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Sibyl heeft haar
schaapjes geteld
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De Almelose kunstenares Sibyl Heinen heeft speciaal voor Bethlehem
Boulevard in haar stad een bijzondere kerststal ontworpen. Met 90
schapen van afvalhout en wol en een Jezus van gebutst staal. " Uit & Thuis

Sibyl's kerststal
Bethlehem Boulevard Kunstenares Sibyl Heijnen heeft met sloophout,

takken, wol, touw, staal en gedroogde koeienoren een eigentijdse
interpretatie van een kerststal gecreëerd in Almelo, als onderdeel van de
Bethlehem Boulevard. "Het beeld van een kudde die onderweg is liet mij
niet meer los." • P2&3

Kindeke
van staal
Bethlehem Boulevard Driehonderd engelen
van gedroogde koeienoren. Negentig schapen
van afvalhout en wol. Vader, moeder en kind van
gebutst staal. De Almelose kunstenares Sibyl
Heijnen creëerde haar eigen kerststal.

Marco Krijnsen

aar werk, waarin
bijna altijd natuurlijke materialen zijn verwerkt,
was de afgelopen
tijd te zien in onder meer Venetië,
New York en Kyoto. Maar in haar
woonplaats Almelo is kunstenares
Sibyl Heijnen nog steeds een grote
onbekende. Daar zou wel eens snel
verandering in kunnen komen.
"Het is leuk om nu in mijn eigen
stad mijn manier van werken te laten zien."
Toch stond Heijnen aanvankelijk
niet te trappelen om met een
kerststal aan de slag te gaan. De
producent van de Bethlehem Boulevard, het nieuwe culturele kerstfestival van Almelo, benaderde

haar maanden geleden om iets te
maken. "Een kerststal? Dat past
helemaal niet bij mij. Daarvoor
kan je beter naar een ander gaan!",
was haar eerste reactie. "Maar ze
zeiden dat ik het op mijn manier
moest doen, dat ik mijn visie
moest laten zien. Toen ben ik gaan
nadenken. Waar gaat het kerstverhaal nu echt over? Viel niet mee
trouwens, want we zaten midden
in een bloedhete zomer ...

geerd door de oortjes van de schapen, die synchroon en massaal
meebewegen in dezelfde richting.
Daar moest ze iets mee doen, vond
ze. Ze verzamelde driehonderd
paar gedroogde (koeien) oren, die
nu zijn opgehangen boven de Aa
en het pleintje achter het Theaterhotel. "Het zijn de engelen. Ofbeter nog: de boodschappers. 'Heb je
het al gehoord? Er is een kindje geboren!' Iedereen die op weg is naar
de kerststal, ziet die oren hangen
en vraagt zich af: Waar moeten we
naartoe?"

Heisessie
Heijnen wilde loskomen van het
traditionele tafereel uit haar jeugd,
de groep met porseleinen beelden
van haar oma onder een dakje van
stro. Ze kwam uit bij wat volgens
haar de ultieme kerstgedachte is:
"Waar gaan we naar toe met z'n allen? Het gaat om het samen komen, samen op weg zijn, het gevoel van geborgenheid."
Het beeld van een kudde die onderweg is, liet haar niet meer los.
Ze wilde het voor zich zien en besloot tot een heisessie in de meest
letterlijke zin. TWee dagen lang
liep Heijnen mee met schaapsherder Willem Dijkema, om inspiratie op te doen voor haar versie van
de kerststal. Tussen de grazende
kudde op de flanken van de Archemer Berg - 'die beesten zijn altijd
in beweging, elk moment van de
dag'- viel het kwartje.
Heijnen raakte vooral geïntri-

Schapen van takken
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Natuurlijk ontbreekt de kudde niet
rondom de kerststal van Heijnen.
Ze bedacht op de Archemer Berg
hoe ze het zou gaan aanpakken. De
takken, dat moesten de poten en
de hoorns van de beesten worden.
Met steigerhout zou ze de lichamen maken en daaromheen zou
een vel van schapenwol komen. "Ik
bekijk materiaal altijd op z'n
schoonheid en z'n mogelijkheden,
waar dan ook. Op dat moment lagen alleen wat takken op de grond.
Maar ik wist meteen hoe het moest
gaan worden, ik was in mijn hoofd
al vijf stappen verder."
Heijen produceerde de afgelopen
weken in haar atelier zo'n negentig
schapen van hout en wol. Ze zijn
qua kleur, maat en vorm allemaal
net even anders. Nu ze in het kerst-

landschap staan opgesteld, lijkt het
alsofze bewegen. "Zo heb ik het
bedoeld. De beesten voeden de
nieuwsgierigheid van bezoekers.
Ze gaan ergens heen. Maar waar
naartoe?"

Kwetsbaar staal
De stal zelf bestaat uit een gebogen
plaat van staal, Heijnens hedendaagse versie van het dakje van
stro uit haar jeugd. Een vader- en
een moederfiguur staan rondom
het pas geboren kindje. De stalen
objecten zijn alle drie vermenselijkt door een extra element, een
tegenvorm die aan een paar armen
doet denken. "Het staal oogt hier
kwetsbaar door de deuken, de strepen en de littekens die ik heb laten
aanbrengen. Het is zacht en sterk
tegelijk." Het kind heeft de vorm
van een kruis gekregen, ontdekte
ze later. Met een beetje verbeelding zie je ook de wonden op het
lichaam van de pasgeborene. "Hier
valt alles op z'n plek: van het pure
leven in de kiem tot en met het
einde van het leven aan het kruis."
Heijnen ziet het gehele kersttafereel als een landschap, een wereld die bij duisternis sprookjesachtig wordt verlicht. De witte
muur van het Theaterhotel lijkt
dankzij de twinkelende lichtjes
een soort verticale sterrenhemel.
"Ook dat maakt voor iedereen duidelijk: hier moeten we naar toe!"

