
Ben jij de kunstenaar die de twee muurschilderingen in onze nieuwe raadzaal maakt?
Eind 2023….
opent een splinternieuw Huis voor de Stad in Helmond haar deuren. Een modern stadhuis, toegankelijk voor iedereen die woont en werkt in onze stad. Het 
gebouw ademt ‘Helmond’ doordat je het thema ‘een bont geheel met een rauw randje’ terug ziet in het interieur (meer uitleg hierover is terug te vinden in de 
bijlage). Het gebouw past bij de rauwe schoonheid van Helmond, waar onze inwoners, ondernemers en organisaties zich in herkennen en waar we met zijn 
allen trots op kunnen zijn. Dit maakt het nieuwe stadhuis bij uitstek een huis vóór de stad. 

Belangrijke uitgangspunten waarop het Huis voor de Stad gebaseerd is, zijn:
  • Duurzaam
  • Inclusief en Toegankelijk
  • Economisch vitaal
  • Flexibel en Eigentijds
  • Passend en verantwoord. 

Verdere uitleg van deze uitgangspunten is te vinden in de visie Stadskantoor in Beweging.  

In het Huis voor de Stad bevindt zich ook de nieuwe raadzaal waar twee wanden beschilderd moeten worden.
De raadzaal draagt de naam ‘Ons Weverij’; een knipoog naar de (textiel)industrie waar we als stad trots op zijn. De raadzaal is een belangrijke plek in het 
gebouw. Het hart van de democratie is er gevestigd. Op deze plek worden door de gemeenteraad en het college van B&W beslissingen genomen met, voor én 
over onze stad. Het is een ruimte waar mensen samenkomen en geïnspireerd worden; mede door de uitstraling en de sfeer die de raadzaal heeft. Om dit kracht 
bij te zetten, zullen er in ‘Ons Weverij’ twee enorme wanden gevuld worden met een tweetal muurschilderingen (een sfeerimpressie van de raadzaal is terug 
te vinden in de bijlage). Wij zijn op zoek naar dé kunstenaar die deze opdracht met beide handen aanpakt. Ben jij degene die we hiervoor zoeken? Lees gauw 
verder, want wellicht past deze opdracht perfect binnen jouw kunstenaarspraktijk…!

   

Dit zijn de technische specificaties waar je rekening mee dient te houden:

  • Positionering van de raadzaal in het gebouw: de raadzaal in het Huis voor de Stad bevindt zich straks op de eerste verdieping. Vanuit de raadzaal kijk je via      
     een grote glaswand uit op het park. 

  • Afwerking en kleurstelling van de ruimte: De afwerking en kleurstelling van de ruimte, de wanden, de vloer en het plafond is eenvoudig, een basis in licht- 
     grijs. De vloerafwerking van het tapijt is lichtgrijs en de wandafwerking van de overige wanden is stuc met de kleur RAL 7047. De plafondafwerking is met     
     het akoestisch absorberend materiaal Acosorb in de kleur RAL 7047 en er bevinden zich twee taats draaiende eikenhoutendeuren bij de entree. 

  • De opstelling van het meubilair: de opstelling van de raadzaaltafels is rond in twee ringen, deze worden dynamisch gemonteerd. Dat betekent dat met wat                    
     inspanning de tafels uit de raadzaal verwijderd kunnen worden zonder dat dit afbreuk doet aan de esthetiek en de benodigde functionaliteit van de opstel- 
     ling. De tafels zijn grijs, aluminium (voorzijde en onderstel) met rubberen bovenzijde. De stoelen van het stadsbestuur zijn allemaal grijs, één in rood. De  
     stoelen van het publiek vormen met allerlei verschillende kleuren een bont geheel. Door de opstellingen en het uiterlijk van vast en los meubilair krijgt de    
     raadzaal een enthousiaste uitstraling. Er is plek gereserveerd voor 39 raadsleden, een voorzitter, een griffier, het college van burgemeester en wethouders  
     en een spreekgestoelte. Daarnaast is ruimte gereserveerd voor ongeveer 55 toeschouwers. De ruimte krijgt een bijzondere en unieke identiteit door de  
     toevoeging van de twee muurschilderingen. 

