




De Draagmuur zoekt een permanente locatie

Titel: Draagmuur
Jaar: 2015
Materiaal: Tadelakt, klei, zand, hout, metaal, polystyreen, polyether
Kleur: Iquitos groen
Afmetingen: ca. 130 x 55 x 190 cm
Gewicht: ca. 350 kg
De sculptuur heeft vier verborgen wielen voor transport
Ontwerp: Laura Klinkenberg

Hoe voelt het om door een muur gedragen te worden? Hoe voelt het om een 
muur te dragen? De massieve sculptuur nodigt toeschouwers uit om eromheen te 
bewegen, in de holle ruimte te kruipen en zich over te geven aan haar dragende 
capaciteit. Wie dat doet zal ervaren hoe het volledige gewicht van het lichaam 
door de muur wordt gedragen en kan zich geborgen voelen. Het gladgepolijste 
oppervlak van de sculptuur nodigt uit tot aanraking.

De Draagmuur was een succesvol afstudeerwerk aan de Gerrit Rietveld Academie. 
Het werd onderscheiden met de GRA Design Award 2015. Wij zijn nu op zoek naar 
een nieuwe locatie voor de sculptuur om nieuwe mogelijkheden en relaties met de 
omgeving te vinden. Bent u geïnteresseerd of kent u instanties of personen die dat 
zouden kunnen zijn? Neem dan contact op met Laura Klinkenberg.

ENG | NL

+31610628667
contact@lauraklinkenberg.nl
lauraklinkenberg.nl  

http://www.lauraklinkenberg.nl


The Draagmuur is looking for a permanent location

Title: Draagmuur
Year: 2015
Material: Tadelakt, clay, sand, wood, metal, polystyrene, polyether
Color: Iquitos green
Dimensions: ca. 130 x 55 x 190 cm
Weight: ca. 350 kg
The sculpture has four concealed wheels for transport
Design: Laura Klinkenberg

How does it feel to be carried by a wall? How does it feel to carry a wall? The massive 
sculpture invites spectators to move around it, crawl inside the cove and give 
themselves over to its bearing capacity. Those who do will experience how the full 
weight of the body can be carried and feel secure. The smooth, polished surface of 
the sculpture invites touch.

The Draagmuur was a successful graduation work at the Gerrit Rietveld Academie. 
It has been distinguished by earning the GRA Design Award 2015. We are now 
looking for a new location for the sculpture in order to find new opportunities and 
relationships with the environment. Are you interested or know of instances or people 
who could be interested? Please contact Laura Klinkenberg.
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