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In Hallo weeknummer 39 zijn wij gestart met een 4-wekelijkse artikelenreeks over
kunstenaars van wie het werk deel uitmaakt van de permanente tentoonstelling van
De Beeldentuin van de Stichting Klein-Schreuder. Deze week stellen wij de tweede
kunstenaar uit de reeks voor, Antonio Imbernon Iranzo, ‘Imber’. Sinds zijn tentoon-
stelling in 2012 is Antonio een bekende van de beeldentuin. Vanaf die tijd staan er twee
werken van hem in de tuin, ‘het jongetje met een schijf watermeloen’ en ‘de verliefden’.

Zoals bij iedereen begint een kunstwerk van Imber met een idee en het gevoel iets te wil-
len uitdrukken. Soms maakt hij een schetstekening. Daarna begint het modelleren, het
omzetten van een idee in een vorm. Normaalgesproken zou dan het beeld in was wor-
den geschapen, maar Imber gebruikt natuurlijke klei. Soms is zijn scheppingsdrang zo
groot dat de kunstenaar wekenlang niet aan fatsoenlijke nachtrust toekomt. Sommige
kunstenaars werken dagelijks kantooruren, van negen tot twee en van drie tot zeven.
Weer anderen, waaronder Imber, kunnen van hun kunst alleen niet leven en moeten wat
bijverdienen. Imber is ook restaurateur van oude kunstwerken.
Beelden van was en van klei moeten verduurzaamd worden om de tand des tijds te kun-
nen weerstaan. De meest eenvoudige methode is het model naar de gieterij te brengen.
De gieter maakt een mal van siliconen en daarin wordt vloeibaar brons van 1000 graden
Celcius gegoten. Als het brons is afgekoeld wordt het beeld uit de mal gehaald en veelal
worden de stukken aan elkaar gelast. De mal is dan beschikbaar voor het tweede exem-
plaar van het beeld. In de kunstwereld is het gewoonte niet meer dan zes ‘genummerde’
exemplaren van hetzelfde beeld te gieten. Niet iedereen houdt zich daaraan. Een
beroemde Zwitserse kunstenaar heeft de stichting ooit eens een beeldje te koop aange-
boden met nummer 223. 
Terug naar Imber, hij maakt zelf zijn mal van gips. Bij het vrijmaken van de mal gaat het
kleimodel verloren. Het gieten van brons van 1000 graden is in een atelier geen optie, hij
giet vloeibare cement op een versterking van betonijzer. Cement geeft een grover beeld
dan brons, een concentratie op de essentie van wat moet worden uitgedrukt is noodza-
kelijk. Bovendien gaat de mal verloren bij het bevrijden van het uitgeharde beeld uit de
mal. De beelden van Imber zijn dus noodzakelijk allemaal unica, er is maar één exem-
plaar van. Uit commercieel oogpunt niet erg gunstig, maar als eigenaar kom je het beeld,

dat je van hem gekocht hebt, nergens tegen.
Tenslotte moet het beeld gepatineerd, afgewerkt, worden, voor brons al een ingewikkel-
de procedure, voor cement eens te meer, met verf die in de poriën van het cement dringt.
Kom eens kijken naar ‘De Geliefden’. Loop er driemaal omheen en blijf kijken. U raakt het
beeld nooit meer kwijt, het zit gebeiteld in uw geheugen.
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Antonio Imbernón Iranzo

Antonio Imbernon Iranzo werd in 1953 geboren in Santiago de Chile in een
Spaanse kunstenaarsfamilie die naar Chili was geëmigreerd om het regime van
Franco te ontvluchten. Hij studeerde aan de universiteit van Puerto Rico aan de
faculteit van de schone kunsten en begon als zo velen met aquarelleren. De
familie verhuisde naar Frankrijk waar hij zijn eerste geld verdiende als carto-
graaf. Tegenwoordig woont en werkt hij in Valencia. Op de website van de
Stichting Klein-Schreuder kunt u doorklikken naar de website van Imber.
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Het bijzondere aan zijn
huidige werk is tweeledig.
Enerzijds maakt hij zijn
werken helemaal zelf, er
komt geen gieterij of een
maker van mallen aan te
pas, anderzijds gebruikt
hij heel eenvoudige
middelen. Iedereen, die
zijn talent heeft, zou het
kunnen. Met deze een-
voudige middelen maakt
hij beelden die ontroeren
in hun eenvoud en die
daardoor een blijvende
herinnering achterlaten
tussen de oren van de kij-
ker.


