Schets en foto Frans van der Ven

Omschrijving door de kunstenaar, Frans van der Ven,
van het beeld Gijs en Wally, Bedankt! Aan de linkerzijde van de beeldengroep
staat een zuil die moet voorstellen het geld, idee nog niet rijp.
De linker figuur, Gijs, laat zijn rechterhand rusten op de zuil, waardoor hij zich in evenwicht
houdt. Met zijn linkerhand biedt hij steun aan de rechterfiguur, Wally, die omhoog rijkt om
het kind hoog te houden. (ontwerp kind zeer voorlopig)
De beeldengroep rust op een gebogen, licht oplopend soort pad, dat van effen overgaat in een
ruw en scherp oppervlak.
De figuren zijn gekleed in het pak. Linker figuur draagt schoenen. De rechterfiguur gaat
blootsvoets.
Uitleg en symboliek:
De zuil die geld voorstelt moet nog vorm krijgen ideeën welkom.
Gijs maakt een beschermend gebaar met de rechterhand en kijkt zorgzaam om. Terwijl hij
toch met zijn linkerhand stevig steun biedt aan iets energieks en spectaculairs.
Toch hoeft hij niet daarnaar te kijken, omdat hij blindelings vertrouwt op zijn broer, die net
als hijzelf precies weet wat hij doet. Hieruit spreekt het vanzelfsprekende van hun band,
terwijl de twee toch een totaal verschillende energie uitstralen.
Wally gaat blootsvoets en begeeft zich op een pad vol stekels en scherpe punten. Hiermee
wordt het avontuurlijk creatieve van Wally verbeeldt, hij gaat op ongebaande paden- maar
ook het gevaar dat past bij zijn rol en karakter. Blootvoets betekent ook kwetsbaar. Wally
lijkt moeiteloos met één arm het kind omhoog te houden. ( kind mag wat levendiger die heeft
zijn eigen leven, door de broers mogelijk gemaakt.) Sterker nog, door de weergave van zijn
anatomie lijkt Wally omhoog getrokken te worden door het kind. Hiermee wordt aangegeven,

dat de Nood, die Wally op zijn pad vond, hem de kracht gaf en de vastberadenheid die voor
zijn heldendaden nodig waren.
Gijs draagt schoenen en bevindt zich op een gladde weg. Zijn rol en karakter is hoe dan ook
door te gaan op het gebaande pad. Ook na de dood van zijn broer.

