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Voorwoord
Door Wim van der Beek 

Hij vervaagt en zweeft weg.
Nu is hij een maan.
En nu is hij een roos.
Nu zingt hij liederen.
Oh, die aangename veranderingen.
Oh, hoe verheugt hij zich
over het opbloeien van de droom.

Uit: ‘Mondsand’ van Hans Arp (1960)

1 Prikkelende paradoxen

In een wereld vol onrust en zonder duidelijke samenhang 
kan beeldhouwkunst fungeren als een rustgevend 
anker, een overzichtelijk en standvastig ijkpunt. Door de 
eeuwen heen werden sculpturen gezien als metaforen 
voor menselijke opvattingen en emoties, als tegenpolen 
van chaotische, onberekenbare en grillige natuur of als 
fantasierijke metamorfoses van de werkelijkheid. Veel 
beelden staan in parken, tuinen, lusthoven, op pleinen 
en in entreeruimten van openbare gebouwen, waar 
bezoekers en voorbijgangers even tot rust komen, stilstaan 
om zich te (her)oriënteren, of tijd nemen om zich te laten 
imponeren door de allure en de autonome uitstraling van 
de sculptuur die als een vorst heerst over de omgeving.

In veel gevallen ontlenen beeldhouwwerken hun bijzondere 
status en zeggingskracht aan de vorm. Wie beelden wil 
beschrijven of de impact ervan wil doorgronden, kan niet 
om formele aspecten heen. Maar de vorm staat zelden 
op zichzelf. Kleur, textuur, materiaalgebruik, inhoud 
en betekenis gaan vaak op een doordachte manier 
interacties aan met formele vertrekpunten. Dat geldt 
zeker voor het werk van John Spek. Voordat hij aan het 
scheppingsproces begint, bedenkt de beeldhouwer wát 
hij precies in beeld wil brengen en hóe hij dat zal gaan 

doen. Maar ook tijdens het scheppingsproces komen 
steeds opnieuw momenten voor waarop herbezinning op 
de uitgangspunten vereist is. Zijn streven naar perfectie 
vergt van de kunstenaar dat hij tot en met de uiteindelijke 
voltooiing van het kunstwerk scherp blijft en constant de 
dialoog met de beeldmiddelen aangaat. Tussentijdse 
beslissingen worden zowel door het materiaal (dat eigen 
voorwaarden stelt en beperkingen dicteert) als door het 
gevolgde procédé afgedwongen. 

Beeldend kunstenaar John Spek is zich voortdurend 
bewust van de mogelijkheden en onmogelijkheden 
van de materialen die hij gebruikt. Zijn dialoog met de 
beeldmiddelen verslapt geen moment. Elk nieuw beeld dat 
hij maakt, refl ecteert zijn ultieme streven om het maximale 
rendement uit de gegeven materialen en mogelijkheden 
te halen. Daarbij gaat hij steevast uit van het principe dat 
elk beeld een optimale visuele spanning moet bezitten. 
In veel gevallen ontlenen zijn sculpturen hun spanning 
aan het vermogen van de kunstenaar om contrasten te 
verenigen tot prikkelende paradoxen. Daarbij gaat hij niet 
alleen uit van puur formele aspecten, maar ook van de 
magie die schuilgaat in de metamorfose. Op zijn eigen, 
onnavolgbare manier verbindt de kunstenaar binnen- 
en buitenwereld, natuur en cultuur, licht en schaduw, 
yin en yang, stilstand en beweging, geslotenheid en 
openheid, fi guratie en abstractie, volumes en vlakken, 
fi ctie en feiten, zwaartekracht en gewichtloosheid, vorm 
en restvorm, concrete beeldtaal en ondefi nieerbare 
gewaarwordingen, ratio en emotie. In de resultaten is hij 
steeds gericht op het bereiken van complementariteit. 
Vorm en verbeeldingskracht vullen elkaar aan. 

Van alle prikkelende paradoxen is het verschil tussen 
eindigheid en oneindigheid één van de meest intrigerende 
inspiratiebronnen voor John Spek. In een substantieel 
deel van zijn sculpturale oeuvre speelt hij met vloeiende 
lijnen en vormen die op even effectieve als raadselachtige 
manier inhaken op het fenomeen ‘panta rhei’. Alles stroomt. 
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Alles verandert en is voortdurend in beweging. Wie de 
beelden van Spek vanuit verschillende invalshoeken en 
standpunten bekijkt, kan die suggestie van permanente 
beweging en verandering visueel ervaren. Maar er is meer 
aan de hand. Niet alleen vormen en lijnen stromen. Ook 
gedachten en opvattingen ontwikkelen zich voortdurend. 
De wereld is continu onderhevig aan veranderingen. 
Hetzelfde geldt voor het werk van John Spek. In de loop 
der jaren wisselde het oeuvre van de kunstenaar van aard 
en hoedanigheid. Die ontwikkelingen hangen nauw samen 
met zijn honger naar experiment en nieuwe ontdekkingen. 
Zijn artistieke bevindingen vereisten aanpassingen op het 
gebied van materiaalgebruik en vormgeving. Een mens 
die groeit, moet voortdurend inspelen op veranderende 
omstandigheden. Het leven is een schier eindeloze 
aaneenschakeling van veranderingsprocessen en formele 
transformaties. 

In de 17de en begin 18de eeuw vervaardigden beeldhouwers 
behalve barokke tuinbeelden ook grafmonumenten, 
praalgraven, fonteinen en schouwen. De behoefte 
aan graven die de eigen identiteit en bijzondere 
eigenschappen van de overledene benadrukken, is ook 
nu weer een trend. John Spek leeft en werkt vanuit het 
besef dat alles stroomt. Ook in de kunst! Traditionele 
opvattingen worden opnieuw gebruikt en gedefinieerd 
in een eigentijds idioom. Het besef dat het leven eindig 
is, bracht hem ertoe alvast zijn eigen grafmonument te 
ontwerpen en uit te voeren, zoals dat eeuwen geleden ook 
werd gedaan. De woorden Panta Rhei, die op de steen zijn 
aangebracht, vatten zijn levensmotto en levenshouding 
kort samen, terwijl het monument zelf bestaat uit een 
golvende beweging en twee complementaire vormen die 
uitersten verenigen tot een eenheid van tegendelen. De 
kunstenaar ten voeten uit.

2 Op weg naar een nieuwe synthese

John Spek werkt vanuit een innerlijke gedrevenheid 
om tekens van kracht en zuiverheid neer te zetten. Zijn 
voorliefde gaat uit naar het werken met edelstaal en brons 
of met combinaties van beide metaalsoorten. Tijdens het 
scheppingsproces houdt hij zich bezig met het intensief 
bewerken (snijden, buigen, lassen, slijpen, walsen, 
schuren en polijsten) van de metalen vormelementen. De 
sculpturen die zodoende ontstaan, worden gekenmerkt 
door trefzekere lijnvoering en krachtige vlakken. In 
vroeger werk paste de kunstenaar de assemblagetechniek 
toe, maar later is het opbouwen van de beelden vooral 
een kwestie van construeren geworden. Vaak gaat dat 
gepaard met veel pas- en meetwerk. Daarna volgen in de 
afwerkingfase het matteren, hoogglanzend polijsten en/
of patineren van de beelden. 

In de abstracte vormentaal van John Spek blijft een zekere 
mate van herkenbaarheid gewaarborgd. In recente werken 

is de aandacht voor figuratieve uitgangspunten zelfs flink 
toegenomen. Een lenteveulen, een dansend paard, pauwen 
in verschillende formaten en uitvoeringen, dansende en 
liggende mensfiguren waarvan de schaalgrootte wisselt, 
ranke cipressen, een uitvergrote vlinder, het gezicht van 
de muze (en profil) en andere sculpturen die de afgelopen 
paar jaar ontstonden, wijzen ondubbelzinnig in de richting 
van een heroriëntatie op figuratieve vertrekpunten. Wie het 
oeuvre van de kunstenaar in vogelvlucht bekijkt kan daarin 
een ontwikkeling ontdekken die grofweg loopt van objets 
trouvés in de jaren zeventig en figuratief boetseren in de 
tweede helft van de zeventiger jaren naar geometrisch 
abstracte beeldhouwkunst in de jaren tachtig, een sterke 
fixatie op organische vormen in de jaren negentig en een 
synthese van genoemde uitgangspunten en werkvormen 
in het eerste decennium van deze eeuw. Die synthese 
kan gezien worden als een voorlopige apotheose in het 
werk van John Spek. De kunstenaar permitteert zich 
alle vrijheden die hij nodig acht om volstrekt eigen en 
authentieke beelden te maken, waarin alle opgedane 
kennis en ervaring uit het verleden gebruikt wordt als basis 
voor een sculpturale wereld waarin hij vrij en ongebonden 
slalomt tussen figuratie en abstractie.

