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Kleur 
spreekt 

kinderen 
aan

Kabel als inspiratiebron voor kunst

Binnenkort wordt aan de stichting Kleine Beer in 

Maastricht een kunstwerk aangeboden, dat mede 

met steun van ES Elektro tot stand is gekomen. 

Stichting Kleine Beer zet zich in om chronisch zieke 

kinderen, kinderen met kanker en kinderen met 

brandwonden te helpen.
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Het kunstwerk is gemaakt van gekleurde 

elektriciteitskabel door Joëlle Stijnen, een 

18-jarige studente aan de Academie voor 

Beeldende Kunsten in Maastricht, die al 

meerdere succesvolle opdrachten op haar naam 

heeft staan. Voor het vak Ruimtelijk Ontwerpen 

kreeg ze de opdracht een tafeldecoratie te 

ontwerpen die dienst zou 

moeten doen als pronkstuk 

tijdens een diner voor een 

bepaalde doelgroep. Joëlle 

Stijnen: “De opdracht 

kon heel breed worden 

ingevuld. De eerste fase 

was het maken van een 

collage met als onderwerp 

architectuur om aan de 

hand hiervan te kijken 

voor welke doelgroep het 

uiteindelijke werkstuk 

geschikt zou kunnen zijn.” 

Het speelse en kleurrijke 

resultaat van deze collage 

bracht Stijnen op het idee 

om kinderen als doelgroep 

te kiezen voor haar 

uiteindelijke werkstuk: 

een tafelloper. Omdat ze 

zich erg betrokken voelt 

bij het lot van ernstig zieke 

kinderen, koos ze ervoor 

om het kunstwerk aan te 

bieden aan de stichting 

Kleine Beer, een stichting 

die de kwaliteit van het 

leven van deze kinderen 

wil verbeteren. Het werk 

komt uiteindelijk te 

hangen in het Academisch 

Ziekenhuis in Maastricht. 

“Kleur spreekt kinderen aan.”, zegt Joëlle. Om 

tot een verantwoorde keuze te komen voor 

de te gebruiken kleuren heeft ze uitgebreid 

onderzoek gedaan naar de betekenis van kleur. 

“Elke kleur heeft een aantal betekenissen. Ik 

heb de kleuren gekozen waarvan de betekenis 

het beste bij de doelgroep past. Groen, 

bijvoorbeeld, staat voor de hoop op een beter 

leven voor deze ernstig zieke kinderen. Oranje 

staat voor vrolijkheid en blauw voor de fantasie 

die elk kind gebruiken kan.”

De kunstenares heeft gewerkt met materiaal 

dat niet vaak wordt gebruikt voor het 

vervaardigen van kunstwerken: gekleurde 

elektriciteitskabel. De kabel is geschonken door 

ES Elektro Maastricht. Bij eerdere bezoeken 

aan deze vestiging waren Joëlle Stijnen de 

rollen met kabel opgevallen die allemaal een 

andere kleur hadden. “Ik heb een paar stukken 

meegenomen om ze op de academie met 

mijn leraar te bespreken en die was er erg 

enthousiast over. “ 

De kabel is speciaal aangepast om hem 

geschikter te maken voor het kunstwerk. De 

uiteinden  zijn met een lijmpistool met dezelfde 

kleuren als de kabel dichtgelijmd, zodat de 

koperen kern  niet te zien is. De stukken kabel 

zijn in hun uiteindelijke vorm vastgezet met 

behulp van klemmen en met touw aan elkaar 

bevestigd. Voor dit touw is een paarse kleur 

gebruikt. Joëlle Stijnen: “Paars is de kleur van de 

magie, wat heel belangrijk is voor de fantasie 

van de kinderen.” De stukken 

kabel zijn bevestigd op een 

ondergrond van plexiglas. 

Elk stuk kabel is door de 

firma Elektron uit Sint 

Anthonis, een relatie van 

ES Elektro, in hun fabriek 

in Berlijn bedrukt met de 

naam van de kunstenares 

en die van stichting de 

Kleine Beer. 

Chronisch zieke kinderen 

staan volgens Joëlle Stijnen 

anders in het leven dan 

gezonde kinderen. “Ze 

hebben een zekere rijpheid, 

wat wordt gesymboliseerd 

door de kleur geel. Maar het 

blijven natuurlijk kinderen. 

En dat is terug te vinden in 

de kleur roze.” Achter het 

kunstwerk ligt de wens dat 

de kinderen door al die 

kleuren zonder dat ze zelf 

weten waardoor, een fijn 

gevoel krijgen in tijden dat 

het wat minder met ze gaat. 

“Op die manier probeer ik 

alle goede betekenissen 

die aan de kleuren hangen 

terug te geven aan de 

kinderen.”, aldus Joëlle 

Stijnen. 

Meer informatie over Joëlle Stijnen en 

haar werk kunt u vinden op haar website:  

www.joelle-art.nl.

Over de stichting Kleine Beer leest u meer op 

www.vriendenvandekleinebeer.nl. 
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