Beeldende kunstopdracht Gymworld
Omdat kunst de beleving van het openbaar gebied positief beïnvloedt, schenkt Zoetermeer
veel aandacht aan de inpassing van kunst: geïntegreerd in de omgeving of juist als bijzonder
gebaar. Kunst geeft een hogere kwaliteit aan de leefomgeving en zorgt voor afwisseling in de
inrichting van het openbaar gebied. Kunst is ook een ontmoetingsplek, een markant punt dat
iedereen kent en herkent. Door kunst onderscheidt een stad zich van andere steden.
Zoetermeer telt circa 175 autonome en geïntegreerde kunstwerken bij en in openbare
gebouwen en in het openbare gebied.
Samenspraak bij kunstopdrachten
De ambitie van de gemeente Zoetermeer is om bij kunstprojecten samenspraak met
inwoners toe te passen op het hoogst haalbare niveau. Doel van de samenspraak tussen
inwoners, gemeente en opdrachtnemer is afstemming over initiatieven en plannen, op zo’n
wijze dat er voor betrokkenen tijdig en ruim gelegenheid is om mee te denken en te
beslissen. Het gewenste effect van samenspraak bij beeldende kunst is bij inwoners (meer)
draagvlak te creëren voor de kunstwerken die in de openbare ruimte en de openbare
gebouwen worden gerealiseerd.
De locatie
Langs de Amerikaweg in Zoetermeer komt een nieuwe gymnastiek-accommodatie:
Gymworld. Het gebouw wordt op termijn dé trainings-en wedstrijdlocatie voor maar liefst
4.000 Zoetermeerse gymnasten. Het is een hoogstaande, nieuwe voorziening voor de
breedtesport en voor talentontwikkeling. Ook zal er ruimte zijn voor free running, dansen,
een sportmedische voorziening zoals fysiotherapie en een horecabedrijf.
De opdracht
Gedacht wordt aan een kunsttoepassing bij de entree van Gymworld, een kunsttoepassing
die buiten met binnen verbindt en de bezoekers op een dynamische, interactieve (beweging
gerelateerde) manier uitnodigt om Gymworld te betreden. Er is ruimte voor nieuwe media
zoals licht, projectie en geluid. De kunsttoepassing is ook, zover mogelijk, zichtbaar voor
passanten en gebruikers van de Amerikaweg en de RandstadRail. De kunsttoepassing dient
op een duurzame wijze vormgegeven te worden, is vandaalbestendig en kan bestaan uit
meerdere onderdelen (seriematig).
De kunstenaar dient rekening te houden met de inrichting van het gebouw zoals
deze is voorgesteld in het definitief ontwerp van 18 april 2019. Grote bouwkundige ingrepen
zijn niet gewenst. Ook wordt verwacht, dat de kunstenaar gebruikers van het gebouw en
inwoners via de projectgroep actief betrekt bij de ontwikkeling en uitvoering van de opdracht.
Het totaalbudget voor deze opdracht, inclusief honorarium, plaatsing en aansluiting, bedraagt
maximaal € 81.000 (ex btw). Start van het traject is september 2019. Eindoplevering is
voorzien rond september 2020.
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Projectgroep
Voor deze opdracht is een projectgroep opgericht met gebruikers, inwoners, een ambtelijke
projectleider, technische adviseurs en een externe adviseur beeldende kunst. De
projectgroep denkt gezamenlijk na over de opdracht en randvoorwaarden en legt de
uitkomsten daarvan vast voor de volgende projectfase. De samenspraak kan gaan over
zowel het proces als de inhoud van de kunsttoepassing.
Inlichtingen en aanmelden
Verscheidenheid is belangrijk, daarom zoekt de gemeente Zoetermeer naar professionele
beeldende kunstenaars die nog geen werk hebben uitgevoerd in Zoetermeer. Kunstenaars
die belangstelling hebben, worden gevraagd een curriculum vitae en papieren documentatie
van bestaand, recent werk op maximaal A4-formaat in te zenden naar onderstaand adres
(geen dia’s of audiovisueel materiaal als DVD’s, geen losse bladen). Alle documentatie dient
duidelijk voorzien te zijn van naam, e-mail -en adresgegevens en telefoonnummer. Vermeldt
u op de enveloppe de aanduiding “Kunstopdracht Gymworld”. De gemeente Zoetermeer
archiveert de documentatie en deze wordt daarom niet retour gezonden, tenzij u dit
aangeeft.
Procedure
Op basis van het ingezonden materiaal nodigt de projectleider drie kunstenaars uit om een
schetsidee te maken. Voor elk schetsidee is een honorarium van € 2.000 excl. BTW
beschikbaar. De kunstenaar wordt gevraagd een presentatie van het schetsidee te houden
voor de projectgroep. De projectgroep kiest uit de schetsideeën van de geselecteerde
kunstenaars één schetsidee dat nader wordt uitgewerkt.
Inzendingen dienen vóór 20 augustus 2019 in het bezit te zijn van:
Gemeente Zoetermeer
Afdeling Vrije Tijd
O.v.v. kunstopdracht Gymworld
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
Meer informatie vindt u op www.zoetermeer.nl/kunst en www.zoetermeer.nl/gymworld
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