John Spek is vooral bekend geworden met de beelden 
die hij vanaf de jaren tachtig maakte. De vroege 
wandplastieken waarin hij gevonden ijzeren voorwerpen 
assembleerde tot levendige composities die aan het 
werk van Jean Tinguely doen denken (maar dan zonder 
kinetische component), zijn vooral belangrijk geweest 
omdat Spek in die beginperiode van zijn kunstenaarschap 
volop experimenteerde met het zichtbaar maken van 
bewegingsdimensies. Interessant gegeven is dat het 
gebruik van ijzeren voorwerpen herinnert aan de jeugdjaren 
van de kunstenaar die in Oudewater opgroeide als zoon 
van een winkelier in ijzerwaren en gereedschappen. Hij 
wilde graag een technische opleiding volgen, maar moest 
van zijn ouders naar het voortgezet hoger onderwijs. Op 
19-jarige leeftijd ging hij in Ermelo werken als leerling 
arbeids- en bezigheidstherapeut (en later als creatief 
therapeut) in de psychiatrie. Tijdens zijn stage op de 
metaalafdeling laste hij van schroot uit de afvalbak zijn 
eerste sculpturen. Later volgde hij alsnog een lascursus 
aan de technische school.Daarna volgde hij de vijfjarige 
professionele dagopleiding aan de Gerrit Rietveld 
Academie te Amsterdam afdeling Plastische Vormgeving. 
1978-1983. Ook deze periode, waarin hij figuratieve 
koppen en mensfiguren modelleerde is achteraf bezien 
niet zonder betekenis geweest, al was het alleen al omdat 
hij tijdens het boetseren van de koppen en mensfiguren 
veel extra kennis en ervaring opdeed op het gebied 
van anatomie en fysionomie, gelaatsuitdrukkingen en 
lichaamshoudingen. 

Ook de mathematische structuren van het Russchisch 
constructivisme uit de twintiger jaren van de vorige eeuw, 
waren een inspiratiebron voor John Spek.
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In de periode waarin hij zich concentreerde op 
geometrisch-abstracte inzichten en beginselen fixeerde 
de kunstenaar zich vooral op vormverhoudingen, 
vlakverdeling en de essentie van de wisselwerking 
tussen beeldopbouw, vormentaal en materiaalgebruik. 
Deelaspecten als symmetrie, evenwicht, kleur, beweging, 
herhaling, ritme, wetmatigheid en het doorbreken daarvan 
spelen een belangrijke rol. Ook het onderzoek naar de 
mogelijkheden om het geometrisch-abstracte idioom 
op te rekken en uit te breiden met nieuwe vondsten 
was van groot belang voor zijn verdere ontwikkeling. 
Veel ontdekkingen en bevindingen uit die periode zijn 
meegenomen in het recente werk dat een synthese vormt 
van de verschillende terreinen waarop de kunstenaar zich 
heeft begeven. 

Hetzelfde geldt voor het exploreren en exploiteren 
van het domein van de organische vormen. In de jaren 
negentig vertaalt Spek vloeiende natuurlijke lijnen 
en structuren, organische processen en groeivormen 
in sculpturen die gekenmerkt worden door sterke 
stileringen. Organische vormen en natuurlijke processen 
worden omgezet in een abstracte vormentaal waarin een 
zekere mate van herkenbaarheid gewaarborgd blijft. De 
sierlijke, golvende lijnen hebben de strakke, rechte lijn 
verdrongen. Geometrische vormen ruimen het veld voor 
vloeiende lijnen en vormen waarin de aandacht gericht 
is op bewegingen en processen zoals plooien, golven, 
uitstulpen en ontluiken. Die wending levert nieuwe 
inzichten en ontdekkingen op die evenals elementen uit 
de geometrisch-abstracte periode zijn meegenomen in 
de uiteindelijke synthesekunst. 

In de recente sculpturen van John Spek valt de 
toegenomen aandacht voor de schilderachtige huid van 
de beelden op. Die huid is een essentieel onderdeel 
van de sculpturen geworden. Het contrast tussen 
gepatineerde en gepolijste delen is uitgegroeid tot 
een beeldbepalende factor van belang. Niet voor niets 
besteedt de kunstenaar veel tijd en aandacht aan het 
patineren. Met zorg en toewijding wordt het patin laag 
voor laag aangebracht. Dat is een tijdrovende bezigheid. 
Na het verwarmen van het brons met de gasbrander 
wordt het patin met een kwast aangebracht. Dat lukt 
alleen als het metaal goed heet is, maar het mag ook 
weer niet zó heet zijn dat het patina verbrandt. De kunst 
is om precies op tijd te stoppen. Het eindresultaat van dit 
procédé draagt bij aan een natuurlijke en schilderachtige 
uitstraling van de huid van het object. De bruingroene 
kleurnuances doen denken aan de tinten van korstmossen 
en schorssoorten, aan de kleurschakeringen van 
aardlagen en aan bodemtinten. Het contrast tussen de 
gestileerde vormen, het metaalharde materiaal en de 
zachte kleurnuances sluit nauw aan bij de behoefte van de 
kunstenaar om een synthese tot stand te brengen tussen 
ogenschijnlijk onverenigbare grootheden. In de eerste 
tien jaar van het nieuwe millennium (de syntheseperiode) 

benut de kunstenaar zijn idioom ook voor het verbeelden 
van abstracte begrippen en gevoelens als geborgenheid, 
euforie, passie, fierheid (l’orgueil) en intimiteit.

3 Kunsthistorische context 

Met uitzondering van de figuratieve bronsplastieken die 
John Spek in de tweede helft van de zeventiger jaren 
maakte en die verwantschappen vertonen met de barokke 
beeldhouwkunst van Auguste Rodin, is de kunstenaar 
uit Ermelo in kunsthistorische context gezien vooral 
schatplichtig aan kunstenaars als Hans (of Jean) Arp en 
Alexander Calder. Hans Arp (1887 – 1966) manifesteerde 
zich binnen de Dada-beweging en gaf met zijn werk te 
kennen dat hij wars was van dramatiek, valse retoriek en 
onnodige zwaarwichtigheid. Er bestaat een duidelijke 
relatie met de opvattingen van Brancusi, maar het verschil 
schuilt vooral in de rol die Arp toekent aan het toeval. Zijn 
vormentaal is zelden rationeel, doordacht of berekenend. 
De verwantschap van het werk van John Spek met dat 
van Arp moet vooral gezocht worden in de gepolijste 
menselijke vormen die beide kunstenaars hebben 
gemaakt. Met Arp deelt Spek zijn passie voor elegante, 
vloeiende en gewelfde vormen. Interessant gegeven is 
ook dat beide kunstenaars hun liefde voor dichtkunst 
delen. Maar ook binnen deze overeenkomst zijn evidente 
verschillen aan te wijzen. De Frans-Zwitserse beeldhouwer 
en dichter uit de Elzas verkoos de synthetische dichtkunst. 
Hij associeerde naar hartelust met woorden zonder dat 
daar ogenschijnlijk enige logica in schuilde. In één van zijn 
gedichten (‘Mondsand’ uit 1960) verheerlijkt hij de vrije 
vorm. 

