘De Speler’ van kunstenaar Folkert de Jong op
het Koningsplein in Den Haag onthuld door wethouder Ingrid van Engelshoven.
Gedurende de feestelijke middag organiseert het bewonerscomité op het plein tal
van kinderspelen. Na het jarenlang pleidooi van omwonenden krijgt het
Koningsplein eindelijk weer een markant kunstwerk. Spelende kinderen en ouders
op bankjes zijn het nieuwe publiek van de nar van het Koningsplein.

 

 
Jarenlang stond er een lege tombe op het Koningsplein in Den Haag. Ooit was het de
sokkel van het elegante  ruiterstandbeeld ‘Horse Power’ van de Israëlische kunstenaar
Ben Zadok. Omwonenden van het Koningsplein wilden graag weer een nieuw
kunstwerk. Over de vorm - een bronzen beeld van moeder met kind of een abstracte
figuur van staal en glas – verschilden de meningen. Zelfs de vraag of de oude sokkel
moest blijven bestaan of niet was onderwerp van heftige discussie. Een delegatie van
omwonenden - geformeerd in een kunstcommissie - koos er onder begeleiding van
Stroom Den Haag uiteindelijk voor, om de internationaal succesvolle kunstenaar Folkert
de Jong een nieuw beeld te laten maken.

In de beelden van Folkert de Jong figureren historische figuren in soms groteske
taferelen. Door het gebruik van kleurige maar kwetsbare kunststoffen waren zijn beelden
niet eerder permanent in de openbare ruimte te zien. Het beeld voor het Koningsplein,
en het werken met meer klassieke materialen zoals brons, was voor de kunstenaar dan
ook een uitdaging. De hofnar en diens ambivalente verhouding tot het hof vormde de
inspiratiebron voor ‘De Speler’; de hofnar mag de koning bespotten maar is tegelijk
afhankelijk van hem als werkgever. Om de trekken van ‘De Speler’ naar het nu te halen
keek de kunstenaar naar de koppen van acteurs als Willem Dafoe en Klaus Kinski. Het
beeld neemt met z’n verstilde houding - als in het oog van de storm - een centrale plek
in op het drukke plein, waar het zowel koning als nar kan spelen. 

Noot voor de pers (niet voor publicatie):
Voor meer informatie of om een interview met de kunstenaar aan te vragen kunt u
contact opnemen met Vincent de Boer, vboer@stroom.nl (06-28641077), projectleider
bij Stroom Den Haag.
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