Zwembad Mijdrecht

De bouw voor het nieuwe zwembad in Mijdrecht, de kern van de gemeente De Ronde Venen, vordert
gestaag. Het zwembad verrijst aan de rand van de bebouwde kom van Mijdrecht en wordt onder architectuur van Richard Benneker gebouwd. De gemeente ziet graag een kunstwerk als aanvulling op het
entreegebied van het gebouw. Er worden in de opdrachtformulering een aantal opties genoemd: een lichttoepassing, de vormgeving van zitelementen, een kunsttoepassing in/aan de glazen gevel of een combinatie van deze opties. Met deze richtlijnen in gedachten hebben wij dit schetsontwerp vervaar-digd.
Wij zouden geen kunstenaars zijn als wij ons niet zouden afvragen wat de achterliggende intentie is van
de richtlijnen die de gemeente voor het kunstwerk geeft. Pas dan, als we de vraag goed kennen, kunnen
we met een beeld een antwoord geven.

Opdracht
Allereerst de keuze voor het entree gebied. In onze ogen betekent het dat het kunstwerk de aandacht op
de entree moet vestigen, dat het uitnodigende van het gebouw zelf erdoor versterkt wordt.
Wij proeven ook een behoefte naar een zeker publieksgebruik, met tegelijk de vraag om het kunstwerk
aan te laten sluiten bij de beleving van het publiek. Kortom: laat het kunstwerk beleefbaar zijn doordat
het herkenbaar is, misschien zelfs iconisch. Maar laat het vooral invoelbaar zijn.
De suggestie van een lichttoepassing en de aanwezigheid en uitstraling van de glazen gevelwand. Deze
twee zaken vragen in onze optiek om een beeld dat een grote mate van lichtheid en transparantie in zich
heeft. De glazen gevelwand vertegenwoordigt de openheid die het gebouw van de architect mee krijgt.
Een kunsttoepassing kan daar op aansluiten.
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Situatie
Het is natuurlijk het gebouw zelf dat in belangrijke mate de opdracht beinvloedt.
Het is een karakteristiek gebouw, dat duidelijk op de voorgrond treedt.
De opbouw van het gebouw maakt gebruik van grote vlakken in het bouwvolume met daarin een
sterk aanwezige belijning en ritme. Daarbij wordt gebruik gemaakt van natuurlijke materialen.

Het is zeker geen onvriendelijk gebouw, maar er is sprake van grote gebaren. Juist dat grote gebaar
vraagt in een beeld om een verwijzing naar het kleine en persoonlijke.
Dat is een van onze uitgangspunten. Omdat de architectuur zo aanwezig is vinden wij het belangrijk
dat de kunsttoepassing zich er van onderscheidt.
Er moeten geen ‘twee liedjes door elkaar’ klinken. Ons beeld onderscheidt zich daarom met een
autonome vormtaal. Een beeld dat te zien is als een zelfstandig gegeven, dat naast de taal van de
architect kan bestaan.
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Identiteit
Een entree is meer dan een deur in een gevel. Het entreegebied maakt de entree en zorgt dat het
publiek al zou kunnen anticiperen op het binnenste van dit gebouw. Het is op dit punt waar een
kunsttoepassing, naar ons idee, het gebouw het beste aanvult.
Hoe fraai en hoe eigen dit gebouw ook is, het verhult tegelijk het feit dat het een zwembad is.
Het is ons streven om die identiteit duidelijk zichtbaar en herkenbaar te maken.
Ons kunstwerk is daarmee een afspiegeling van wat er in het binnenste van het gebouw gebeurd.
In onze optiek is het dan ook vanzelfsprekend dat het onderwerp van het beeld het zwemmen
zelf is en dat dit gegeven bij het benaderen van het gebouw steeds beter beleefd kan worden.
De combinatie van het onderwerp dat wij kiezen, de positie van het beeld in de ruimte en het effect dat dit standpunt op de beleving van het publiek zal hebben, maakt de functie van het gebouw zichtbaar.
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Zwemmen
Een zwembad gaat nu eenmaal over zwemmen. Wat wij willen verbeelden is niet zo
maar zwemmen, maar zwemmen zoals we het allemaal graag willen beleven. Het
zwemmen zoals dat zichtbaar is bij baby’s. Daar zie je hoe intens zwemmen ervaren
kan worden: vrij en onbevangen, zwevend in het water.
Het gevoel van gewichtloosheid in een verstilde onderwaterwereld. Bij baby-zwemmen zie je het grote plezier en de lichte euforie van het spel, maar ook momenten
van volledig welbehagen.
Met een vertrouwdheid in het water die vanzelfsprekend is, wellicht omdat water zo
sterk refereert aan onze oorsprong.
De manier waarop het water ons omsluit en overal raakt; dat maakt dat water een
plek is waar wij ons thuis kunnen voelen. Dat maakt zwemmen zo bijzonder. De
spiegeling en de breking van het licht. De geluiden onder water. Het oplichten van
de zon in het water. Het lijkt een andere wereld. Dat is wat zwemmen kan zijn, voor
iedereen. Die beleving willen wij het publiek meegeven, al vanaf het eerste moment
dat ze het gebouw naderen.
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Beeld
Ons beeldvoorstel is de sculptuur van een mensfiguur. Het zal niet verbazen dat deze figuur voornamelijk geënt is op een zwemmende baby, onder water. Onze sculptuur is een grote figuur die
boven de hoofden van het publiek zwemt.
Het is het uitvergroten van het zwemmen van een baby, die met een trage en ontspannen zwemslag
voortbeweegt. Een verpersoonlijking van een klein gebeuren, maar met een grote betekenis.
Het is een grote figuur, maar niet massief.
Het beeld is enkel vormgegeven door een ogenschijnlijk dun materiaal met een doorleefde transparantie. In feite is alleen de huid van de vorm zichtbaar.

