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“In het beste geval
koopt een Fernand
Huts het werk aan,
wie weet landt de
Gyratom dan ooit nog
op de Boerentoren”
ALESSANDRO TARDIOLI

Tardioli in het
Atomium.
“De Gyronef
is na de raket
van Kuifje het
beroemdste
transportmiddel van
België.”

een heel gestileerd en kleurrijk dashboard.”
Alessandro Tardioli is verslaafd aan samenwerken,
zegt hij zelf. Delen van de structuur van de Gyratom maakte hij samen met leerlingen van het Technisch Atheneum in Keerbergen, tot dat door de coronacrisis stopgezet moest worden. Daarna werkte
hij verder met technische teams om de helikopter af
te werken, met oog voor detail. Walter Verhoeven
van Creative Associates en de vooraanstaande ingenieur Johan Gewillig (die onrechtstreeks meewerkte aan verschillende internationale ruimteprogramma’s) ontwikkelden de elektronica. Vanuit het controlecentrum in Eizer (Overijse) kan de propeller
van de Gyratom op dat dak in Dubai bijvoorbeeld
harder of zachter gezet worden. De vloer is verlicht
en er is airconditioning in de cockpit om de beelden niet te veel te laten afzien in de verzengende
hitte.

Alessandro Tardioli: “Ik droom ervan om in de toekomst nog veel verder te gaan in die techniek en
luchtschepen te bouwen die écht door zwarte gaten
kunnen vliegen. Hopelijk lukt dat voor de Tommy II
of III. Ik heb ook al plannen voor een vliegende
schotel waar professoren uit verschillende landen
aan mee zullen werken.”
Maar eerst de Gyratom nog wat voorbereiden op de
vuurdoop van de Expo, daar op het dakterras van
het Belgisch paviljoen in Dubai. Voor de opening op
2 oktober reist Alessandro Tardioli opnieuw die
kant op om erover te waken dat alles perfect is afgewerkt, zodat Tommy de bezoekers omver kan
blazen. “Het werk is ook te koop, ik ben benieuwd
of een of andere sjeik of een bedrijf uit Dubai interesse toont”, zegt Alessandro Tardioli. “Wat mij betreft mag het ook door een Belgische verzamelaar
gekocht worden. Dan hoef ik er niet definitief afscheid van te nemen, want dat zou me toch zwaar
vallen. In het beste geval koopt een Fernand Huts
het werk aan, wie weet landt de Gyratom dan ooit
nog op de Boerentoren.”
INFO: de Expo in Dubai loopt
van oktober 2021 tot
eind maart 2022
www.tardioli.com

De Gyratom staat
nog ingepakt op het
dak van het Belgisch
paviljoen in Dubai.

