MIRIAM BOLDER
C.0014

Zonder titel

geboorte jaar / plaats

1962

advies

September 1991

realisatie

1992

opdrachtgever / situatie

WBV De Groene Stad

budget

Fl. 25.000,-

locatie

Gitaarstraat (Hofje 2), Muziekwijk
In stadsarchief:
definitief inrichtingsplan 1991
Constructietekening (Goudstikker- De Vries)
aparte berekeningen e.d.
Zeer uitgebreide brief M. Bolder (opsomming
puntsgewijs problemen realisatie beeld)

materiaal

hout (Douglas pines) en staal

afmetingen
beeldmateriaal
bijzonderheden

eindontwerp/schetsontwerp aanwezig:
kleurenfoto met Barbi's ! (in KORordner)

korte omschrijving

palen met hekwerk

voortraject

Schetsontwerp: 17/9/1991 Fl. 1000,Definitieve opdracht: 22/1/92
Beide kunstenaars via Bas Maters (Arnhem)
In het ontwerp waren de Hofjes gesloten. Bolder
betrokken bij het hele Hofje, ook slingerpaadjes en
lantaarnpalen.
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5.
Miriam Bolder (1962)
zonder titel
1992
Gitaarstraat (Hofje 2), Muziekwijk, Almere Stad
Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Groene Stad Almere
De inrichting van het U-vormige hofje is de opdracht die Miriam Bolder krijgt.
Haar invulling ervan bestaat uit tien vrijstaande, houten pilaren, waarvoor het
terrein speciaal is opgehoogd en de bestrating en het openbaar groen aangepast.
Niet iedereen blijkt bij de opievering even gelukkig te zijn met het nieuwe
kunstwerk. Zo spreekt een buurtbewoner zijn teleurstelling uit in het Dagblad van
Almere:" Je zit maar tegen die bult aan te lijken en je kan niet meer zwaaien naar
de overburen". Inmiddels is de open vlakte van toen letterlijk uitgegroeid tot een
meer intiem hofje en zijn Bolders begrippen als openbaarheid, ontmoeting en
uitwisseling gaandeweg minder abstract geworden.
fotografie: Witho Worms
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Miriam Bolder

Fotografie en Copyright
Witho Worms
Verzetslaan 13. 1318 BP Almere
tel / fax 036 5373650
e mail naar Withoworms@xs4all.nl
naamsvermelding en toestemming voor publicatie vereist'
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