Arp confronteert ons via dit gedicht met ongebreidelde 
beeldassociaties. Die fascinatie voor vrije vormassociaties 
sluit één op één aan bij de beelden van John Spek. Zijn 
beelden (met name de vleugelvormen) lijken weg te 
zweven op golven van verbeelding. Ze nemen de kijker 
mee naar onbekende oorden. Ze wakkeren de fantasie aan 
en onderstrepen dat de aard en hoedanigheid van een 
beeld nooit voor één gat te vangen zijn. Ze sporen aan tot 
uiteenlopende associaties en geven letterlijk inhoud en 
betekenis aan de woorden ‘metafoor’ en ‘metamorfose’. 
Het is daarom niet verwonderlijk dat ook John Spek  
gedichten schrijft. Hij manifesteert zich weliswaar niet zelf 
als dichter, maar met zijn werk inspireerde hij wel anderen 
(onder wie Michel Martinus) die in woorden proberen 
weer te geven wat het werk van de beeldhouwer in hen 
losmaakt.

In relatie tot de thema’s en werkwijze van John Spek is eerder 
al de naam Jean Tinguely (1925 – 1991) genoemd. Met 
name de vroege assemblages van Spek, die refereren aan 
objets trouvés, bezitten verwantschappen met ingenieus 
geconstrueerde machines en vernuftige apparaten. 
De Zwitserse beeldhouwer die voornamelijk werkzaam 
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was in Frankrijk, liet die machines ook daadwerkelijk 
bewegen. Met zijn ratelende en krakende kinetische 
kunst bewerkstelligde hij een revolutionaire doorbraak 
in de beeldhouwkunst. John Spek ging in zijn vroege 
assemblages anders te werk. Hij zette de onderdelen vast 
in grote wandplastieken. Zijn constructies konden niet 
echt bewegen, maar ze suggereren bewegingsdimensies 
door de manier waarop ze geassembleerd zijn.

Evenals Tinguely is ook John Spek schatplichtig aan 
de Amerikaanse kunstenaar Alexander Calder (1898 – 
1976) die furore maakte met zijn mobiles. Calder werd 
opgeleid tot ingenieur. Rond 1930 manifesteerde hij zich 
met opmerkelijke draadsculpturen, die door aanraking 
of luchttrillingen gaan bewegen. Daarnaast maakte hij 
‘stabiles’ die in tegenstelling tot de mobiles niet konden 
bewegen. Met Calder deelt John Spek niet alleen zijn 
fascinatie voor beweging maar ook zijn affiniteit met 
doordachte en ingenieuze constructies. In zekere zin is Spek 
een techneut, een bouwer en ingenieur. In zijn werk brengt 
hij verbindingen tot stand met techniek, architectuur en 
vormgeving. Hij is een bouwer en constructeur. Enerzijds 
bestaat er een sterke relatie met de plek en omgeving 
waar zijn sculpturen geplaatst zijn, anderzijds maken zijn 
beelden zich los van die context doordat ze lijken weg 
te zweven en een eigen, ongebonden leven gaan leiden: 
een leven dat de wetten van de zwaartekracht tart. Ook 
hier is de dualiteit die zijn werk fascinerend maakt en extra 
dimensies geeft, duidelijk aanwezig.

In het recente werk van John Spek bestaan ook 
verwantschappen met de beelden van Henry Moore en 
Marino Marini. Het lenteveulen dat Spek in 2008 voltooide, 
roept associaties op met het beeld van ruiter en paard van 
Marini (1901 – 1980) dat een semi-permanente plek inneemt 
in één van de vleugels van het Kröller-Müller Museum in 
Otterlo. De Italiaan wordt gerekend tot de belangrijkste 
beeldhouwers van zijn tijd. Hij stak zijn bewondering voor 
antieke Griekse sculptuur en Etruskische kunst niet onder 
stoelen of banken. Ook John Spek heeft er geen moeite 
mee om te refereren aan kunsthistorische bronnen. Zowel 
in zijn onderwerpkeuze als in de manier waarop hij vorm 
geeft aan zijn thema’s laat hij zien dat hij de klassieken kent. 
Hij kopieert hun werk niet, maar gaat op de schouders van 
illustere voorgangers staan om beter zicht te krijgen op 
het vrije veld dat voor hem ligt. Want dáár is zijn winst 
te halen in de vorm van nieuwe toepassingen, eigentijds 
materiaalgebruik en actuele beeldtaal. Spek schept vanuit 
de wetenschap dat alleen zij die beseffen waar ze vandaan 
komen ook kunnen weten waar het artistieke pad dat zij 
bewandelen hen naartoe leidt.

4 Innerlijke monologen

“Ik werk als kunstenaar vanuit een innerlijke monoloog. 
Vanachter mijn navel probeer ik tekens van kracht en 
zuiverheid neer te zetten. De uiteindelijke verschijnings-
vorm is sereen en de titels zijn meestal associatief.” Met 
deze beknopte uitleg bij zijn werk geeft beeldhouwer John 
Spek aan wat voor hem de essentie van beeldhouwkunst is. 
Wie dit statement nader analyseert, komt tot de conclusie 
dat er ook een min of meer bedekte verwijzing naar de 
levenshouding van de kunstenaar in schuilt. Voor Spek 
geldt namelijk dat leven en werk onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Hij leeft in zijn kunst en de kunst leeft in 
hem. Zowel direct als indirect zijn leven en werk met elkaar 
verstrengeld. Zo maakt de kunstenaar er geen geheim van 
dat levenspartner Astrid als zijn muze fungeert. Het profiel 
van haar gezicht staat model voor het beeld ‘Muze’ dat hij 
in 2010 voltooide. De raadselachtigheid van die muze is 
door de beeldhouwer vertaald in een sculptuur waarin hij 
zich hardop afvraagt ‘What’s on a womans mind?’

John Spek is een gewaardeerd beeldhouwer die zijn 
landelijke bekendheid dankt aan de vele monumentale 
opdrachten die hij in de loop der jaren heeft uitgevoerd. 
Opvallend is dat hij altijd doelgericht en efficiënt te 
werk is gegaan zonder zijn artistieke geloofwaardigheid 
te verkwanselen. Zijn behoefte aan authenticiteit en 
vernieuwing ging steeds gepaard met vastberadenheid. 
De lange lijst van plaatsen in de openbare ruimte en in het 
particuliere domein waar zijn beelden staan, onderstreept 
de voortvarendheid waarmee hij tot nu toe aan de weg 
timmerde. Hoe onzeker het leven van de kunstenaar ook 
is, het belet hem niet om voor de volle honderd procent 
in te zetten op het realiseren van de ideeën die zich zijn 
hoofd genesteld hebben en om verbeelding vragen. 
Daarbij doet hij geen concessies. Wel is hij altijd bereid 
om mee te denken met opdrachtgevers.

De waardering voor het werk van de beeldhouwer uit 
Ermelo heeft onder meer te maken met de liefde voor het 
ambacht die stevig in zijn sculpturen verankerd is. Spek is 
een vakman die weet wat hij van de door hem gebruikte 
materialen kan vragen. De fysieke component van het 
vak is aan de eindresultaten niet of nauwelijks af te zien. 
Dit neemt niet weg dat de werkwijze zware lichamelijke 
arbeid met zich meebrengt. De lichamelijke inspanningen 
zijn echter niet af te lezen van het eindresultaat. Die 
schijnbare tegenstrijdigheid is in metaforische zin terug 
te vinden in het woord walsen. Enerzijds refereert ‘walsen’ 
aan de gracieuze dansbewegingen die Spek trefzeker in 
enkele beelden heeft vastgelegd. Anderzijds verwijst de 
wals naar de machine waarmee hij zijn metalen platen 
perst. De dubbele betekenis van het woord sluit naadloos 
aan bij de tweeledigheid van de werkzaamheden die de 
beeldhouwer uitvoert. 
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De lange lijst van exposities in binnen- en buitenland, 
uitgevoerde opdrachten en belangrijke aankopen 
bevestigen dat de carrière van John Spek geen 
schokkende ups en downs heeft gekend. Zijn artistieke 
loopbaan vertoont een constante, opgaande curve. Hoe 
belangrijk het brede artistieke draagvlak tot nu toe ook is 
geweest, zonder de persoonlijke steun van mensen die 
in hem geloofden zou John Spek er nu anders hebben 
voorgestaan. In dit verband dienen, zonder anderen 
te kort te doen, genoemd te worden, de Harderwijkse 
ondernemer Joop Krikke ,welke een essentieel deel 
van het oeuvre van John Spek in bezit heeft evenals 
kunstverzamelaar Gerard van den Tweel. Met enige 
regelmaat koopt deze ondernemer uit Nijkerk beelden 
van John Spek. Ook op andere manieren draagt hij bij 
aan de exposure die voor elke kunstenaar van belang is. 
Van den Tweel en Krikke laten geen gelegenheid onbenut 
om hun bewondering voor de sculpturen van Spek uit te 
spreken. Ook de intensieve kontakten met de Ermelose 
kunstkenner en verzamelaar Henk Slim is van grote 
betekenis voor de kunstenaar.In de kollektie van vriend 
en kunstverzamelaar Mr.Klaas Mollema bevinden zich  
meerdere recente werken van John Spek .

