
 

  
 
Advies Brabant C 
 
Ontwikkeling en innovatie van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang (§12) 
 

1.1 Project informatie 

AANVRAAG:  Kunstwerk Hella Jongerius voor NEURON-
gebouw TU/e 

AANVRAGER:  Stg. Universiteitsfonds Eindhoven 

DATUM ADVIES:  27 juni 2022 BIJEENKOMST 
ADVIESCOMMISSIE:  

16 juni 2022 

BEGROTING:  € 345.000 GEVRAAGDE BIJDRAGE:  € 64.999 

 
 

1.2 Algemene omschrijving van het project: 

De Technische Universiteit Eindhoven werkt aan een toekomstplan voor de campus als openbaar toegankelijk kunstpark, onder leiding 
van een kunstcommissie welke al sinds 1957 bestaat. Als markering van de start van een meerjarig tentoonstellingsprogramma zal Hella 
Jongerius een kunstwerk ontwerpen voor het nieuwe Neuron gebouw (het oude Rekencentrum, renovatie dit jaar gereed). Dit ontwerp 
met als werktitel 'Loom Room' sluit aan bij de ambities van de TU/e: een kunstwerk dat vrij te bezichtigen is, dat een link heeft met 
ambacht en techniek en dat vragen stelt over creatieproces en duurzaamheid.  
Om de kansen en de mogelijkheden voor een meerjarig project te onderzoeken, is besloten om het project met Hella Jongerius als een 
ontwikkelproject bij Brabant C in te dienen, ten einde een reeks onderzoeksvragen te valideren die tot een meerjarige aanvraag voor een 
Nationaal Project bij Brabant C zou leiden. 
Voor de pitch verschenen Britte Sloothaak (kunsthistoricus, curator kunstcommissie TU/e), Paul Cornelissen (fondsenwerving en 
planontwikkeling) en online nam Siska Diddens van het Jongeriuslab deel. 
Het gesprek met de commissie ging onder andere over de betrokkenheid van en relevantie voor andere partijen op de TU/e bij het 
project zoals bijvoorbeeld de Raad van Bestuur, en of het mogelijk is bouwbedrijven die betrokken worden bij de renovatie van de TU/e 
een percentage van het budget aan kunst te laten besteden. Ook het vierjarige onderzoek naar het kunstpark en de marketing daarvan 
kwamen tijdens het gesprek met de commissie ter sprake. 

 
 
2. OPMERKINGEN BIJ CRITERIA 
 

2.1 Het project is gericht op 
- de ontwikkeling van een nieuw cultuurproject; 
- innovatie van een bestaand cultuurproject; 
- validatie van nieuwe culturele activiteiten of producten; 

goed 

De adviescommissie ziet het voorliggende project, met als belangrijkste pijler het kunstwerk van Hella Jongerius dat in het gerenoveerde 
Neuron gebouw komt, vooral als een nieuw cultuurproject. Tegelijk is dit werk de aanzet tot een te realiseren kunstpark. Voor dit park 
zullen op termijn nieuwe kunstwerken worden ontwikkeld. Ook  bestaande werken (onder andere het door Philips gedoneerde beeld van 
Le Corbusier voor Poème Electronique, maar nog vele andere stukken) in bezit van de TU/e zullen in dat nieuwe kader opnieuw worden 
ontsloten voor het publiek en zo bredere aandacht krijgen. De commissie vindt dat een waardevolle aanpak. 
Daarnaast beoogt de aanvrager (verdere) validatie van de voorgenomen koers met de campus als beeldenpark. De adviescommissie 
vindt de vragen en aanpak voor die validatie nog niet sterk uitgewerkt. De informatie die hieruit moet komen is echter van belang voor het 
vervolg na dit ontwikkelproject, inclusief een mogelijke vervolgaanvraag bij Brabant C. Het zou de aanvrager daarom op het hart gedrukt 
moeten worden dat het huidige project met meer duidelijkheid over die validatie wordt afgerond. 

