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Inspiratie kunst in de openbare ruimte
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Kunstwerk D-toren is zojuist blauw gaan
gloeien. En dat betekent dat de ove¡heersende
emotie onder de Doetinchemmers de afge-
lopen z4 uur geluk was, Sinds zoo4 roept het
interactieve kunstwerk veel reacties op uit
binnen- en buitenland,

Hoe bijzonder: een toren in de stad die de

emoties van inwonets meet en in kaart
brengt. Elke dag berekent de Doetinchemse

D-toren op basis van online verzamelde
antwoorden welke emotie het meest intens
werd gevoeld bij de bewoners. En elke avond

om 2o.oo uur neemt de D-toren een bijpas-

sende kleur aan: blauw voor geluk, rood voor
liefde, geel voor angst of groen voor haat. Het

project, bedacht door beeldend kunstenaar

Q.S. Serafijn en architect Lars Spuybroek
(NOX-Architecten), bestaat uit een twaalf
meter hoge toren in het centrum van
Doetinchem, een website en een vragenlijst.
Al sinds de plaatsing in september zoo4 kan
het kunstwerk rekenen op forse belang-

stelling. Onlangs riep de Belgische krant De

Standaard het werk nog uit tot een van de

tien 'must-sees'van Nederland. En daarmee
zet een kleine stad in de Achterhoek zich toch
maar mooi op de kaart.
Paul Pattijn, beleidsmedewerker cultuur bij
de gemeente Doetinchem, vertelt dat de

gemeenteraad een "echt goed kunstwerk neer
wilde zetten met uitstraling". Pattijn: "Zoals

bij elk kunstvoorstel waren de reacties heel

gemengd. De een noemde de toren min-
achtend'de holle kies', en zei: 'Moet hier nou
overheidsgeld naartoe?' en de ande¡ was

Iaaiend enthousiast. Het schoot alle kanten
op, ook in de media. Maar ik vind: kunst in de

openbare ruimte moet je gelegenheid geven

zichzelf te bewijzen. Het is een van de meest

interactieve kunstwerken ter wereld. Het feit
dat er nog steeds veel (inter)nationale
belangstelling voor is - Iaatst Ieidden we nog

een bus Duitse studenten rond - maakt het
toch wel heel bijzonder."

Ernotionele thermomete¡
Iedere zes maanden beantwoordt een
wisselende groep vrijwilligers van ongeveer
vijftig Doetinchemmers de vragen die de

D-toren om de twee dagen op zijn website

klaarzet. Aan het eind van de cyclus hebben

de deelnemers op die manier 36o vragen
aangeboden gekregen die gaan over angst,

haat, Iiefde (bijvoorbeeld:'Bent u gelukkig
met uw partner?') en geluk. Tot nu toe blijken
blauw en rood nek aan nek te gaan met ieder

ongeveer veertig procent van de tijd. Groen

heerst vijftien procent van het jaar; geel

slechts vijf procent. De antwoorden worden
door de D-toren vertaald in handgetekende
graf,eken, te zien op de website. Omdat de

postcodes van de deelnemers bij de D-toren

bekend zijn, zijn de emoties op de plattegrond

te lokaliseren. Zo weten we allemaal in welke
straat in Doetinchem men het gelukkigst is.

Februari zorr Ioopt het project ten einde. Van
tevoren is afgesproken dat de toren - het

bouwsel zelf - in ieder geval blijft staan. In de

loop van dit jaar gaat de gemeente samen met
de kunstenaars om de tafel om een nieuwe
invulling te geven aan het project, vertelt
Pattijn. "Want het zou zonde zijn om het een

wit kunstwerk zonder verlichting te laten
zijn. Wat mij betreft zou de D-toren nog meer

een emotionele thermometer mogen zijn. Nu

staat niet de dagelijkse beleving van de

Doetinchemmers centraal, maar de diepere
gevoelens. Het zou best leuk zijn de toren
blauw te zien kleuren op een dag dat De

Graafschap goed heeft gevoetbald. Dat zou

nog meer verbinding geven met de stad."

D-toren
Plaats: centrum Doetinchem,
G rutstraat/Europaweg
Bijdragen: onder meer Bouwfonds
Cultuurfonds en provincie Gelderland
Makers: beeldend kunstenaar Q.5.
Serafijn en architect Lars Spuybroek
(NOX-Arch itecten)
Titel kunstwerk: de D-toren
Realisatie: september 2004
Voor meer informatie over het
interactieve kunstwerk zie
www.d-toren.info



Kwartaalmagazine over