Ook de media zijn John Spek altijd gunstig gezind 
geweest. In één van de eerste artikelen die over hem 
werden gepubliceerd, geeft de kunstenaar een ‘mission 
statement’ af dat tot de dag van vandaag actueel is 
gebleven. Het artikel is keurig ingelijst en hangt aan één 
van de wanden van het atelier van de kunstenaar. De 
kop die in chocoladeletters boven het verhaal staat, laat 
geen misverstanden bestaan over de intenties van de 
(toen nog jonge) kunstenaar. ‘Ik probeer ijzer te leven te 
brengen,’ kopten de regionale kranten die het interview 
met de kunstenaar publiceerden. Het verhaal verscheen 
in 1976 en had vooral betrekking op de assemblages die 
hij toen maakte. Hoewel ijzer later vervangen werd door 
roestvrij staal en brons is de essentie van de tekst en van 
de statements van de kunstenaar overeind gebleven. 
Metaal tot leven wekken: dat is wat hij nog steeds doet. 
In zijn atelier ‘De Derde Dimensie’ constateert hij: ‘Als het 
me lukt om het beeld te maken dat mij voor ogen staat, 
dan voel ik me een beetje God. Dat wil zeggen: Ik voel de 
goddelijke energie, omdat het telkens weer een gevecht 
is om de materie naar mijn idee te vormen. Ik boetseer 
als het ware met mijn lasapparaat. Stapje voor stapje. Een 
stukje oplassen en dan weer slijpen.’

In de vele artikelen die in de 40 jaren van het 
kunstenaarschap van John Spek verschenen in kranten 
en tijdschriften is de toon altijd min of meer hetzelfde 
gebleven. De meeste teksten zijn beschrijvend van aard. 
Ze gaan vooral over de ambachtelijke en formele kanten 
van het oeuvre en de ontwikkelingen die zich daarbinnen 
hebben voorgedaan. In de artikelen die refereren aan 
uitgevoerde opdrachten in de openbare ruimte, is er ook 
aandacht voor de wisselwerking tussen de kunstobjecten 

en de omgeving waarin ze geplaatst zijn. Voor Spek zijn die 
interacties van wezenlijk belang. Zijn kunst doet namelijk 
altijd iets met de omgeving, zoals ze ook altijd wat doet 
met de mensen die er naar kijken. Zijn sculpturen raken 
(soms zelfs heel letterlijk) gevoelige snaren, versterken de 
ervaring van sensualiteit of sporen aan tot contemplatie. 
Ze veroveren op een natuurlijke manier hun plaats in de 
openbare ruimte of claimen een vanzelfsprekende plek 
in de binnenruimte. Op hun eigen manier creëren ze een 
nieuwe balans, een aangenaam evenwicht. 

Dat streven naar harmonie is kenmerkend. Hoe sterk ze zich 
ook onderscheiden van de natuurlijke of architectonische 
context waarin ze geplaatst zijn, conflictueus zijn de 
beelden van John Spek nooit. Waar ze ook staan, ze zijn 
nooit hinderlijk of opdringerig aanwezig. Ze voegen iets 
toe wat er voorheen nog niet was. Dat doen ze op een 
manier die voor iedereen prettig, rustgevend, aangenaam 
prikkelend en acceptabel is. De hoge attentiewaarde 
en onontkoombare aanwezigheid garanderen een 
meerwaarde die het kunstenaarschap van John Spek 
rechtvaardigt en buiten elke discussie over nut en 
noodzaak plaatst. Want alles wat onmisbaar lijkt en een 
vertrouwde positie inneemt, is per definitie ook waardevol 
en boven elke twijfel verheven.

Wim van der Beek, schrijver/kunstrecensent



10



11



12

John Spek, sculptor 

John Spek is a sculptor who has chosen not to work with 
wood or stone, neither does he make use of gouges, 
hammers or chisels .

His favourite materials to work with are sheets of stainless 
steel and bronze. After the initial design phase with pencil 
sketches and cardboard models the artist turns into artisan  
working his material by carving, bending, assembling, 
welding, and grinding. The final form of the sculpture as 
well as  its surface finish are of equal importance to the 
sculptor. With its matte finish, high-gloss polish or patina, 
the finished work of art will catch and reflect the light in 
a forever changing way, never appearing the same to the 
viewer.

Any artistic achievement is, invariably, a matter of blood, 
sweat and tears. Even more so when you are working with 
unyielding material such as metal. It seems hardly possible 
for the artist’s extremely hard work  not  to be noticeable 
in the end product, but John can work miracles! His art 
looks natural and flawless, as if achieved effortlessly, due 
to years of experience and an ever-growing awareness of 
both the vulnerability and  hardness of the material. Metal 
has become part of John himself.

Over the years, his growing artisan skills have kept pace 
with his expanding freedom as a designer. His style has 
diversified from abstract, geometric shapes, via circular 
forms into a mostly non-figurative, organic world of 
forms with curves, arcs and torsions, bringing to mind 
associations with germination, growth, rising up , dancing 
and embrace.

His monumental objects, some of which are more than 10  
metres high, are on display in many public places all over the 
country. The sculptures are stern or dynamic, sometimes 
even playful, depending on the artist’s interpretation of 
their destination and location. Harmonious or discordant, 
the choice made is always a conscious one. The individual 
art lover need not be daunted by the size of the sculptures, 
however, as John also makes smaller objects for private 
homes or gardens.

John Spek’s art is without any doubt modern art, but it is 
not complicated art. It is not the cry of a tormented soul, or 
a protest against the ugliness in this world. What he does 
want to offer is a true experience of beauty, similar to that 
which classical music can evoke. That is the very reason 
why his work appeals to a much wider audience than just 
the circle of experienced, modern art connoisseurs. 

Mr. H. Slim, former Chairman Art Puchase 
Committee Bouwfonds

John Spek, Bildhauer

John Spek ist ein Bildhauer ohne Einsatz von Holz oder 
Stein, Schnitzwerkzeuge, Hammer oder Beitel.

Der Bildhauer findet sein Material hauptsächlich in Metall, 
rostfreiemStahl und Bronze. Mit Bleistiftskizzen und 
Kartonmodellen arbeitet der Künstler die Grundplanung 
aus, nach der er den Lauf der Linien und Formen festlegt. 
Dann wird er der Handwerker (artisan) der das Material 
schneidet, verbiegt, verbindet, schweißt und schleift. 
Abgesehen von der Form schenkt er der Haut seiner 
Objekte viel Aufmerksamkeit. Das verborgene Wesen der 
Skulptur wird durch Verfahren wie Schleifen, Polieren und 
Patinieren sichtbar gemacht. Das Licht treibt ein Spiel mit 
den Perspektiven und lässt dem Zuschauer die Skulptur 
aus mehreren interessanten Blickpunkten erleben.

Eine künstlerische Leistung entsteht mit Blut, Schweiß 
und Tränen. Eine große Leistung wird es, wenn man am 
Ergebnis den Prozess nicht ablesen kann. Die Werke 
von John sehen so makellos und so natürlich aus! John 
hat eines der schwierigsten Materialien, die ein Künstler 
wählen kann, gewählt. Infolge von dem jahrelangen 
Arbeiten mit Metall hat er ein besonderes Gefühl für 
dieses Material entwickelt. Er kennt den widerspenstigen 
Charakter und auch die Verletzbarkeit des Materials und 
berücksichtigt dieses mit Sorgfalt.