Het gemak van het zwemmend zweven. De lichtheid die deze figuur uitstraalt zit niet alleen in de
lichaamstaal. Het is het geheel dat dit beeld ‘licht’ maakt.
Het beeld is als zodanig herkenbaar. Het is bijna iconisch. Maar deze figuur heeft ook een aantal
persoonlijke kenmerken. Zaken die allemaal refereren aan het zwemmen.
Zo is er bij de voeten een overgang naar een zwemvliesachtige vorm. Neemt de mond de vorm aan
van de snavel van een badeend, die zich plooit in een innemende en ontwapenende glimlach. Op
het hoofd een parmantig krullende kuif, waarbij de gestileerde lokken de golfpatronen volgen van
mozaïeken uit de Oudheid. Rond de ogen vormt zich een stoere duikersbril. Vol vertrouwen kijkt
onze kleine held de wereld in en zwemt het avontuur tegemoet.
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Jive Baby 2.0
De Halmen

Dit is een vervolg en een aanpassing op ons oorspronkelijke
voorstel voor de kunsttoepassing voor het nieuwe zwembad
in Mijdrecht. Dit is nodig omdat naar nu blijkt de werkelijke
routing naar de hoofdentree anders is dan in de opdrachtformulering is eerste instantie werd vermeld. Ook de in ons
eerste voorstel geschetste manier van plaatsen, ophangen
aan staalkabels, kan door de wijze van bouwen technisch
niet uitgevoerd worden.

We laten de zwemmende babysculptuur boven de hoofden
van de mensen zweven door een ophanging/bevestiging
aan een viertal mastvormen. De masten hebben de vorm
van gestileerde slanke en gladde rietstengels, die licht door
de wind gebogen lijken. Het zijn vier verschillende stengels. Aan de voet is de mast-stengel stevig en robuust, de
doorsnede is hier enigszins ovaalvormig en over een lengte
van circa 7 meter eindigt de stengel in een slanke punt. In
vormgeving refereren wij hiermee sterk aan het polderlandschap, het riet aan de slootkant en aan de rand van de plassen in de omgeving.

