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Het kunstwerk op het stationsgebouw kleurt weer rood en pulseert als een hartslag. 
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Het lichtkunstwerk op het stationsgebouw in Hilversum staat weer aan. Kunstenares Tamar 

Frank is het project ’heartbeat’ gestart om de zorg een hart onder de riem te steken en 

Hilversummers te verbinden. Het kunstwerk kleurt rood en pulseert als een hartslag. 

„In Vancouver heb ik bij een kunstwerk een toegift gemaakt voor de zorg”, legt kunstenares 

Tamar Frank uit. „Dat werd heel goed ontvangen en toen besloot ik dat ik dat ook in 

Hilversum wilde doen.” En dus zocht ze contact met de eigenaar van het stationsgebouw waar 

haar lichtkunstwerk sinds 2014 bovenop staat. Dat de lampen al geruime tijd gedoofd waren, 

bleek weinig uit te maken. 

„De eigenaar was gelijk enthousiast”, aldus de Hilversumse. Ze besloten samen dat 

onderzocht moest worden wat er gedaan moest worden om de lichten weer te laten branden. 

„Het kunstwerk had ruim een jaar uitgestaan”, legt Frank uit. Maar de ’schade’ viel mee. „Er 

waren wat elektronische dingen die vernieuwd moesten worden, de voeding en een batterijtje 

van de computer die alles aanstuurt. Alle lampen waren nog in orde.” 



Het kunstwerk werd opgeknapt en Frank heeft er een speciaal programma op geïnstalleerd 

zodat de ’heartbeat’ ook hier te zien is. „Het is geen super geavanceerd systeem, dus ik heb de 

lampen met een analoge tijdklok ingepland”, legt de Hilversumse uit. „Vanaf 22.39 uur is de 

hartslag te zien, voor drie minuten”, lacht ze. 

Daarna gaat het kunstwerk weer op de ’normale’ stand en gaat het licht van een rode naar een 

turquoise kleur, afgewisseld met twee korte programma’s. Deze moeten de regenboog en de 

cadans rond het station uitbeelden. 

Het kunstwerk in 2014: 

https://vimeo.com/90901234 

De eigenaar van het pand heeft alle kosten op zich genomen en kijkt of het kunstwerk 

overgenomen kan worden. Gelukkig kan Frank ervan blijven genieten. „Vanuit mijn huis kan 

ik de kleuren zien.” 

Meer over het kunstwerk is te lezen op www.lightspace.org. 
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