  • De ondergrond voor de muurschilderingen: de muurschilderingen dienen te komen op twee wandvlakken van 11190mm x 6200m met een achtergrond van    
     voorbehandeld schilderdoek (het exacte materiaal volgt nog) en de wanden zijn geluidsabsorberend. De doeken mogen dus niet ‘dicht’ gesmeerd worden.
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Tot slot hou je rekening met het volgende:

  • De visualisatie van de oorsprong van Helmond als industriële makerstad en ‘De Helmonder’ komen terug in de muurschildering.

  • De letterlijke tekst van artikel 1 van de grondwet (leesbaar vanaf 3 meter afstand) komt terug in de muurschildering. 

  • De esthetische randvoorwaarden van het kunstwerk moeten in lijn zijn met het hoofdthema ‘bont geheel met een rauw randje’ van het Huis voor de   
     Stad.

  • Er zullen installatieroosters en een (of twee) beeldscherm(en) geïntegreerd moeten worden in de wand en dus in de muurschildering. Daardoor dient   
     de muurschildering deels digitaal op het beeldscherm (of beeldschermen) doorgezet te worden tijdens de ‘ruststand’ van het scherm (of schermen).   
     De specificaties van de plaatsing en het aantal beeldschermen zal later bekend worden.

  • Tot slot zijn de algemene inkoopvoorwaarden 2018 Helmond (hier te lezen) van toepassing op deze opdracht. Ook vragen we je je te houden aan de verdere      
     procedure en het tijdspad zoals dat hieronder beschreven wordt.

Voor een artist impression van de nieuwe raadzaal en het Huis voor de Stad, zie bijlage.

De ideale kunstenaar heeft tenminste...

  • Een connectie met Helmond (en licht dit in de motivatie toe).

  • Minimaal één muurschildering gemaakt in een publieke ruimte, bij voorkeur op een binnenmuur.

  • Eerdere ervaring opgedaan met een muurschildering van vergelijkbare grootte.

  • In de zomer van 2023 (naar alle waarschijnlijkheid 2 á 3 weken in augustus) tijd in de agenda om het kunstwerk te realiseren.

  • De vaardigheden (en bij voorkeur ook de ervaring) om het ontwerp van de muurschildering digitaal door te (laten) lopen op de beeldscherm(en).

  • De professionaliteit voor het maken van een ontwerp dat past binnen de identiteit en uitgangspunten van het nieuwe Huis voor de Stad, en dat qua   
    uitstraling en sfeer aansluit bij de functionaliteit van een raadzaal.

  • De professionaliteit om te werken binnen een budget van €60-80 euro per 1 m² excl. btw (exacte prijs nader te bepalen).

Daarnaast zou het fijn zijn als je...

Meerdere, bij voorkeur lokale, professionals kan betrekken bij deze opdracht. Wij willen niets liever dan dat ons Huis voor de Stad tot stand komt samen met de 
ondernemers van onze Stad. Je hebt absoluut een streepje voor als jij, naast de ‘harde vereisten’ ervoor kunt zorgen dat dat ook bij deze specifieke opdracht lukt. 

Ben jij degene die wij zoeken en wil je dat jouw muurschildering het pronkstuk van onze raadzaal wordt?

Stuur dan vóór 2 oktober jouw CV, een portfolio én een motivatie naar Sterre Otten via huisvoordestad@helmond.nl. De motivatie mag schriftelijk zijn of een 
andere vorm hebben. De gevraagde documenten ontvangen wij graag via een link van Wetransfer (kies voor de optie: transferlink ophalen) in jouw sollicitatie-
mail.

Hoe ziet de verdere procedure eruit?