 
 
 
 



 

2.2 Het project is gericht op het duurzaam versterken van het Brabantse cultuursysteem door: 
- activiteiten van hoge culturele kwaliteit te ondersteunen; 
- een divers samengesteld netwerk uit overheden, onderwijs, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers sterker 
bij het  cultuursysteem te betrekken; en 
- innovatieve bedrijvigheid en duurzame verbreding van financieel draagvlak in de cultuursector te bevorderen; 

voldoende 

Diverse opleidingen worden bij dit ontwikkelproject betrokken: AKV St. Joost, Sint Lucas, Design Academy. 
Het project loopt vooruit op een vervolgaanvraag bij Brabant C waarin met gevalideerde uitgangspunten verder gewerkt kan worden aan 
realisatie van het kunstpark. 
De commissie vindt het perspectief vanuit het kunstzinnige aspect nu duidelijk overheersend. Juist op de locatie van de TU/e-campus 
zou in de selectie van werken de connectie met wetenschap steviger tot uitdrukking mogen komen. Dit kan bijvoorbeeld door een breder 
spectrum aan publiek en deelnemers te betrekken, zoals personeel en studenten van de diverse faculteiten binnen de TU/e. 
Voor wat betreft het criterium innovatieve bedrijvigheid en verbreding van financieel draagvlak in de cultuursector lijkt het de commissie 
zeker interessant als de zgn. 1%-regel weer op een of andere manier zou kunnen herleven: vanuit het opdrachtgeverschap van de TU/e 
kunst laten (mee-)financieren door bedrijven (aannemers, bouwbedrijven) die hier 1% van het gehele aanbestedingsbudget voor 
reserveren. De verbreding van financieel draagvlak is in de ogen van de commissie (met in het achterhoofd dat het park gratis 
toegankelijk wordt) nog een belangrijk aandachtspunt, ook met het oog op een vervolgaanvraag. 

 
 

2.3 Het project heeft het potentieel te gaan voldoen aan de vereisten voor een project van ten minste nationaal belang 
(paragraaf 11 van de Subsidieregeling Hedendaagse Cultuur Noord-Brabant): 

a. het project is gericht op duurzame versterking van het Brabantse cultuursysteem, in ieder geval blijkend uit de creatie van 
nieuw, kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod met een blijvend karakter; en blijkend uit de betekenis voor de ontwikkeling van 
toptalent in de provincie Noord-Brabant; 

voldoende 

Hella Jongerius zelf kan niet meer als een aanstormend toptalent worden aangemerkt: zij is op alle vlakken een internationaal 
gerenommeerd kunstenares. De kunstcommissie van de TU/e toont echter voldoende de ambitie om jong talent mee te nemen in de 
beweging naar de nieuwe openbare tentoonstellingsruimte door samenwerking met de diverse eerder genoemde kunstopleidingen in de 
regio. Ook spreekt de kunstcommissie de intentie uit jong talent te willen aantrekken en voor Brabant te behouden. Het nieuwe 
kunstbeleid zal passend zijn bij het onderwijsbeleid van de TU en dus gebaseerd zijn op 'challenged based learning'. 

b. het project is gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang;  

goed 

Zowel het te vervaardigen werk van Jongerius in het Neuron-gebouw als het toekomstige kunstpark, hebben volgens de commissie ten 
minste nationale uitstraling en aantrekkingskracht. Als de marketing hier goed op wordt ingezet, wordt de impact nog realistischer. 

c. het project is van hoge culturele kwaliteit, tot uitdrukking komend in oorspronkelijkheid, zeggingskracht en vakmanschap;  

goed 

Over de kwaliteit van (het werk van) Hella Jongerius heerst bij de commissie geen enkele twijfel. Tijdens de pitch komen de 
kunstcommissie en het team, zoals vertegenwoordigd door Britte Sloothaak en Paul Cornelissen, ervaren en deskundig over. 
Gepresenteerde ideeën voor vervolgopdrachten zetten de ingezette lijn duidelijk voort. Dit wekt vertrouwen. De commissie kijkt met 
interesse uit naar de lange termijnplannen en is benieuwd naar de 'artistic researchers' die samen met studenten maatschappelijke 
vraagstukken zouden kunnen oppakken. Het snijvlak tussen kunst en wetenschap vindt de commissie een interessante invalshoek. 

d. het project getuigt van goed cultureel ondernemerschap;  

voldoende 

Er wordt in het team goed nagedacht over hoe men wil gaan proberen bedrijven te betrekken bij de financiering van het kunstpark. Hoe 
dit zich ontwikkelt en wat de concrete aanpak wordt, zal vooral moeten blijken uit de rapportage (en opbrengst) van het voorliggende 
ontwikkelproject. Het ondernemersplan zal verder moeten worden uitgewerkt naar een eventuele vervolgaanvraag toe. Ook omdat de 
entree van het toekomstige kunstpark gratis zal blijven, is de commissie benieuwd naar de toekomstige financieringsmix en het 
verdienmodel. 




	Advies Hella Jongerius TUe-3
	Advies Hella Jongerius TUe



