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Obelisken
1988-1995
IJzer, koperdraad (groen geoxideerd)
1000 x 80 x 80 cm

Deze koperdraadbeelden waren de eerste grote 

sculpturen op De Nollen: de dicht op elkaar ge-

wikkelde draden suggereren een massieve vorm: 

dat wilde Van de Wint ermee bereiken.

Aanvankelijk wilde hij met steen werken, maar 

dan konden de beelden niet echt groot worden 

(te kostbaar, te bewerkelijk), en het heeft geen tra-

ditie in Nederland. Vandaar staal: scheepsbouw, 

Den Helder, scheepslassers.

De derde toren is een vuurtoren. Hier zal om de 

zoveel tijd een grote vlam ontstoken worden.



De Schil 
1997-2001
Cortenstaal
360 x 850 x 360 cm

De cirkelbewegingen van deze lange staalreep 

lijken door de wendingen op een spiraal of spoel. 

In het Kröller-Müller Museum (2002) was deze 

sculptuur verstild en bewegingloos. Op De Nollen 

wordt het ‘fragiele’ en beweeglijke van dit beeld 

benadrukt, wanneer de punten meebewegen 

met de wind.



Schrijvershuisje
2000, 300 x 200 x 320 cm
Hout en glas

Een van de performance ruimtes op De Nollen 

is het Schrijvershuisje. Het huisje is vrijwel geheel 

vervaardigd van glas en heeft zicht op het 

landschap. 

Het is een kunstobject waarin niet alleen het 

‘idee’ van een schrijver wordt getoond, maar waar 

iemand ook daadwerkelijk schrijft. 

Het is geen decor of model.



De Schijven
(1989) 2002
Cortenstaal
400 x 480 x 60 cm per schijf

Het is in 2002 tentoongesteld in het 

Kröller-Müller Museum. Daar stonden ze in 

een zaal waar ze bijna de dakrand raakten. 

Een variant op dit beeld, heeft een open vorm: 

‘Knowing by Heart’ op de Rijkswerf. 

De schijven zijn hol van binnen en 

opgebouwd uit verschillende aan elkaar 

gelaste platen cortenstaal.



Tempestas
1999-2002
Koper
3 delen: 1000 x 100 x 100 cm

De expressionistische, organische vorm van 

deze sculptuur heeft zowel abstracte als 

figuratieve associaties. 

De sculptuur accentueert het landschap en 

het landschap wordt weer door de sculptuur 

benadrukt. Het rode koper heeft door oxidatie 

de karakteristieke groene kleur gekregen.



Aether II 
Eerst stond er Aether I - 1982 – 1984
In de periode 1994 - 2006 veranderd 
tot Aether II.
Cortenstaal
Olieverf op doek
900 x 700 x 700 cm

Te betreden via trap, aan binnenzijde een olie-

verfschildering. Aether is de Griekse god van de 

atmosfeer, de bovenste luchtlaag, die de goden 

inademen (in tegenstelling tot de ‘gewone’, aard 

gebonden lucht die stervelingen inademen). 

Volgens de oude Grieken was hij de substantie 

waaruit licht zich vormde. Aether is de ziel van de 

wereld, hij omhult bergtoppen, wolken, sterren 

(dit zouden geconcentreerde vuren van Aether 

zijn), de zon en de maan. 

De schildering heeft, met name bovenin, een 

matte en korrelige structuur. Dit is opmerkelijk 

voor olieverf: die wordt meestal glad geschilderd 

met zachte kwast of paletmes. Dan glimt de huid 

en wordt het daglicht weerkaatst. Je krijgt dan 

glimlichten, waardoor je de eigenlijke kleur niet 

meer ziet. Dit wilde Van de Wint vermijden en 

daarom ontwikkelde hij een speciale techniek 

waarbij de olieverf wordt gedrukt met doeken 

of papier op de wand.



DNA Streng
650 x 60 x 60 cm
Cortenstaal
Massief rond met daaromheen 
kleine plaatjes trapsgewijs op 
elkaar gestapeld. 



