Ontwerpvoor eenBuitenBinnengeêld
bij KulturhusDe Borg,Babberich
April2012
van eên beeldbii het nieuweKulturhusde
voor het organiseren
Dê commissie,verantwoordeliik
heeft de opdrachtgêgeveneen beeldte ontwê4en dat íêcht doet aan de grote
Borgin Babberich,
fanfareen harmoaan gebruikers
van het gebouw,zoàlsde school,schuttersgilde,
verscheidenheid
en
dorpsraad.
Tevens
heeft
de commissiege_
sportclubs,
seniorengroep
nie, carnavalsvereniging,
gebouw,
en communÊ
m.b.t.de samenhang
vraagdna tê denkenoverdê votmgevingbinnenin het
ruimtes.Het oorspronkelijke
ideedat bij de opdrachtgecatieover en weertussende verschillende
ver bestondwaseen bêeldop een sokkelvoor de stenenmuut naastde'gilde ingang'.Ïjdens mijn
mij het gebouwvan buitênen binnenlaten zien.lk heb toen
bezoekheeft de opdrachtcommissiê
enkelezakengeobserveerd,
die ook in hetgesprekaande ordezijnSeweest.
Het gebouwis straken hêeft êên nogalzakelijkeuitstraling.Daarbijkomt dat de horiTontalê
maakt,maar
lijn van de zonweringde architêctuurvan het gebouwweliswaarintêressanter
op
een
sokkel,
min
of
íneeí
ondeí
deze
lijn, vóór
de aandachtopeist.Eenbeeld
tegelUkertijd
uit het oog kunnenverliezen.Hetzal bovendiende zakelijkeen
een muuí zalmengemakkelijk
wat introvertevormgeving
van hetgebouwversterken.
van het
áccentueert
de zakeliikheid
De bestratingvoor het gebouw(trottoiren parkeerplaats)
gebouw.Eenrêlatiêfkleinbeeldzala.h.w.in dê knipvandê bestratingen de muurvan het gebouwwegvallen.
aan
Het is nagenoêg
onmogelijkom middelseen relatiefkleinbeeldde groteverscheidenheid
gebruikers
naarbehorenle doenuitkomen.
toe om met verschillende
kleurênte
Eenbeeldop een sokkellaat niet veel mogelijkheden
lk heb het voorstelgedaaneen beeldte ontwerpêndat ruimeris opgezet.Het zoujuist de enigszins
toe eenuitnodiSend
afstêndêlijkê
uitstralingvan het gebouwmoetendoorbíekenen naargebruikers
gebaermoetenmaken.Daarommoêt het beeldgroterzijn,met verschillendê
kleurên,en een bewegingvan buitennaarbinnenmoetenaanduiden.
Het beeldmoet zowelde strakheidvan het gebouw
doorbreken,maartêgelijkertijdniet vande architectuurlosstaàn,alsofhet nietsmet het gebouwte
van de Sespannen
makenheeft. Het moet harmonischen evenwichtigzijn binnende bêSrenzing
zonwering.
Met dezeoverwegingen
in het achterhoofdheb ik ernêaÍ8êstreefdeen beeldte ontwerpendat aan
enkelevoorwaaÍdenmoêtvoldoen:
.
.
.
'
'

Het dient de strakkearchitêctonische
voímgevingvan het gebouwte dooíbrekên,terwijl hêt
tegelijkertijd
deel
van
moêt
uitmaken.
Hetbeeldmagniet'losstaan'vanhet gêbouw.
er
maarjuistopvallen,zonderdominanttê zijn.
Hetbeeldmoet niet uit hêt blikveldwegvallen,
Degroteverscheidenheid
aêngebruikers
moettot uitingkomendoorvormen kleuí.
gebaarnaarbinnênte maken.
Hetbeelddienteengastvrijen uitnodigend
gebaaímoetookbinnenkunnenwordenvoortgezêt.
Datuitnodigende

ontwerp(maqllette)is het resultaatvan dêzeoverwegingênMijn ontwerpbetreft
Het onderhavige
mogelijkmaakt.Datis m i ook het mooievan ab_
die vêleinterpretaties
een abstrectevormgeving,
in kwijt Nietteminkunnenenkeleaanwijstractebeêlden:iederkaner zijnof haarêigenfantasieën
rn.b.t.de locatie,vorm,kleuren betekenis
zingeneenên anderveíduidelijken
'

Locatie
en dê 'gildein8àn8'{alleendat deelis op
De locatiêis vóór het vensteítussende hoofdingan8
de maquettevormgegeven).
vormênop het trottoir, en ronde,
Het beeldhêeft twee Wpenvormen:strakkê,geometrische
op het tíottoir kunnenhet besteop
aande zij_en bovenmuur.De basisfiguren
meêrplàstigche
die eenandeÍetint heeft(liêfstdoneen apartebestratingof lichtevêrhogingwordengeplaatst,
ker).
Kleur
die van het Sebouwgebruikmaorganisatiês
de vêrcchillênde
De kleurenvertegenwoordi8en
diê zij
en handelingen
ken,en hebbenbetrekkingop de gebruiker,alsmedede doelstellingen
binnenhetgebouwbeogente realiseren.
Betekenis
Defigurenop het trottoir staanvoorde personendie het gebouwgebruiken:oudersmêt kindegildêleden,
vormenaande murênstaanvoor hun geestelijke
etc.Deplastischê
ren,muzikanten,
Dezevoímen nodigendê gebruikersnadrukkelijkuit binnente
en lichameliikeinspanningen.
komen.
De kleurenhebbenbetrekkingop gebruikeísen staansymboolvoor hun aspiratiêsen activitei_
mêt motivatie,passieen ambitie;hêt is ook de kleurvan liêfde'
ten. Roodheeft de associatie
en
Blauwstaatvoor behoudvan traditie,maarook wilskracht;het bevordertde communicatie
het vêrruimtde blik,en stimulêertgevoelvoor kunsten muziek.Groênvertegen
zelÍexpressie,
optimismeen harwoordigthet verlangenergênsbij te behoren;het staetvoor tevredenheid,
gilde
St.Jan.
moniein het Ieven,en is de kleuÍvanhet
t

Opmerking
op êen schattingvan de hoogtevan de glaDe schaalop maquettegeeft 1 + 16 aan,gebaseerd
schaalkanop basisvande werkelijkehoogteafwijken.Deverhoudin
zenpuien.Deuiteindelijke
genen hettotale beeldvande maquetteblijvenuiteraarddezelfde

Voortzettingbinnen
Devormgevingmet dê strokendie uitnodigenbinnente komen,en waaÍvaner uiteindeliikeen blauwe naarbinnendoorloopt,kanwordenvoortgezetin hêt helegebouw.Datwil zeggendat dê sámen
door middelvan dezelfdê
ruimteskanwoÍdenaangeduid
hangen intêractietussênde verschillende
'verdwijnen'
aan de anderkánt wêer
en ogenschi.inlijk
soort stroken,die al dan niet in een muur
van kleuÍveran_
voortgangvinden.Zo kan een lint door het gebouwlopen,dat als een regenboog
gebruik
Íuimtê Devorde
van
van
het
ruimte,
afhankelijk
dert, aldan niêt per ruimteofjuist in één
dat in
plastic
toegepast
kan worden
en dun, stêvig
men kunnenop de muur woÍden geschilderd,
elkeRALkleurkanwordengespoten.