Je nachdem seine Fähigkeit als Handwerker wuchs, erhielt 
er mehr Freiheit als Entwerfer. Seine Stilrichtung hat sich 
im Verlauf der Jahre von einer geometrisch-abstrakten 
Darstellungsweise über die Kreisform zu einer teilweise 
noch gegenstandslosen, organischen Formenwelt mit 
Wölbungen, Kurven und Torsionen entfaltet. Die Formen 
assoziieren an sprießen, wachsen, tanzen, sich aufrichten 
und umarmen. 

Seine imposanten Objekte, teilweise mit einer Höhe 
über zehn Meter, sind in vielen Orten im Lande zu sehen. 
Die Objekte sind manchmal gebieterisch, manchmal 
schwungvoll oder sogar verspielt. Das ist abhängig von 
dem Grundgedanken, den der Künstler hatte, und von 
dem Flecken, beziehungsweise dem Landstrich. Mitunter 
sucht er das eine Mal die Harmonie mit dem Ort und 
das andere Mal gerade den Kontrast. Für den privaten 
Kunstliebhaber arbeitet John glücklicherweise nicht nur 
mit imposanten Größen. Er macht auch Objekte für den 
privaten Garten und für Räume im Hause.

H. Slim, Alt-Vorsitzender
Kunsterwerbkommission Bouwfonds
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John Spek,  sculpteur

John Spek est un sculpteur d’une catégorie particulière 
qui renonce à l’utilisation du bois, de la pierre, de la 
gouge, du marteau et du burin.

Il utilise comme matériaux principaux l’acier inoxydable 
et le bronze sous forme plate. Après une phase de 
préparation, consistant en des esquisses au crayon et 
des modèles en carton, l’artiste se transforme en artisan 
d’art qui coupe, plie, soude et ponce les matériaux. 
Parallèlement à la forme, John Spek accorde également 
beaucoup d’importance à l’aspect de la surface de ses 
objets. Tout en effectuant des opérations pour matir, 
lustrer et patiner, il laisse la lumière imprégner les objets 
qui provoquera un effet surprenant dans l’âme de celui 
qui contemplera ses œuvres.

Pendant que l’art prend forme, l’artiste passe par des 
phases de souffrance physique (sang, sueur et larmes) 
difficiles à déceler en observant le résultat final, tellement 
ses œuvres sont impeccables et éloquentes! Le matériau 
utilisé par John est l’un des plus difficiles à travailler pour 
un artiste plasticien. Au fil de ses nombreuses années 
de travail et de vie avec ce métal, John a développé une 
intuition particulière pour lui. Il connaît son inflexibilité 
et sa sensibilité et intègre avec respect et amour ces 
propriétés dans son travail.

Plus il gagne en aisance artisanale, plus il s’accorde de 
liberté en tant que créateur.  Au cours des années, son style 
a évolué : d’abord d’ordre géométrique-abstrait, il s’est 
orienté vers des formes plus circulaires pour finalement 
aboutir à un univers presque organique, riche en arrondis, 
en ondulations et en torsions. Ces formes veulent illustrer 
la croissance, la danse ou encore l’enlacement.

Ses objets monumentaux (certains atteignent plus de 10 
mètres de hauteur) sont exposés à différents endroits 
dans tout le pays. Ils ont une allure tantôt sévère tantôt 
dynamique voire folâtre: tout dépend de l’intention de 
l’artiste et de l’endroit où ils sont exposés. John Spek 
cherche à créer tantôt une harmonie  tantôt un contraste 
avec le lieu.

John ne crée cependant pas uniquement des formats 
monumentaux. Il réalise également des objets pour 
les jardins privés ou pour les intérieurs, ce qui ravit de 
nombreux amateurs d’art.

L’art de John Spek est incontestablement moderne tout 
en restant accessible à ceux qui contemplent son travail. 
Ses œuvres ne sont ni l’expression d’une âme tourmentée 
ni quelques protestations contre le mal qui sévit dans le 
monde. 

Son objectif est tout simplement d’exprimer la beauté et 
de la divulguer. On pourrait comparer l’objectif de son 
travail à celui de la musique classique. C’est pourquoi, 
contrairement à certains artistes modernes, il s’adresse à 
un public très large.

  
H. Slim, ancien président de la Commission 
d’acquisition d’art moderne.
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ontluiken



16

Thuiskomst van de visser - brons 2012 h 52 cm



17

Liefdesdans - brons 2012 h 60 cm

Kleinplastiek



18

Narcissus - brons / r.v.staal 2011 h 28 cm



19

Plant - brons 2011 h 72 cm



20

Dansant - r.v. staal 1992 h 27 cm



21

What’s on a womans mind - r.v.staal 2006 h 30 cm



22

C’est le Ton qui fait la Musique

Nog houden stalen snaren de rimpeling vast,
het instrument past geen handen,
niemand streelt en bespeelt het

tot muziek, tot jij uit mijn dromen,
de leegte betreedt en met reuzentonen

een menuet speelt,
de trilling aan stilte voorbij legt.



23

C’est le Ton qui fait la Musique - brons 2005 h 78 cm



24

Synthese - brons 1997 h 35 cm Exubèrance - r.v.staal 2001 h 96 cm

Intimité - r.v.staal 2001 h 49 cm Entre Deux - brons 1998 h 18 cm



25

Omsluiten - brons 1998 h 13 cm b 53 cm d 17 cm

Liggende figuren - r.v.staal 2006 h 23 cm



26

La Trinité - brons 2003 h 54 cm Écouter - brons 2005 h 63 cm



27

Joie de Vivre - r.v.staal 2004 h 48 cm



28

Pas de deux

Naar elkaar gebogen,
klopt iedere beweging

in hoofd, lijf en open rug,
wordt schaduw opgerold nog voor 
zijn ontstaan en als tweede huid, 

aan- en uitgetrokken.

Lijnen worden ijler, 
verwisselen telkens van plaats, 

tot verlangens stollen in 
vrijages of nieuwe dans.

Waar de aanraking verbannen 
en elke beweging nog voor 
zijn ontstaan door de ander 

is geïmiteerd, wordt zelfs 
het vermoeden gerepliceerd,

laat de een de ander niet 
ongemoeid;

Eeneiig of spiegeldouble?



29

Pas de Deux - brons 2004 h 32 cm



30

La Tendresse - r.v.staal 2007 h 28 cm

It Takes Two To Tango - brons 2008 h 39 cm

La Tendresse - brons 2007 h 25 cm



31

La Tendresse - r.v.staal 2007 h 26 cm



32

Dos à Dos - brons 2007 h 68 cm

Dialoog - brons 2005 h 42 cm La Tendresse - brons 2007 h 26 cm

Ensemble - brons 2006 h 36 cm



33

Ontluiken - brons 2007 h 52 cm



34

Papillon - brons 2010 h 47 cm 

Mask - brons 2009 h 27 cm



35

Passie - brons 2008 h 65 cm Organic Refl ection - brons 2008 h 75 cm

Compositie Drie Delig - brons 2008 h.72cm Waterbloem - brons 2010 h 23 cm



36

Sailing

Jij gaf het woorden en metaforen voor
wind in de zeilen en
een kalme zee mee,

beschreef land voorbij de horizon.
En je voorzag het van een

behouden vaart, vol
oude en nieuwe verhalen.
Wij hoeven alleen maar
aan boord te gaan en

van wal te steken.

Nieuw geluk staat reeds gepakt,
de ankers kunnen los,

wij zeilen een droom in.



37

Sailing - brons 2008 h 60 cm



38

Dance - brons 2009 h 42 cm



39

De Kus - brons 2011 h 20 cm

De Kus

Nooit zal ik jou uit je beginhouding verleggen,
anders dan hier geboren doen worden, 

want uit een lippendans 
de oerslagen ontsprongen, 

de omhelzing tot zoen,
 stalen monden in een tedere beweging 

van brisante spanning,
 vol liefde bereikt,

een kus voor elk moment.



