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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 ten-
toonstelling van ‘De Beeldentuin’ van de Stichting Klein-Schreuder, aan de lezer wordt
voorgesteld. Ditmaal is de beurt aan Jorge Castro Florés van wie de stichting een groot
en een klein brons in de permanente tentoonstelling heeft.

Wij zijn in kennis
gebracht met Jorge
door de burge-
meester van Alfas
del PI.  Wij bezoch-
ten Jorge in zijn
huis in Agost. Een
grote werkplaats,
bruisend van leven
en een groot huis,
dat er onbewoond
uitzag. Hij was erg
eenzaam, enige
jaren geleden was
zijn vrouw overle-
den, een verlies dat
hij niet kon verwer-

ken. Regelmatig bezoeken schoolklassen de tuin. Wij houden voor de kinderen altijd een
instructief praatje over de groei van planten en bomen of over kunst, en beeldende kunst
in het bijzonder. Vaak nemen we de beelden van Jorge als voorbeeld.
Kunst, zeggen we dan, moet je iets doen, je laten schrikken, lachen of huilen. Als we dan
later het ‘jongetje’ van Jorge bekijken willen ze weten waarom hij zo treurig kijkt. Hij heeft
honger, maar er is niets te eten voor hem is het antwoord en dan komen de tranen bij
sommige kinderen.
Daarna leggen we uit dat je anders naar een beeld moet kijken dan naar een schilderij.
We halen dan een schilderij van de muur en nodigen de kinderen uit de achterkant van
het schilderij te komen zien. Daar is niets te zien. Dan laten we ze naar een beeld komen
om de achterkant te zien, de achterkant is soms zelfs mooier dan de voorkant. Kinderen
zijn bereid iets te leren; het is grappig om te zien hoe de groep daarna om alle beelden
heen loopt om ze van alle kanten te bekijken. Veel volwassenen, die je op de mogelijk-
heid wijst de achterzijde van beelden te zien, kijken bij volgende beelden toch weer

alleen naar de voorkant.
In het bijzonder bij
Ausencia, in het
Nederlands afwezigheid,
het tweede beeld van Jorge

in de tuin, loont het de moeite om het beeld heen te lopen. Sterke expressieve beelden
maakte Jorge maar toch met vloeiende vormen en hoewel er veel afwezig is, is dat wat
aanwezig is typisch Jorge. Wie de moeite neemt om het beeld heen te lopen zal zien dat
de achterzijde indringend, bijna wulps werkt.

Jorge Castro Florés 1938-2011

Jorge, geboren in Barcelona in 1938 heeft het grootste deel van zijn jonge
leven buiten Spanje doorgebracht, op de vlucht voor dictaturen in Spanje
en in Zuid Amerika. Pas in 1976 na de dood van Franco vestigt hij zich, nu
voor de rest van zijn leven, in Spanje in Agost. Deze periode zou artistiek
zijn vruchtbaarste periode worden, hij verwerft zich de bijnaam Bronce-
Castro. Hij exposeert in de Beeldentuin in 2009. Na zijn overlijden in 2011
is er een in memoriam tentoonstelling in de tuin. Begin juni verzamelt zich
een kleine groep vrienden bij het anker in Albir, een groot brons van zijn
hand, om te zien hoe een klein vliegtuigje overvliegt dat de as van Jorge aan
de zee zal geven. 
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