In dit vervolgvoorstel verandert er in vorm en inhoud aan de
door ons voorgestelde sculptuur in essentie eigenlijk weinig.
Dit voorstel maakt het mogelijk om de sculptuur zelfstandig
en los van het gebouw op de locatie te plaatsen. Hierdoor is
het mogelijk om de positie van de sculptuur beter op te nemen in de routing naar de entree van het zwembad.
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Tekeningen & plattegronden
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Uitvoering
De verbeelding van het intens beleven van zwemmen is onveranderd. Onze sculptuur verhaalt over vrij, onbevangen
en met volle overgave haast gewichtloos zweven in het water. De rietstengels of halmen zijn een toevoeging in context; die komt minder bij de architectuur vandaan en verplaats zich meer naar een landschappelijk element.
Het gebruik van de lange slanke rietstengelvorm in de masten geeft het beeld een bijzonder verticaal accent; opstijgende ranke lijnen die zich goed onderscheiden van de bouwvolumes in de architectuur. Die opstijgende lijn en
de natuurlijke buiging in de vorm vertegenwoordigen een bijzondere dynamiek. Dit komt het beeld ten goede en
maakt de speelse vrolijkheid die onze figuur in zich heeft vanzelfsprekend. De suggestie van beweging wordt er door
versterkt.
Het materiaal waarvan we het beeld maken is glasvezelversterkte polyester. De huiddikte is een paar millimeter. Het
is een sterk materiaal waardoor we dun kunnen werken. Dit zorgt voor een relatief laag gewicht en maakt bevestiging aan de masten probleemloos. Het maakt ook dat het materiaal op een mooie manier het licht doorlaat en laat
veranderen. Op een bepaalde manier kun je dit materiaal zien als gestold water. Het is vooral de glasvezel die maakt
dat er bij direct zonlicht een oplichtend effect optreedt.
De figuur is opgedeeld in segmenten die voorzien zijn van flensranden. Dit geeft extra stijfheid in de vorm. Deze
zichtbare deelnaden zorgt voor een belijning in het beeld, waardoor de contouren van de vormen versterkt worden.
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Lokatie

De maatvoering van de sculptuur wordt nu niet zozeer bepaald door de architectuur, maar door
de rietstengelmasten waar het tussen zweeft. De babysculptuur zal in lengte nu circa 5 meter zijn.
Het laagste punt van de sculptuur is niet lager dan 3,6 meter, dit correspondeert met de onderzijde van de overstekende punt van het gebouw dat zich op de boomstampalen boven de entree
bevindt. De ondersteuning van dit deel van het gebouw is robuust en stoer, boomstammen dragen de punt. De ranke stengels in ons beeld zijn in mooi contrast hiermee.
De positie van het beeld is iets voorbij de punt, voor een deel nog wel op het “ binnenplein”,
maar het komt ook iets voorbij de glooiende rooilijn die beide delen van het gebouw als het ware
verbindt. Als je het binnenpleintje ziet als een haven-inham, dan staat ons beeld op het punt om
de haven uit te zwemmen. Deze positie maakt het beeld goed zichtbaar, het krijgt daarmee een
attentiewaarde en is uitnodigend. Het beeld ligt daarbij vooral ook op de routing van de parkeerplaats naar de hoofdentree.
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maatvoering

Tot slot
Ons beeldvoorstel bestaat uit twee elementen; de verbeelding van
een zwemmende figuur en de rietstengelmasten waarin het is opgehangen. Toch zal dit voorstel als een geheel ervaren worden. Er is een
vanzelfsprekendheid in de relatie tussen de elementen. Ten opzichte
van de architectuur van het gebouw gedraagt het beeld zich in vorm
zelfstandig en autonoom, maar is inhoudelijk volkomen verbonden
aan het zwembad. De hoogte en de monumentaliteit van de stengels
benadrukken het zweven van de sculptuur. Van dichtbij, met het zicht
van onder af, zal door bezoekers het aansprekende van het grote en
het kleine gebeuren in het beeld te ervaren zijn.
In de opdrachtformulering staat een vermelding over duurzaamheid
en onderhoud. Het materiaal dat wij voorstellen is duurzaam in de
zin van lange levensduur. Het is een materiaal dat geschikt is voor de
openbare ruimte en relatief onderhoudsarm is. Dit voorstel is door
ons uit te voeren met het budget dat voor deze opdracht ter beschikking staat.
Wij denken dat dit voorstel een bijzondere toevoeging zal zijn voor
het nieuwe zwembad in Mijdrecht.
P

10