Vergillius
(1980) 1985-2006
Beton, metaal, olieverf op doek
450 x 1000 x 710 cm

Elke vleugel is met olieverf vervaardigd. 

Olieverf schilder je niet op een muur en toch 

oogt dit als een muurschildering. 

Er is hier een speciale spouwmuur gebouwd 

waar lucht achter kan circuleren en op die 

wand zijn allemaal linnen lapjes geplakt. 

Van de Wint heeft aan deze schildering voor 

het laatst gewerkt in 1998. Of de schildering 

is voltooid, dat blijft een open vraag.



Eidolon
(1980 / 1993) 1997- 2006 
Riet, Cortenstaal
Rieten koepels
500 x 1000 x 570 cm

De rietkoepels bestaat uit 2 bouwsels, het accent ligt hier op natuurkundige aspecten van kleur en licht. 

De breking van het licht door een prisma en licht en schaduw in het heelal: een eclips of een sterrenhemel.

De ondergrondse gang is gemaakt van Cortenstaal en in zijn geheel geplaatst en daarna met zand afgedekt. 

Het geluid is een interpretatie gemaakt door NASA van ‘ruimtegeluid’.



De Kelk
(1993) 1998-2006,
Boven 1050 x 1370 x 700 cm
Onder 610 x 830 cm
Cortenstaal

Het hek voor het schilderij beschermt het 

schilderij. Maar waartegen moet het hek de 

schilderkunst beschermen? 

Het is geen twijfel aan de waarde van de 

schilderkunst maar een twijfel aan de 

waardering ervan. Van de Wint neemt 

de schilderkunst in verdediging alsof ze 

als kunst niet meer aangesloten zou zijn 

op de wereld, de tomeloze stroom van 

informatie in onze beeldcultuur.



Het Stoomhuisje
(1993) 2006
1000 x 150 x 500 cm
Cortenstaal

De stoominstallatie in de sculptuur kan 

worden gezien als een metafoor van de 

stoommachine. Wat de sculptuur verbindt 

met de ideeën over ‘de machine’ is dat deze de 

dingen meetbaar heeft gemaakt. 

Het irrationele, ‘zinloze’ Stoomhuisje biedt een 

tegenwicht aan deze gedachte van maakbaarheid 

en meetbaarheid. In het werk van Van de Wint 

keert altijd weer de vraag terug of het leven 

kenbaar is. Is het een mechanische machine 

waarin alles, tot en met het menselijke brein, 

volgens natuurkundige wetten beweegt, of blijft 

het leven uiteindelijk een mysterie, irrationeel en 

onuitsprekelijk.



Harmonica
2002
1300 x 800 x 400 cm
Cortenstaal
28 ton zwaar

Dit 13 meter lange en ruim 4 meter hoge 

beeld is geheel gesloten. Het nodigt de 

beschouwer uit eromheen te lopen en 

voortdurend van standpunt te veranderen. 

De vouwen in de reusachtige vorm laten 

een harmonica-zigzag patroon zien.



Ventus
(1999) 2004
800 x 50 x 50 cm
Cortenstaal

Van de Wint heeft veel vormen gemaakt 

vanuit een platte staalplaat: de gebogen vorm 

en de gevouwen vorm. Hij had in zijn atelier

 een speciale pers gebouwd waarmee hij de 

vouwen of ‘nerven’ in het staal aanbracht. 

Deze vouwen geven het beeld zijn constructie 

en kracht. Dat is nu ook goed te zien bij het 

grote beeld Ventus (dat betekent ‘wind’, 

het is zeer beweeglijk in de wind)



Vouwbeeld
1997-2002
400 x 1085 x 250 cm
Cortenstaal

Twee tegen elkaar geplaatste staalplaten 

houden elkaar in evenwicht. De horizontale 

‘vouwen’ in de ovaalvormige platen werden

 tot stand gebracht door middel van een speciale 

techniek van drukken en persen. 

Op De Nollen biedt de doorgang tussen de 

twee delen tevens zicht op het landschap.