Nadat wij jouw sollicitatie hebben ontvangen, worden de kandidaten die het beste aansluiten op de gestelde criteria uitgenodigd om op 21 oktober voor 
een sollicitatiecommissie een eerste idee/ontwerp/aanpak mondeling toe te lichten. Ook kijken we dan samen naar jouw ervaring en portfolio en gaan we 
dieper in op je motivatie en je connectie met Helmond. Op deze dag besluit de commissie welke kandidaat de muurschilderingen mag maken. De geselec-
teerde kandidaat maakt vóór het einde van dit jaar een tweetal schetsontwerpen. We ontvangen graag per wand twee ontwerpen, tenzij het schetsontwerp 
beide wanden beslaat. In januari/februari 2023 verzamelen we als gemeente feedback op de schetsontwerpen bij ons stadsbestuur, de medewerkers van de 
gemeente Helmond, inwoners van de stad en een kunstcommissie. Je verwerkt deze feedback in een aangepast ontwerp voor beide wanden in april en maart. 
Vervolgens wordt het ontwerp definitief zodat de je in augustus 2023 écht aan de slag kan. De muurschildering moet uiterlijk 16 september 2023 volledig klaar 
en droog zijn, zodat de beeldschermen geïnstalleerd kunnen worden. Oh ja, weet dat de planning zoals hierboven beschreven niet helemaal ‘in beton gegoten 
is’. Soms moeten we door een onvoorziene gebeurtenis schuiven. Natuurlijk mag je van ons ook enige flexibiliteit verwachten als jij hierdoor je hele planning 
moet omgooien.

Wat denk je ervan?? Wij kunnen niet wachten om jou te ontmoeten!
Aarzel je nog of heb je vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Je kunt met vragen terecht op het e-mailadres huisvoordestad@helmond.nl 
t.a.v. Sterre Otten.

Komt hier straks jouw muurschildering?
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BIJLAGE
Uitleg ‘bont geheel met een rauw randje’ door Kraaijvanger Architects:

Themaverhaal ‘Bont geheel met een rauw randje’
“De maakindustrie heeft Helmond gemaakt tot de rauwe stad die het nu is: een bont geheel* waar verschillen versmelten tot iets unieks. Dit is de eigenheid van 
de stad, waar Helmonders trots op zijn. Helmonders zijn oprecht en leven met én voor elkaar. Zij willen samen vooruit, waardoor de stad altijd in beweging is. 
Helmonders willen graag doen, en nog liever doorzetten. De schouders eronder en lef tonen (ginne skrik).” Binnen dit thema laten we het contrast zien tussen 
de warme, hartelijke kern van Helmond en haar rauwe rand. Het Huis voor de Stad is een plek die het maken van verbinding stimuleert; enerzijds door interactie 
en anderzijds door met gepaste trots te tonen wat Helmond eigen is. Het gebouw zoekt de balans tussen dynamiek en rust, tussen rauwheid en warmte. Deze 
contrasten zie je overal in het gebouw terug. Hierdoor is het een plek waar elke Helmonder zich mee kan identificeren en hartelijk welkom is.
*Bont geheel dient gelezen te worden als één term en verwijst naar de diversiteit in culturen, overtuigingen en interesses die in Helmond samen komen tot één 
geheel. De term bont geheel is niet bedoeld om een overdaad aan kleuren terug te laten komen in het Huis voor de Stad. 

Concept van het interieurontwerp: materialisatie, identiteit en uitstraling 
“De gelaagdheid van het lijnenspel van de gevel en het terrein vertalen we door in het interieur. Het weefsel van de gevel wordt naar binnen getrokken en werkt 
als een positieaanduiding voor het plaatsen van wanden, vloerovergangen en plafondverdelingen. De karaktereigenschappen van Helmond zijn vertaald naar 
een palet van materialen voor het gebouw. (Opr)echt, divers, rauw, hartelijk, humor, moedig en innovatief vertalen zich naar materialen die zich niet anders 
voordoen dan dat ze zijn en niet iets mooier laten lijken dan het is. Een tegel doet niet alsof hij hout is. Een betonnen kolom is en blijft een betonnen kolom. Een 
palet van eerlijke, simpele materialen, zo veel als mogelijk hernieuwbaar, gerecycled en recyclebaar toegepast.” – Kraaijvanger architecten

Visualisatie buitenkant Huis voor de Stad  
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Visualisatie begane grond - binnenplein, service voor de stad 
 

Visualisatie traplandschap 
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