40

Bomen - brons 2010 h 33 cm Cipressen - brons 2009 h 60 cm



41

Exubèrance - brons 2001 h 46 cm



42

Muze mijn

Ik liet je opstaan en geboren worden 
in het holst van de wind,

mijn nieuw kind uit het vuur, 
dat het heetst in mij brandt,

Ik kapsel je haren in tedere vormen,
als begerenswaardige golfslag van de schoonheid,

waardoor jij hartsnelheid verkrijgt 
en duizend hartstochtelijke namen 

waarmee ik je roep,
in mijn hof van begeerte.

 
O, muze, mijn!

Laat mij alleen maar je speelse klanken genieten,
als een droom in mij, 

weet ik je altijd en overal,
van bovenaardse waarde.



43



44



45

Muze - brons 2011 h 154 cm (incl console)



46

Gladiator - brons 2011 h 59 cm



47

Liggende fi guren - brons 2011 h 17 cm



48

Rendez Vous - brons 1995 h 30cm



49

Voilà - brons 1996 h 26 cm

Ontmoeting  - r.v.staal 1991 h 30 cm b 62 cm d 14 cm



50

Synergie - brons 1998 h 74 cm



51

Allongée - brons 2000 h 17 cm b 32 cm d 6 cm

Vlam - brons 1982 h 55 cm Coming Out - r.v.staal 1994 h 68 cm



52

Flame - r.v.staal 1995 h 70 cm



53

Contrary Body Movement - zwart-rood staal 1983 h 58 cm (elektrisch roterend )



54

Entre Deux - r.v.staal 1993 h 35 cm 



55

To The Point - brons 1996 h 59 cm



56

Introspectie - r.v.staal 1996 h 54 cm



57

Tango - brons 1995 h 38 cm

Balance - r.v.staal 1991 h 36 cm Anima - brons 1994 h 42 cm



58

Fusie - brons 2004 h 32 cm

Engel - r.v.staal 1985 h 32 cm Rechthoek - r.v.staal 1980 h 20 cm



59

Intimiteit van het vierkant - r.v.staal 1995 h 52 cm Dialoog - brons, r.v.staal 1998 h 220 cm

Zoömorfi sch - brons 2008 h.40 cm



60

Geometrische spiegeling - r.v.staal 1986 h 23 cm Drie schakelbare 12 vlaks elementen - zwart, zilver staal 
1986 h 28 cm

Golvend Vierkant - staal 1981 h 150 cmAchtzijdige Zuil - r.v.staal 1987 h 4 mtr 
Entree Ermelo-West



61

Drie schakelbare 16 vlaks elementen - zwart, zilver staal 
1986 h 28 cm

Diagonaal - staal 1984 h 190 cm

Geometrische verbinding - r.v.staal 1985 h 68 cm Stapeling - staal 1981 h 80 cm



62

Tienvlaks zuiltje - r.v.st
1986  h 65 cm

Gelede Opgang - r.v.staal 
1986 h 65 cm

Stapeling - r.v.staal 
1985 h 62 cm

Geometrisch Ritme - staal 1979 b 72 cm



63

Omsluiten - hardsteen 1979 b 54 cm

De Vijf Zintuigen - r.v.staal 
1987 h 63 cm

Stapeling - r.v.staal 
1986 h 55 cm

Conische Ellips - staal
1983 h 82 cm



64

Pauwenstudie 1 - brons 2011 h 235 cm (incl. console)

Pauwenstudie 2 - brons 2011 h 236 cm (incl. console)



65

Cipressen - brons 2010 h 242 cm (incl. console)

Monumentaal



66

Doorzicht - brons 2010 h 176 cm (incl console)



67

Wachters brons - r.v staal 2008 h 237 cm (incl console) 



68

Winddans

Illusie, 
‘zij danst zo nauwelijks op voeten,
 of zij voor ogen slechts bestaat’,

haar bewegen op de sluiers van de wind,
hemelhoge dromen,

die het landschap van mijn verlangen verbeelden
en spreekwolken met haar armenlasso vangt,  

en:
wat ik nog zeggen wou,

gewoon illusie 
ik hou van jou.



69

 Illusie / winddans - brons 2002 h 250cm



70

La Conférence - brons 2001 h 250 cm 
Hotel Congrescentrum de Heerlickheijd van Ermelo.



71



72

It takes two to tango

IJzeren dame laat zich leiden,
door haar poserende partner,

die stappen vooruit wijst.
Tot de muziek opnieuw inzet,

blijven deze twee
tot dans geklonken.



73

It Takes Two To Tango - brons 2008 h 187 cm (incl console) Hoofdkantoor Univé Apeldoorn



74

Bien Voûté - brons, r.v.staal 2001 h 220 cm (incl console)

Dialoog - brons, r.v.staal 1998 h 220 cm (incl console)

Le Couple - brons 2005 h 196 cm (incl console)



75

Dansend Veulen - brons 2010 h 178 cm (incl console)



76

Lentepassen

Een maatveulen uit het eerste nest,
huppelt en draaft hoog,

op voorjaarsbenen, 
over een verbeelde weide van grasbeton.

De ochtendmelodie 
uit bomen leidt in,

eerste passen op onbekende vloer,
alleen:

het weet niet,
 dat men voor een dans

met meer moet zijn.



77

Lentepassen - brons 2008 h 140 cm b 103 cm d 32 cm



78

Tête à Tête - brons 2008 h 86 cm b 75 cm d 24 cm 



79

Gratie - brons 2008 h 232 cm (incl console)



80

Voyage d’amour

Stoom slaat uit zijn handen,
zijn stem plet de plaat.

Uit een vonkenregen sluit hij de naden.
 Hij weet hoe hij de donder verslaat 

Er verrijst een glimlach rond zijn mond,
als hij gewag maakt van een nooit
eerder verbonden liefde in staal.

Hij hamert de uren dicht,
en praat tegen wat uit

leegte ontstaat.

Als het onweer vlammend uit zijn
handen overtrekt, dooft

het licht in de ramen.
John Spek signeert het werk en

geeft het dubbele namen.

Stalen armen zoeken elkaar,
in de kringloop van tederheden.

Als het moment stilvalt in
een laatste pose,

begint de reis van liefde
opnieuw, tot de eenheid

in volledige samensmelting
is bereikt in zijn:
Voyage d’amour.



81

Le Voyage - r.v.staal 2004 h 350 cm



82

 La Trinité - brons 2003 h 250 cm (incl console) Chr. College Groevenbeek Ermelo



83

Levensboom - brons 2007 h 250 cm



84

Wachter - cortènstaal, r.v.staal, brons 1987 h 153 cm



85

Quatre Foliacé - brons, r.v.staal 2004 h 250 cm (incl console)



86

Onthulling Dubbelvorm Gemeente Obdam 2005

DUBBELVORM

Gebogen vormen groeien
In bronzen bolgewassen 

omhoog.
Uit alle windstreken

vangen zij licht en lucht
en blijven binnen de perken

staande



87

Dubbelvorm - brons 2004/2005 h 290 cm (incl console) Burgemeester De Nijs Plein Gemeente Obdam N.H



88

Naald - cortènstaal, r.v.staal 1986 h 3,5 mtr Opgang - cortènstaal 1986 h 5 mtr

Introspectie - brons 1989 h 140 cm Rendez Vous - brons, r.v.staal 1997 h 183 cm. (incl console)



89

Elevation - brons 2004 h 350 cm Accolade - r.v.staal 2002 350 cm



90

Faucon - brons 2010 h 245 cm (incl console)



91

C’est le Ton qui fait la Musique - r.v.staal 1991 h 94 cm  Hoofdkantoor Avero Leeuwarden.



92

Vleugels van Liefde

Opnieuw verken ik grenzen
in het vagevuur

van mijn bestaan

Met kromme tenen
rood gelakte nagels

ontsnapt uit de spelonk
pakken wolken zich tot ridders

De hemeltrap
waarlangs champagne stroomt

de zee vult
met nieuwe naakte waarheid

Caramel smelt tussen haar borsten
maakt van heuvels bergen

en vult haar
met vleugels van Liefde



93



94

Bien Voûté - brons, r.v.staal 2001 h 220 cm
Aangekocht door Lithos Bouw B.V Amersfoort mei 2003

Geplaatst in de centrale hal van Sun Microsystems Amersfoort.



