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Platen van ‘De Rickey’ op het Binnenwegplein worden vanavond gedemonteerd 
 
 
Vanwege gevaar het hoofd te stoten is het beroemde beeld van George Rickey Two Turning Verticle 
Rectangles op het Binnenwegplein al enige tijd afgezet met hekken.  
Met het hoger worden van de nieuwbouw aan het Binnenwegplein is de wind op het plein veranderd en 
onvoorspelbaarder geworden. Bovendien is na een opknapbeurt van het plein de bestrating hoger komen te 
liggen waardoor de afstand tot de platen 10cm minder is geworden en nu 2,11m bedraagt. Daarbij komt dat 
de veiligheidseisen steeds strenger worden. 
Sculpture International Rotterdam (SIR) is beheerder van de Rotterdamse Internationale Beelden Collectie, 
waaronder ook dit beeld valt. SIR, Gemeentewerken en Stadsontwikkeling gaan gezamenlijk op zoek naar de 
beste oplossing voor dit probleem, waarbij de volgende opties worden besproken:  
 

• Net als in de jaren tachtig weer een bassin er onder (tast het kunstwerk aan) 
• Waarschuwingsborden (niet voldoende veilig) 
• De platen inkorten (tast kunstwerk aan) 
• Een stop op het mechaniek zodat de platen tot bepaalde hoogte bewegen (slecht voor het mechaniek 

en tast het kunstwerk aan) 
• De paal verlengen zodat de bladen verder van de grond afkomen. 

Gemeentewerken onderzoekt nu de laatste optie. Dit tast het kunstwerk niet aan en is realiseerbaar.  
 
De platen van Ricky worden dinsdagavond 13 maart om 21.00 uur verwijderd. Helaas zal het 
kunstwerk enkele maanden niet te zien zijn. 
 
Over het beeld 
Rickey werd geboren in de Verenigde Staten, maar kwam al jong naar Europa, waar hij eind jaren twintig in 
Parijs het kubisme leerde kennen. Onder invloed van Alexander Calder ging Rickey mobiles maken. Nog 
belangrijker voor zijn werk was de kennismaking met Naum Gabo. Gabo’s Kinetische constructie (1920) 
was een van de eerste bewegende kunstwerken. Combineer dat met Rickeys waardering voor de ideeën van 
De Stijl (Mondriaan, Van Doesburg), en er ontstaat een idee waar de op de wind bewegende rechthoeken 
vandaan komen. Van zowel Calder als Gabo bevinden zich beelden in de Internationale Beelden Collectie. 
Er vloeide heel wat water door de Maas voordat de eerste Rickey op zijn plaats stond. In 1964 werd hem 
gevraagd een alternatief voor de fontein op het Hofplein te ontwerpen. Zijn twintig meter hoge constructie 
werd uiteindelijk niet uitgevoerd omdat de nieuwe fundering van de fontein erg duur zou worden. Toch 
kreeg Rotterdam zijn Rickey - een van de ontwerpen voor het Hofplein  -  ter opluistering van het nieuw 
ingerichte Binnenwegplein,. 
Het tweede beeld van Rickey had minder voeten in de aarde: dat was een schenking van Van 
Ommeren/Cebeko (nu Vopak) aan de gemeente bij de voltooiing van de schouwburg van Wim Quist. In 
1989 werden de gebroken, bewegende zuilen aangebracht in de open kubusvormen boven de ingang van het 
gebouw. Rickey zei ooit dat zijn werken als choreografieën gezien kunnen worden. Ze zullen zich thuis 
voelen aan de gevel van het theater. 
 
 
 
 
Sculpture International Rotterdam (SIR) is een adviesorgaan van B en W en beheert en ontwikkelt de internationale kunstwerken voor de 
grootstedelijke locaties van Rotterdam en ondersteunt de stad in haar internationale en culturele ambities. (SIR is gelieerd aan het Centrum Beeldende 
Kunst Rotterdam) 
Noot voor de redactie: bij publicatie graag vermelden www.sculptureinternationalrotterdam.nl.  
Voor meer informatie en/of beeldmateriaal: PR en communicatie van SIR: 010-22 50 854 of  PR@sculptureinternationalrotterdam.nl.  
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