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Nieuwe locatie lichtkunstwerk ‘REBUS’
Er is een nieuwe locatie gevonden voor het neon-kunstwerk van kunstenaar Korrie Besems. De 26 meter
lange REBUS komt vanaf dit najaar te hangen aan de achtergevel van het Beatrixgebouw. Dat is aan de kant
van Utrecht Centraal Station. Uw woning kijkt misschien uit op deze nieuwe locatie. Daarom krijgt u dit
wijkbericht.
Het kunstwerk werd in 2017 door betrokken Utrechters
gered van de sloop van het Woudagebouw aan de
Lange Nieuwstraat. Daar hing het meer dan 20 jaar.
Het kunstwerk is daarna opgeborgen en voor een deel
opgeknapt. De initiatiefnemers gingen op zoek naar
een nieuwe locatie voor het kunstwerk. De gemeente
en Ondernemersfonds Utrecht (OfU) hielpen daarbij.
Bekendmaking nieuwe locatie
Op dinsdag 29 juni maken wij via een persbericht
bekend dat er een nieuwe locatie voor het kunstwerk is
gevonden. Het kunstwerk wordt dan officieel onderdeel
van de gemeentelijke kunstcollectie.
Dit najaar plaatsen wij het kunstwerk aan de
achtergevel van het Beatrixgebouw. Het kunstwerk
wordt eerst gerestaureerd. Dat is mogelijk door lokale
ondernemers die een financiële bijdrage leverden
vanuit OfU.
Met Jaarbeurs spraken wij af dat het kunstwerk
tenminste 5 jaar aan de achtergevel van het
Beatrixgebouw komt te hangen. Het kunstwerk wordt
aangesloten op het lichtnet openbare ruimte. Dat
betekent dat het tegelijk brandt met de lantaarnpalen
in de stad. Het kunstwerk gaat om 00.00 uur weer uit.
De REBUS voldoet aan de maximale lichtfelheid.
U krijgt opnieuw een wijkbericht als bekend is wanneer
wij de REBUS plaatsen.

Vergunning aanvragen
Om het kunstwerk te plaatsen, hebben we een
vergunning nodig. De vergunning vragen wij na
bekendmaking van de locatie aan. Bent u het niet eens
met de plannen van de gemeente? Dan kunt u
bezwaar maken. U vindt dit besluit via
www.officielebekendmakingen.nl. Zoek op ‘REBUS’.
Daar leest u hoe u een bezwaar opstuurt.
Over het kunstwerk
Kunstenaar Korrie Besems maakte ‘Zonder titel
(REBUS)’ voor de grote lichtkunst-tentoonstelling
Nachtregels in 1991. Het Centraal Museum
organiseerde deze tentoonstelling. Het kunstwerk
bestaat uit neonletters die samen een rebus vormen.
“De REBUS is gemaakt voor iedereen: het is geen
moeilijke of elitaire kunst, het is vooral leuk”, vertelde
Besems eerder, “De vorm nodigt uit om de tekst op te
lossen en langer na te denken over de raadselachtige
zin.”
Kijk voor meer informatie op:
https://www.kunstinopenbareruimteutrecht.nl/kunstwerken/zonder-titel-rebus
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
afdeling Culturele Zaken, via telefoonnummer 14 030
of kunstinopenbareruimte@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij
Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of via
telefoonnummer 14 030.
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