95

Ensemble - brons 2004 h 235 cm (incl console)



96

Eenoog

Laat ons ogen tellen,
ogen die onze vormen dragen,

en verkennen.
In het land van blinden is eenoog
net zo lang koning tot ook jij daar

je intrede doet,
uit eigen licht leert zien, 

en geboren wordt,
een voetstuk krijgt.

Hier spreekt eenoog hoger,
regeert de bovenwereld;

Een oog lager voor de onderwereld.
Wie in het duister tast,

de voorstelling niet ontdekt;
niet ziet, blijft blind,

op de trappen van  het licht.



97

Eenoog - r.v.staal 2008 h 250 cm
Stadsmuseum Harderwijk 



Le Roy - r.v.staal, messing 1988 h 172 cm

98



Once more - r.v.staal 1995 h 225 cm 

Panta Rhei - r.v.staal, steen 1996 87x82 cm

99



100

Once more - r.v.staal 1995 h 225 cm 
rotatie door wind, Heerlickheijd van Ermelo.

Sacrale verbinding - r.v.staal 1995 h 178 cm



101

Entre Deux - r.v.staal 1993 h 170 cm (incl console)



102

Plaatsing Sculptuur



103

Bewegingsvrijheid / Signaal - r.v.staal 1991 h 11 mtr Bovag Bunnik  



104



105

Octa Folio - r.v.staal 1988 h 6 mtr Patio Hoofdkantoor Bouwfonds Hoevelaken.



106

Wimpel - r.v.staal 1983 h 350 cm



107

Twee Naalden - r.v.staal 1983 h 5 mtr achterzijde Gemeentehuis Ermelo



108

Ontwerp / schaalmodel - r.v.staal 1991 voor de Kamer van Koophandel Harderwijk



109

Ontwerp / schaalmodel Dolfijnen - r.v.staal 2008 Dolfinarium, Waterfront Harderwijk

Ontwerpen



110

Ontwerp / schaalmode - r.v.staal, glas. Thema; zorgzaam, geborgenheid



111

Ontwerp / schaalmodel Pauw - brons 2011
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Kerkklok ontwerp / schaalmodel - metaal 1979 h 74 cm 
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Patineren 1985
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Zuilen in het Landschap - 1990 60 x 90 cm Zuilen in het landschap - 1990 60 x 90 cm

Composite met rood - zink, aluminium 1991 60 x 80 cm
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Balans - 1991 60 x 90 cm Innerlijk Vuur - 1991 60 x 90 cm

Hemel en Aarde - zink, aluminium 1991 70 x 100 cm

Metaalcollages
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Geschonden Land 1 - zink, aluminium 1991 70 x 100 cm

Geschonden Land 2 - zink, aluminium 1991 70 x 100 cm
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Melancholie 1 - zink, aluminium 1991 70 x 100 cm

Geschonden Land 3 - zink, aluminium 1991 70 x 100 cm
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Rendez Vous - brons, lood, r.v.staal 2003

Entre Deux - brons, lood, r.v.staal 2005
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Inkeping - r.v.staal 1993 

Gevleugeld - r.v.staal 1993 h 150 x b 250 cm

Reliëfs
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Gedenktekens
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Joie de vivre - brons 2004

Panta Rhei - brons 2005 grafbeeld John Spek. Het bovenste deel verwijst naar de intimiteit en de liefde die ik tijdens mijn leven 
mocht geven en ontvangen. De golvende beweging verwijst naar Panta Rhei ( alles stroomt ). De totale vorm van het liggende deel 
roept associaties op met een chaise lonque, welke de eeuwige rust symboliseert.
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Gedenkteken begraafplaats - r.v.staal, zwart graniet
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Atelier & Galerie De Derde Dimensie
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Geabstaheerde modelstudie - aluminiumcement 1981

Liggende torso studie - aluminiumcement 1982
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Modelstudie - aluminiumcement 1979

Rietveld Academie
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Modelstudie bewegend mannelijk model - brons 1979
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Portretstudie 1 - aluminiumcement (jazzpianist Ricoh) 1981 Portretstudie 2 - aluminiumcement (jazzpianist Ricoh) 1981

Portretstudie - aluminiumcement (Oma Metz) 1980 Modelstudie detail - aluminiumcement 1981 
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Compositie - metaal 1972 h 20 cm
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Compositie - metaal 1974 h 54 cm

Assemblages
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Wandreliëf - metaal 1972 90 x 70 cm
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Biografie John Spek

geboren: 18 december 1950  te Oudewater
opleiding: Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam
 afdeling Plastische Vormgeving  1978-1983 (Dagopleiding)
   

Exposities, een selectie

 1981 
Catharina Kapel, Harderwijk
 1982 
Van Reekummuseum, Apeldoorn (groepstentoonstelling)
 1983 
Centraal Beheer, Apeldoorn ‘START’ (groepstentoonstelling)
Hoofdkantoor Bouwfonds, Hoevelaken
 1984
Galerie ‘de Beerenburght’ Beeldentuin, Eck en Wiel
‘De Gele Rijder’ Arnhem
 1985
Beeld en Route, Diepenheim (groepstentoonstelling)
Galerie ‘de Ploegh’, Amersfoort
Galerie ‘aan de Kippenlijn’, Lunteren
Kunstlijn ‘Joriskerk’ Amersfoort (groepstentoonstelling)
 1986
Stichting ‘Nieuw Perspectief‘, Amsterdam
Galerie ‘Zagwijn’ Den Haag
Leeghwater Beeldenpark, Purmerend (groepstentoonstelling)
Van Reekummuseum, Apeldoorn (groepstentoonstelling)
 1987 
Cultureel Centrum ‘De Tamboer’ Hoogeveen
Galerie Art & Architecture, Amsterdam
Galerie ‘de Zonnewagen’, Oldebroek
Museum Flehite, Amersfoort (groepstentoonstelling) ‘de Ploegh’
Galerie ‘aan de Kippenlijn’,Lunteren
 1988
Stichting ‘Nieuw Perspectief’ Amsterdam
Gemeentelijke Expositieruimte ‘Synagoge’, Kampen
Galerie ‘Zagwijn’, Den Haag
Zwolsche Algemeene, Nieuwegein
De Zonnehof, Amersfoort (groepstentoonstelling) ‘de Ploegh’
 1989
De Ring, Gemeentehuis Epe
Galerie ‘de Beerenburght’ Beeldentuin Eck en Wiel
Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam i.s.m. Galerie ‘Inart’
Galerie ‘de Zonewagen’, Oldebroek
Stichting ‘Nieuw Perspectief’, Amsterdam
 1990
Galerie ‘Montfoort’, Montfoort
Galerie ‘’t Schepenhuis’ Budel
St Jansdal Ziekenhuis, Harderwijk
Bovag Bunnik
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 1991 
Galerie ‘Art & Creation’, Oudewater
Galerie ’t Oude Raadhuis’, Spijkenisse
 1992
Galerie ‘de Zonnewagen’, Oldebroek
De Amersfoortse Verzekeringen, Amersfoort
Gemeentehuis, Ermelo
Galerie ‘de Beerenburght’, Eck en Wiel
T.N.O., Apeldoorn
 1993
A.B.K. Amsterdams Beeldhouwers Kollektief, Amsterdam
St. Elisabeth Ziekenhuis, Amersfoort
Beelden aan de Vecht, Maarssen
 1994
Galerie ‘de Beerenburght’, Beeldentuin, Eck en Wiel
Arboretum ‘Tompenburg’, Rotterdam i.s.m. A.B.K.
Holland Art Fair, Utrecht
Beelden aan de Vecht, Maarssen
 1995
Kunst in Kastelen, ‘Kasteel Sypensteyn’, Nieuw Loosdrecht
7 in de Tuin, Putten
 1996
Galerie ‘de Ploegh’, Amersfoort
Kunst-RAI, (A.B.K.), Amsterdam
Beelden aan de Vecht, Maarssen
Gemeentehuis Barneveld
 1997
Bibliotheek, Apeldoorn
Galerie ‘Sous Terre’, Lithoijen (NB)
Kunstcentrum ‘Catharina Kapel’ Harderwijk
Galerie ‘Schaller’, Neurenberg-Speikern, Duitsland
 1998
Dehullu, Galerie Beeldentuin, Gees
 1999 
Gemeentehuis, Ermelo
Galerie ‘Overwater’, Muiden
Interart Gallery Beeldentuin, Heeswijk
 2000
Dehullu, Galerie Beeldentuin, Gees
 2001
Interart Gallery Beeldentuin, Heeswijk
Kunstcentrum ‘Catharina Kapel’, Harderwijk
Hotel Congrecentrum ‘de Heerlickheijd van Ermelo
 2002
St. Joseph Galerie Leeuwarden 
 2003
Galerie ‘De Derde Dimensie ‘ Ermelo
 2004
Dehullu, Galerie Beeldentuin, Gees 
Kunstcentrum ‘Catharinakepel’ Harderwijk
Galerie ‘RudolfV‘ Amsterdam
 2005
Kunstzaal ‘de hoge hees’ Eersel Natuur en Sculptuur XXXV
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 2006
Galerie Bon Ton Helmond Stiphout
Galerie De Derde Dimensie Ermelo
 2007
Dehullu, Galerie Beeldentuin, Gees
Galerie De Derde Dimensie, Ermelo Expositie ‘Les Extrêmes se touchent’
met Ewa Maziarz en Cees Kortlang
 2008
Auxiliatrix Beeldenpark Venlo. Groeps-expositie met 25 beeldhouwers
uit Nederland en België
Galerie “De Derde Dimensie” Ermelo zomer-expositie met Ewa Maziarz en John Spek
 2009
Bogaard Art, Galerie–Kunsthuis–Beeldentuin Helmond
Galerie De Derde Dimensie Ermelo
 2010
Dehullu Galerie–Beeldentuin, Gees
Galerie Het Filiaal Haarlem
Galerie De Derde Dimensie Ermelo
 2011
Galerie Beukenhof-Phoenix Kluisbergen België (Sculptour 2011 gevleugelde gedachten)
Kunstenaars uit UK-FR-NL-DE-USA-BE
Auxiliatrix Beeldenpark Venlo.expositie met beeldhouwers uit Nederland, België en Duitsland
Beeldentuin De Pruimengaard Wijk bij Duurstede
Galerie De Derde Dimensie Ermelo
Kunstjaarbeurs Amsterdam

