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Kunst & cultuur

Iris le Rütte
De uitgever van de Hallo, stelt ons in de gelegenheid een aantal artikelen in zijn blad te
verzorgen, waarin een kunstenaar, wiens werk deel uitmaakt van de permanente tentoonstelling van ‘De Beeldentuin’ van de Stichting Klein-Schreuder, aan de lezer wordt
voorgesteld. We beginnen de reeks met Iris Le Rutte. Van haar staan twee grote bronzen in de tuin.
Ons contact met Iris dateert van 1998, vijf jaar voor de oprichting van onze stichting. Wij
brachten een bezoek aan Zwolle waar het ouderlijk huis van Johanna Klein-Schreuder
zich bevindt. Op de Veerallee werd ons oog getroffen door twee mooie bronzen damesbenen, die echter niet uit een onderlichaam maar uit een klok te voorschijn kwamen.
Het bleken benen van Iris te zijn. Omdat onze tuin in ontwikkeling wel een grapje kon
gebruiken belden we haar of er nog benen te koop waren. Dit bleek niet het geval, maar
wel had ze nog de mal van het “Ezelsbruggetje” en ze kon voor ons een exemplaar laten
gieten. Het eerste exemplaar is eigendom van de gemeente Dordrecht.
Zo gezegd, zo gedaan. Bij ons heet het beeld de acrobaat omdat bij vertaling van de originele naam in het Spaans de woordspeling verloren gaat.
We hielden contact met Iris. In 2002 maakte ze een gipsmodel van een ijdel meisjespaard, dat zichzelf bewonderde in een spiegel, die ze in haar voorpoten hield. Het beeld
zou gegoten in brons te zien zijn op een tentoonstelling van haar werk in het Singer
museum in Laren in 2003. Het werd 2 meter 50 groot.
Een beeldend kunstenaar, die een solo tentoonstelling heeft moet, als trekpleister, één of
twee grote werken tonen, waaromheen zich kleinere werken groeperen. De kleinere werken worden deels verkocht, voor de grote werken hebben alleen musea ruimte en
belangstelling, soms blijven de grote werken onverkocht. De voorfinanciering door Iris
van het gieten in brons van het ijdele paard, het gaat al gauw om een bedrag met vijf cijfers, maakte haar zorgen. Wij hebben toen het nog te gieten beeld gekocht voor een
vriendenprijs en een flink voorschot betaald. Deel van de afspraak was dat iris het beeld
voor een echte prijs mocht verkopen op haar tentoonstelling, voor ons zou dan een
tweede exemplaar worden gegoten.
Toen wij de tentoonstelling in het Singer museum bezochten stond daar ons paard te
glanzen, en het was helemaal zo mooi als wij hadden gehoopt. Dichterbij gekomen
zagen wij een bordje ‘verkocht’. Natuurlijk waren we blij voor Iris, maar een beetje teleurstelling was er ook, het zou nog wel even duren voor het tweede exemplaar in onze tuin
stond. ‘s Avonds belden we met haar en vroegen wie de koper was.
Nou niemand eigenlijk, zei ze, ik vond dat jullie haar maar moesten hebben.

Iris Le Rütte werd geboren in Eindhoven, zij studeerde aan de Gemeente- en de
Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Zij woont en werkt in
Amsterdam. Naast beeldend kunstenaar is zij dichter. Zij is ook al vele jaren
medewerker van de NRC eerst als tekenaar later als ontwerper van de vele literaire prijzen die de NRC uitreikt. Meer over haar werk vindt u door de web site
van de stichting te bezoeken ( www.klein-schreuder.com) en bij de permanente
tentoonstelling door te klikken naar Iris Le Rütte.

de wereld in, koopt jarretels voor straks
als men haar kennen leert, haar pink
vereert waarom ze minnaars windt.
Het “Meisjespaard” heeft iets echts. Toen onze buurvrouw ons bezocht met haar rijpaard, kreeg haar paard , een hengst, bij het naderen van het ”Meisjespaard” een erectie en wilde haar beklimmen. Met van gêne blozende wangen moest de buurvrouw hem
op andere gedachten brengen.
Veel van Iris’ werk staat in Nederland in de openbare ruimte, aangekocht door gemeenten.
Een heel opzienbarend werk is drie
levensgrote dromedarissen van
plaatstaal, als een kleine karavaan
geplaatst op het spoorwegviaduct
van de Wibautstraat in Amsterdam.
Als je er onderdoor rijdt kom je niet
om de gedachte heen: Wat doet in
hemelsnaam een karavaan op de
spoorbrug, voordat je je realiseert
dat het om een kunstwerk gaat.
Veel van haar werk heeft mens en
dier als onderwerp, niet toevallig is
dat ook het bindende motief van de
beeldentuin Klein-Schreuder.

Het “Meisjespaard” heeft veel bewondering geoogst.
Marjolein de Vos schreef een gedicht over haar. De eerste strofe luidt:
Hoe het begon- een spiegeldag
waarop in elke bloem en spiegelruit
zichzelf zij zag: prinses in spe.
De naaldhak aan, het oogpotlood paraat
marcheert haar kuit in vloeiend Frans
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