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Dê commissie, verantwoordeliik voor het organiseren van eên beeld bii het nieuwe Kulturhus de
Borg in Babberich, heeft de opdracht gêgeven een beeld te ontwê4en dat íêcht doet aan de grote
verscheidenheid aan gebruikers van het gebouw, zoàls de school, schuttersgilde, fanfare en harmo-
nie, carnavalsvereniging, sportclubs, seniorengroep en dorpsraad. Tevens heeft de commissie ge_
vraagd na tê denken over dê votmgeving binnen in het gebouw, m.b.t. de samenhang en communÊ
catie over en weer tussen de verschillende ruimtes. Het oorspronkelijke idee dat bij de opdrachtge-
ver bestond was een bêeld op een sokkel voor de stenen muut naast de'gilde ingang'. Ïjdens mijn
bezoek heeft de opdrachtcommissiê mij het gebouw van buitên en binnen laten zien. lk heb toen
enkele zaken geobserveerd, die ook in hetgesprek aan de orde zijn Seweest.

Het gebouw is strak en hêeft êên nogal zakelijke uitstraling. Daarbij komt dat de horiTontalê
lijn van de zonwering de architêctuur van het gebouw weliswaar intêressanter maakt, maar
tegelUkertijd de aandacht opeist. Een beeld op een sokkel, min of íneeí ondeí deze lijn, vóór
een muuí zal men gemakkelijk uit het oog kunnen verliezen. Het zal bovendien de zakelijke en
wat introverte vormgeving van hetgebouw versterken.
De bestrating voor het gebouw (trottoir en parkeerplaats) áccentueert de zakeliikheid van het
gebouw. Een rêlatiêf klein beeld zal a.h.w. in dê knip van dê bestrating en de muur van het ge-
bouw wegvallen.
Het is nagenoêg onmogelijk om middels een relatief klein beeld de grote verscheidenheid aan
gebruikers naar behoren le doen uitkomen.
Een beeld op een sokkel laat niet veel mogelijkheden toe om met verschillende kleurên te

lk heb het voorstel gedaan een beeld te ontwerpên dat ruimer is opgezet. Het zou juist de enigszins
afstêndêlijkê uitstraling van het gebouw moeten doorbíeken en naar gebruikers toe een uitnodiSend
gebaer moeten maken. Daarom moêt het beeld groter zijn, met verschillendê kleurên, en een bewe-
ging van buiten naar binnen moeten aanduiden. Het beeld moet zowel de strakheid van het gebouw
doorbreken, maar têgelijkertijd niet van de architectuur los staàn, alsof het niets met het gebouw te
maken heeft. Het moet harmonisch en evenwichtig zijn binnen de bêSrenzing van de Sespannen
zonwering.

Met deze overwegingen in het achterhoofd heb ik ernêaÍ 8êstreefd een beeld te ontwerpen dat aan
enkele voorwaaÍden moêt voldoen:

. Het dient de strakke architêctonische voímgeving van het gebouw te dooíbrekên, terwijl hêt
er tegelijkertijd deel van moêt uitmaken. Het beeld mag niet'los staan'van het gêbouw.

. Het beeld moet niet uit hêt blikveld wegvallen, maarjuist opvallen, zonder dominant tê zijn.

. De grote verscheidenheid aên gebruikers moettot uiting komen doorvorm en kleuí.
' Het beeld dient een gastvrij en uitnodigend gebaar naar binnên te maken.
' Dat uitnodigende gebaaí moet ook binnen kunnen worden voortgezêt.



Het onderhavige ontwerp (maqllette) is het resultaat van dêze overwegingên Mijn ontwerp betreft

een abstrecte vormgeving, die vêle interpretaties mogelijk maakt. Dat is m i ook het mooie van ab_

stracte beêlden: ieder kan er zijn of haar êigen fantasieën in kwijt Niettemin kunnen enkele aanwij-

zingen een ên a nder veíduidelijken rn.b.t. de locatie, vorm, kleur en betekenis

' Locatie
De locatiê is vóór het vensteí tussen de hoofdingan8 en dê 'gilde in8àn8' {alleen dat deel is op

de maquette vormgegeven).

Het beeld hêeft twee Wpen vormen: strakkê, geometrische vormên op het trottoir, en ronde,

meêr plàstigche aan de zij_ en bovenmuur. De basisfiguren op het tíottoir kunnen het beste op

een aparte bestrating of lichte vêrhoging worden geplaatst, die een andeÍe tint heeft (liêfst don-

ker).

Kleur
De kleuren vertegenwoordi8en de vêrcchillênde organisatiês die van het Sebouw gebruik ma-

ken, en hebben betrekking op de gebruiker, alsmede de doelstellingen en handelingen diê zij

binnen hetgebouw beogen te realiseren.

Betekenis
De figuren op het trottoir staan voor de personen die het gebouw gebruiken: ouders mêt kinde-

ren, muzikanten, gildêleden, etc. De plastischê vormen aan de murên staan voor hun geestelijke

en lichameliike inspanningen. Deze voímen nodigen dê gebruikers nadrukkelijk uit binnen te

komen.

De kleuren hebben betrekking op gebruikeís en staan symbool voor hun aspiratiês en activitei_

ten. Rood heeft de associatie mêt motivatie, passie en ambitie; hêt is ook de kleur van liêfde'

Blauw staat voor behoud van traditie, maar ook wilskracht; het bevordert de communicatie en

zelÍexpressie, het vêrruimt de blik, en stimulêert gevoel voor kunst en muziek. Groên vertegen

woordigt het verlangen ergêns bij te behoren; het staet voor tevredenheid, optimisme en har-

monie in het Ieven, en is de kleuÍvan het gilde St. Jan.

t Opmerking
De schaal op maquette geeft 1 + 16 aan, gebaseerd op êen schatting van de hoogte van de gla-

zen puien. De uiteindelijke schaal kan op basis van de werkelijke hoogte afwijken. De verhoudin
gen en hettotale beeld van de maquette blijven uiteraard dezelfde

Voortzetting binnen
De vormgeving met dê stroken die uitnodigen binnen te komen, en waaÍvan er uiteindeliik een blau-

we naar binnen doorloopt, kan worden voortgezet in hêt hele gebouw. Dat wil zeggen dat dê sámen

hang en intêractie tussên de verschillende ruimtes kan woÍden aangeduid door middel van dezelfdê

soort stroken, die al dan niet in een muur 'verdwijnen' en ogenschi.inlijk aan de ander kánt wêer

voortgang vinden. Zo kan een lint door het gebouw lopen, dat als een regenboog van kleuÍ veran_

dert, aldan niêt per ruimte ofjuist in één ruimte, afhankelijk van het gebruik van de Íuimtê De vor-

men kunnen op de muur woÍden geschilderd, en dun, stêvig plastic kan worden toegepast dat in

elke RAL kleur kan worden gespoten.


