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Stichting Kunsttraject

Zichtbaarheid
Het afgelopen jaar stond voor een belangrijk deel in het teken van de ver-
betering van de zichtbaarheid van Kunsttraject.
Facebook is een steeds grotere rol gaan spelen in de communicatie en
ook de website hebben we, met het oog op onze naamsbekendheid, nog
eens extra onder de loep genomen.
Dankzij de financiële steun van het Buurtfonds Staatsliedenbuurt hebben
we alle etalages van een uniform logo kunnen voorzien.

Personeelswisseling
Op het personele vlak hebben we afscheid genomen van Annechien Ver-
heij en Marieke Hunze. Beiden hebben zich een aantal jaren met hart en
ziel voor de stichting ingezet. We zullen hen missen.
De werkzaamheden van Marieke zijn overgenomen door Frans van Tartwijk.
Voor het werk van Annechien zoeken we nog een opvolger.

Artistiek
Op artistiek gebied was er weer veel te genieten dit jaar; van de intieme
sculpturen van Cornelius Grau tot en met de exuberante schilderijen van
Suzanne Glerum.
De ledententoonstelling was ook dit jaar weer een groot succes. Bijna
veertig deelnemende kunstenaars hebben laten zien dat er zeer veel ta-
lent schuilt onder onze leden.

Financieel
Op financieel gebied blijkt de verbetering die vorig jaar werd ingezet zich
te hebben voortgezet. Er zijn weer wat meer inkomsten, vooral uit lid-
maatschappen. Verder hebben we de uitgaven redelijk in de hand weten
te houden. Daardoor konden we de laatste restjes van de langlopende
schuld eindelijk aflossen. We eindigen dit jaar dan ook voor het eerst
sinds tijden met een heel bescheiden overschot.
Op de valreep van dit jaar werd bekend dat we ook het komende jaar
weer gefinancierd zullen worden. Een mooie afsluiting.

Joost Vermeulen
directeur
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Activiteiten Kunsttraject 2016
Tentoonstellingen etalages Staatsliedenbuurt*
1 ‘Herinnerd landschap’ - Suzanne Glerum
2 ‘Die andere ruimte’ - Ji-Min Huang
3 ‘De slechte zanger’ - Elisa van Schie, Neeltje Neeft en Marit Dik
4 ‘In vogelvlucht’ - Nynke Kuipers
5 ‘Composing weeds’ - Charlotte Mouwens
6 ‘Reflex Observatorium’ - Barbara Damen
7 ‘Aksievisme’ - Harm Hajonides, Joanneke Meester en

Marieke Warmelink
8 ‘Aku Cari (ik zoek)’ - Rogier Roeters
9 ‘Camino De Norte’ - AStrid van Dort
10 ‘Plaatselijke tijd’ - Ledenexpositie

Tentoonstellingen etalages Zeeheldenbuurt*
1 ‘Blik op de wereld’ - Cornelius Grau
2 ‘Tekeningen’ - Elly Sloep
3 ‘Curious collections’ - Erik Fens
4 ‘De vrouwen van Buurtkamer Parlarie’ - Sakaya Abe

Projecten Kunsttraject*
1 ‘Zichtbaarheid Kunsttraject’ - Colette Sloots

Doorlopende projecten die ook in 2016 te zien waren
1 Waterworks, Annette Palstra, vanaf 2010
2 Showcase Kunsttraject, vanaf 2010
3 Houthaven in transition, vanaf 2011
4 Ketelhuis 4, vanaf 2011

* Zie bijlagen voor een toelichting op de activiteiten
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Bijlage 1

Tentoonstellingen
etalages Staatsliedenbuurt
De adressen van de etalages in de Staatsliedenbuurt zijn:
beeldende kunst:
Van der Hoopstraat 41, 66, 88 en 89 - Fannius Scholtenstraat 20 -
J.M. Kemperstraat 89, 121, 140 en 148 - Van Hallstraat 13 en 31 -
Van Hogendorpstraat 205 - Van Boetzelaerstraat 80 en 92
specials, fotografie en film:
Cliffordstraat 10 en 16 - Groen van Prinstererstraat 19 -
Van Beuningenstraat 134 - Bentickstraat 23 - Van Boetzelaerstraat 56

De volgende exposities zijn er in 2016 te zien geweest:

24 januari tot 8 april 2016
‘Herinnerd landschap’ - Suzanne Glerum
schilderijen
De schilderijen van Suzanne Glerum tonen een ‘herinnerd
landschap’. In eenvoudige, pure, haast rauwe beelden, zijn de
velden en zeegezichten van het noordelijk land te herkennen.
Soms is er zozeer op het onderwerp ingezoomd dat er louter
nog verf, toets en kleur is te zien. Onder de eenvoud van de
beelden, ligt een diepe doorwerktheid. Naast puurheid en
rauwheid, is er altijd bewogenheid. De schilderijen getuigen
van een intense verbondenheid met het land.
Glerum ervaart betekenis in het landschap door er te zijn,
door er ‘in’ te gaan, door zelf deel uit te maken van de aarde,
de wind, de lucht, het water en het zand.
In haar werk zet zij de energie van het ‘in het land zijn’ om in
schilderenergie. Laag over laag brengt zij toetsen onver-
dunde olieverf aan, gedreven en ritmisch. Zo modelleert zij
een wereld op het doek.