Opdrachten

 1983
Gemeentehuis Ermelo ‘Twee Naalden’ r.v.staal plastiek, 5 meter
 1985
Bibliotheek Gemeente Stede Broec, ontwerp
 1987
Entree Ermelo-West ‘8 Zijdige Zuil’ r.v.staal, 3 meter
 1988
Hal Muziekschool Harderwijk, wandreliëf staal (Vijfdelige partituur) 2,5 meter
Hoofdkantoor G.W.K. Bank Diemen  ‘Gedraaide Zuil’ r.v.staal  2,2 meter
Hoofdkantoor Bouwfonds Hoevelaken PATIO ‘Octa Folio’ r.v.staal, glas 6 meter
 1991
BOVAG, Bunnik ‘Signaal’ r.v.staal plastiek 11 meter
Centraal Beheer Apeldoorn, ‘C’est le ton qui fait la musique’ r.v.staal 
Kunstwerk is geplaatst in het kantoor Avero te Leeuwarden
(Fusiepartner van Centraal Beheer)
 1993
Misset Uitgeverij B.V. ‘Wheels of Retail’ r.v.staal en brons
Industriële Club Kampen sculptuur ‘Vice Versa’ r.v.staal 6 meter
 1994
Misset Uitgeverij B.V. ‘Wheels of Retail’ r.v.staal en brons
 1995
Pon, Leusden, 13 r.v.stalen sculpturen t.b.v. excellente dealers VW-AUDI 1995
Misset Uitgeverij B.V. ‘Wheels of Retail’ r.v.staal en brons
 1995
Orangerie de ‘Salentein’, Nijkerk r.v.staal plastiek (Dhr M. Pon)
 1996
Gemeentehuis Barneveld Patio sculptuur Anima, brons
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Pon Dealer Amersfoort, r.v.stalen Sculptuur t.b.v. 25 jarig jubileum
Sculptuur Dialoog r.v.staal, door Volker Stevin Ontwikkelingsmaatschappij aangeboden aan ABN AMRO 
Onroerend Goed Lease en Financiering Bridgestone/Fiirestone Benelux, 
eigenaar respectievelijk gebruiker van het ditributiecentrum aan de Distriboulevard te Moerdijk.

 1998
Pon Leusden 6 sculpturen brons, r.v.staal t.b.v. excellente dealers VW-AUDI
Volker-Stevin. Sculptuur Dialoog brons, r.v.staal
geplaatst in het kantoor van Boele & van Eesteren te Rijswijk
 2000
Robeco groep RABO-Beleggingsadvies, Rotterdam, 3 sculpturen brons
 2001
Hoofd-Entree de Heerlickheijd van Ermelo, sculptuur ‘La Conférence’ brons 2,5 meter
 2004
Twynstra en Gudde, sculptuur Illusie. Het beeld is een cadeau van het bureau Twynstra en   
Gudde aan het Medisch Centrum Leeuwarden ter gelegenheid van de opening in 2004
 2005
Gemeente Obdam sculptuur Dubbelvorm brons 2,4 meter Burgm De Nijs plein
 2008
Nieuw Hoofdkantoor Univé Stad en Land. Chr. Geurtsweg 8 Apeldoorn,
sculptuur ‘It Takes Two’ brons 2008, geplaatst medio 2009 in ontvangsthal.
 2009
Dusseldorp B.V. Lichtenvoorde, Thema Milieu: elf bronzen sculpturen voor elf vestigingen van het bedrijf.
Ter gelegenheid van het 60 jarig jubileum.

Belangrijke Aankopen:

N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Aegon
Zwolsche Algemeene
Bank Nederlandse Gemeenten
G.W.K.-C.D.K. Bank
Prime Computer (De Meern)
Mercedes Benz
Boehringer Mannheim
Pon Holding
Bovag
Innovam
Boomsma
Metaalunie
Flevo Chemie
Hoogovens
P.R.C. management consultants
Philips International t.b.v. relaties in Zweden, Engeland, Duitsland, Japan, Nederland
Volker Stevin Ontwikkelingsmaatschappij
Douwe Egberts
SBK Arnhem, SBK Amstelveen, SBK Lelystad 
Gemeente Amersfoort
Gemeente Delft
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Ermelo
Hotel Congrescentrum De Heerlickheijd van Ermelo. dhr Gerard van den Tweel
Stadsmuseum Harderwijk
Delarange Cosmetics BV Zeewolde
Modesta
Boltjes BV
Garfin Consult
Diverse particuliere collecties in binnen- en buitenland
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COLOFON

Gedichten: Michel Martinus, oud stadsdichter Harderwijk

 Pag 22 C’est le ton qui fait la musique

 Pag 28 Pas de Deux

 Pag 39 De kus

 Pag 42 Muze mijn

 Pag 68 Illusie (John Spek) Winddans 

   (Michel Martinus) kombinatie gedicht

 Pag 72 It takes two to tango

 Pag 76 Lentepassen

 Pag 80 Voyage d ‘amour

 Pag 96 Eenoog

 Wim Pendrecht,

 Pag 86 Dubbelvorm

 John Spek,

 Pag 1 Bronsgroet

 Pag 82 Vleugels van Liefde

Fotografie: Henk Merjenburgh, Hans Morren, Jan Schmetz, John Spek,

 Frans van Viegen.

Vormgeving: John Spek

Lithografie: Ruud Haarmans

Druk: Drukkerij Wedding Harderwijk

Afwerking: Callenbach Nijkerk

ISBN: 978909026630

©: John Spek, Ermelo, Harderwijk
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Salon-tafelpoot ontwerp - r.v.staal, brons, glas 2008

Sculptuur z.t. - glas 2009 h 23 cm
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