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Het werk van Juul omvat kunst en objecten, concep-

ten, workshops en presentaties. Juul: “Oftewel beden-

ken, maken, inspireren en informeren. De overkoepe-

lende gedachte hierbij is de fysieke leefomgeving te 

verrijken met objecten die bijdragen aan het welbe-

vinden van mensen. Dit doe ik door hen te verbinden 

met de natuur. Natuur is de plek waar ik mijn inspira-

tie vandaan haal, omdat ik mij blijf verbazen over di-

versiteit en verscheidenheid, kleuren en vormen. 

Biophilia is een uitgewerkte theorie die deze gedach-

te inzichtelijk maakt. Het betekent letterlijk: ‘houden 

van het leven’ en gaat over de natuurlijk behoefte van 

mensen om een relatie aan te gaan met andere le-

vensvormen. Mijn werk ademt Biophilia maar als 

mensen dat begrip niet kennen, zien ze het niet. Ik 

abstraheer, vergroot en herhaal de vorm en activeer 

daarmee een collectief geheugen waarbij mensen 

onbewust terugkeren naar geluksmomentjes in het 

bos, de bergen of het strand.”  

***Biophilia betekent letterlijk: 
‘houden van het leven’***

Het feit dat Juul haar bezieling vindt in de natuur wil 

niet zeggen dat ze alleen werkt met natuurlijke mate-

rialen. Juul: “Voor kunst in de openbare ruimte werk ik 

veel met staal omdat het duurzaam is, sterk, onder-

houdsvrij en goed te verwerken. Mijn klanten zijn par-

ticulieren, bedrijven en overheden in binnen- en bui-

tenland. Ik lever zowel vanuit voorraad in de studio als 

totaalconcepten. Daarnaast heb ik ervaring in interi-

eurdesign met Biophilia als uitgangspunt. Dit concept 

wordt steeds vaker toegepast, ook binnen het be-

drijfsleven.” 

POORTEN VAN HOOP

Anderhalf jaar geleden reageerde Juul op een oproep 

van het Stakenburgfonds om een voorstel in te leve-

ren voor: ‘Kunst op de rotondes’, met als thema: 

‘Bevrijding in het heden, verleden en toekomst’. Juul: 

“Voor dit kunstwerk heb ik vooronderzoek gedaan en 

bewoners van Son en Breugel gevraagd wat de be-

grippen bevrijding, vrijheid, vrede en hoop voor hen 

betekenen. Dat gaf een eerste houvast en langzaam 

maar zeker groeide het kunstwerk naar zijn definitie-

ve vorm: ‘De Poorten van Hoop’. De vredestak van de 

vredesduif, werden grote olijfboomtakken van corten-

staal die bovenin naar elkaar toe buigen. Een verwij-

zing naar de vorm van de parachutes van parachutis-

ten die bij de bevrijding van Son en Breugel een grote 

rol hebben gespeeld. Het resultaat is een open, inge-

togen, toegankelijk kunstwerk, dat breed gedragen 

wordt.”  

FACILITATING FRUITFUL GROWTH

‘Juul kun jij nog...’, dat was het begin van de vraag die 

half augustus klonk. Juul: “... in twee maanden een 

kunstwerk maken voor de opening van de Brainport 

Industries Campus (BIC) door Koning Willem-

Alexander. Het was heel krap maar het is gelukt”, 

lacht ze. “Het kunstwerk bestaat uit een drie meter 

hoge zaadschelp van RVS en zaadjes van messing die 

als Growth Coins op het centrale campus-pad zijn vast-

gezet. Achterliggende gedachte is het uitgangspunt 

van de campus: ‘hoe zorgen we dat de hightech 

maakindustrie in Eindhoven aan de wereldtop komt 

én blijft’. Dat kan door samen te werken; bedrijven, 

onderwijs en overheid die elkaar vinden in een eco-

systeem met ontmoetingsplaatsen waar ze kunnen 

verbinden, groeien en bloeien. Dat was voor mij de 

link met de natuur en vindt zijn weerslag in het kunst-

werk: ‘Facilitating Fruitful Growth’.”

***Ik wil de fysieke leefomgeving 
van mensen verrijken met 

objecten die bijdragen aan het 
welbevinden van mensen door het 

te verbinden met de natuur***

“De oprichters en initianoren van BIC heb ik vormge-

geven in de zaadschelp”, vertelt Juul. “Er zitten nog 

een paar zaadjes in de schelp maar de rest van de 

Growth Coins liggen verspreid op de grond en kunnen 

nu groeien. Het patroon van deze 2300 zaden is een 

abstracte weergave van hersencellen (neuronen) die 

nieuwe verbindingen maken en dat is precies wat ze 

op de campus gaan doen. Daar komt bij dat de Growth 

Coins een reliëf vormen. Zodra je eroverheen loopt, 

voel je dat er iets gebeurt. Je moet opletten en bent 

heel even op dát moment op díe plek. Dat is precies 

de bedoeling. De ontmoeting met de koning? Die was 

in een oogwenk voorbij.”

WIE KUNSTENAAR JUUL RAMEAU IN HAAR ATELIER WIL INTERVIEWEN, KRIJGT HET LASTIG. HET ATELIER 

IS NAMELIJK HAAR ‘WUNDERKAMMER’. EEN WERELD IN HET KLEIN MET SCHILDERIJEN, PRINTS, 

SCHETSEN, GEDROOGDE BLOEMEN, SCHELPEN, STENEN, ZELFGEMAAKTE LAMPEN EN STALEN 

SCULPTUREN. EEN RUIMTE VOL ABSTRACTIES, PATRONEN, STRUCTUREN EN HERHALINGEN. HET LEIDT 

AF VAN HET GESPREK WANT JE WILT BEWONDEREN EN BEKIJKEN, AANRAKEN EN VOELEN. JUUL KNIKT 

BEGRIJPEND: “DEZE VERZAMELING IS DE BASIS VOOR MIJN ONTWERPEN MAAR IS OOK HET RESULTAAT 

VAN MIJN ONTDEKKINGSTOCHT. ER WORDT HEEL VAAK GEZEGD: ‘LESS IS MORE’ MAAR IN MIJN GEVAL 

GELDT ABSOLUUT: ‘MORE IS MORE’.”
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