
Beeld “Together”, Award IAB-3  
 
Het beeld is een semi-abstract, symbolisch beeld. Het verbeeldt 
de samenwerking van de innovatiegroepen binnen Innovatieve 
Acties Brabant. Startend vanuit een solide bodem en structuur 
(Provincie Noord-Brabant & NV BOM) komen de mensen van de 
20 innovatiegroepen samen, gesymboliseerd door 20 wortels op 
de bodem die samenkomen in het midden (12 van buitenaf te 
zien en 8 binnenin). Hieruit is een nieuwe organische vorm 
ontstaan en gegroeid. De open vorm, de gerichtheid naar boven 
en het gat verwijzen naar openheid en ruimte voor verdere groei 
en ontwikkeling.  
 
Het beeld heeft een warme rode kleur in verschillende tinten en 
contrasten. Rood is een vurige kleur die actie en kracht oproept, 
maar het is ook een kleur van liefde, die samenwerking en 
eenheid symboliseert. De samenwerking heeft ook vrucht 
gedragen, zelfs een prijs in Finland!  
 
Dit mo(nu)ment symboliseert een moment, nu: 8 -12- 2008, om 
stil te staan en te vieren, een moment om trots te zijn, een 
monument waardig. Even de tijd stilzetten na ruim 2 jaar 
intensief samenwerken en nu  genieten van het resultaat en dit 
kunstwerk, om met hernieuwde kracht straks weer verder te 
gaan.  
 
Tijdens het proces is er veel gebeurd met de verschillende unieke onderdelen van zachte boetseerwas: 
samengekneed, gedraaid, opgerekt en ingekort, ondersteboven en binnenstebuiten gekeerd, dikker en 
dunner gemaakt, doorboord, uitgesmeerd, alle kanten op, over elkaar en door elkaar heen lopend, ruw 
en glad, contrasten…. Dit is wat iedereen ervaart tijdens elk proces in het leven, zo ook in al de 
innovatieprojecten van IAB-3, weerspiegeld in het creatief proces om dit kunstwerk vorm te geven. 
 
Vanuit de structuur, bodem en eigenheid komen de vele aparte delen (associatie en divergentie) 
samen in het midden om dan iets nieuws te laten ontspruiten en groeien (convergentie).  
Dan volgt de verdere uitwerking, afwerking en presentatie van het resultaat. De zachte was wordt met 
een gipsen mal in de oven gezet en later met brons gevuld onder hoge temperaturen. Na het 
vernietigen van het gips gaat het bronzen beeld door een proces van branden en blussen om het te 
kleuren met gebruik van o.a. salpeterzuur. En dan mag het gepoetst met hier en daar wat was 
gepresenteerd worden op een sokkel met een gegraveerd naamplaatje.  
Met trots meld ik u:  De “Award IAB-3”  is geboren, roepnaam : “Together”.  
 
Dit kunstwerk is naast een spiegel van de opdracht voor een Award IAB-3 ook een weerspiegeling van 
mijn eigen identiteit, o.a. als Beeldend Kunstenaar in mijn bedrijf ArtMirror. Naast het maken van kunst 
(vrij werk & in opdracht), verzorg ik ook op gebied van kunst en creativiteit: workshops, brainstorming, 
dagarrangementen(workshop, lunch, museumbezoek), etc… met centraal thema : Kunst en Beeldende 
Expressie als Spiegel van de Identiteit. Op mijn website www.artmirror.nl vindt u meer informatie.  
 
Na vele processen, o.a. beroepsmatig van Universitair Wiskundige (België) naar Beeldend Kunstenaar 
(Nederland), kan ik beamen:  “Logica brengt je van A naar B, maar verbeelding brengt je overal”, 
hetgeen Albert Einstein al beweerde. Dit kunstwerk is zelfs internationaal, zowel in België (Gent) als in 
Nederland (Veenendaal) vorm gekregen! Ik heb weer intens genoten tijdens het creëren en wens 
iedereen dit verlangen toe naar nieuwe creaties en processen. Met plezier en voldoening kijk ik terug 
naar alle processen (ook die zonder direct resultaat) alsook naar de zichtbare en tastbare resultaten. 
Hartelijk dank voor deze mogelijkheid tot samenwerken waardoor dit kunstwerk “Together” ontstond! 
 
 

Kunstenaar: Nadine Witkamp-Vervenne 
Materiaal: Brons 
Afmetingen: 10 x10 x 31 cm 
Gewicht: ongeveer 4 kg 