1 februari tot 31 maart 2016
‘Die andere ruimte’ - Ji-Min Huang
foto’s
Ji-Min Huang over haar werk: “Zo nu en dan ben ik aan het
ronddolen in mijn ontheemde innerlijke ruimte. Dan zorgt een
verblijf in die andere ruimte, anders dan de mijne voor een
confrontatie en voor een verrijking.”
“Stromend water, overal (krakend) hout, het zoemende ge-
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luid van de lift, gevulde asbakken, spinnetjes en vliegjes in de
stoffige hoeken van de kamers, diepgroene, weelderige bla-
deren met hun fragiele stengels vastgeklemd in zwarte
aarde. Vol van leven. Maar ze kleurden ook geel en bruin en
er ontstonden hier en daar bladvlekken. Ze waren sterk aan-
wezig en dan weer gingen ze onopgemerkt aan me voorbij.”
“Eigenlijk was de ruimte constant in beweging, als in een cy-
clus. Daar was ik mee omringd. Dat was wat ik waarnam. Het
hele huis ademde. Ook tijdens de stilte; in mijn existentiële
belevenis van eenzaamheid.”

15 april tot 20 juni 2016
‘De slechte zanger’ - Elisa van Schie, Neeltje Neeft en
Marit Dik
collages en sculpturen
‘De slechte zanger’ zingt zo slecht dat het publiek hem met
van alles bekogelt. Alle flessen, meubels en andere dingen
die hij naar zijn hoofd geslingerd krijgt, blijven simpelweg aan
hem plakken maar de slechte zanger zingt gewoon door.
‘De slechte zanger’ is één van de drie sculpturen van Elisa van
Schie in deze tentoonstelling. Haar werk is niet alleen grappig
en verhalend maar het is ook heel groot. Haar gebruik van
stof en klittenband is verrassend.
De even gigantische als aandoenlijke collages van Neeltje
Neeft passen maar net in de etalages. Een oude man zit in
zijn nostalgische winkel tussen de enorme chaos van uitge-
stalde koopwaar. De kasten puilen uit van de spullen. Neeltje
heeft elk van de ontelbare flesjes shampoo en pakjes sigaret-
ten gemaakt van verpakkingen en stukjes gekleurd papier.
Alles in deze collage is even belangrijk.
De driedimensionale collages van Marit Dik zijn miniatuur-
theaters waarin romantische maar ook wat vreemde toneel-
stukjes lijken te worden opgevoerd. De meisjes die de
hoofdrol spelen lijken niet erg onder de indruk van de situa-
ties waar ze zich in bevinden. Marit plakt foto’s, stukjes tape,
haar, hout, verf, karton en piepschuim aan en op elkaar. Deze
werkjes doen even goed denken aan schilderijen van de oude
meesters.
N.B. bij de rondleiding tijdens de opening werd helemaal niet
slecht gezongen door dubbelkwartet Times & Tides.

5 juli tot 28 augustus 2016
‘In vogelvlucht’ - Nynke Kuipers
aquarellen
“lk ben beeldend kunstenaar, illustrator en grafisch vormge-
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ver. En ik heb veel verschillende opdrachtgevers en een druk
leven. Op een nacht kon ik niet slapen omdat ik zoveel din-
gen aan mijn hoofd had, dus stond ik op om te gaan tekenen,
gewoon aan de keukentafel met een kroontjespen en inkt op
papier. Dit is wat ik echt wil, dacht ik zielsgelukkig in het holst
van de nacht. Dit is waar het allemaal om draait. De rest is bij-
zaak. Zo is www.elkedageentekening.nl ontstaan.”
“Het afgelopen jaar heb ik voornamelijk met aquarel gewerkt.
Werken met aquarel vergt een bepaalde losheid en vooral ‘zo
weinig mogelijk doen’. Ik gebruik veel water en het is elke
keer weer een spannend avontuur om te zien hoe de vlekken
opdrogen. In de etalages hangt een serie vogels in aquarel.”

8 juli tot 19 september 2016
‘Composing weeds’ - Charlotte Mouwens
acryl en waterverf op papier
Voor Charlotte Mouwens is het spontane karakter van de na-
tuur een belangrijke bron voor haar werk.
“Het ritme in de natuur is constant en toch altijd anders. Daar
waar je denkt een patroon te vangen, zet de natuur je weer
op een ander spoor. Juist die verspringingen, natuurlijke
‘foutjes’ en onverwachte wendingen laten zien hoe mooi na-
tuurverschijnselen kunnen zijn.
Dat effect probeer ik in mijn composities ook te bereiken. Tel-
kens de kijker verrassen; wendingen en ‘rare’ ritmes aanbren-
gen waar je die niet verwacht.
Daarnaast speelt de zoektocht naar abstraheren in een lijnen-
spel een steeds grotere rol. Lijnen die een ritme aangaan, lij-
nen die versmelten, een beeld versimpelen of suggereren.
Ik schilder patronen in inkt op papier. Vandaaruit ga ik, net als
de natuur dat doet, spelen en componeren in het beeld. En
zo ontstaan mijn decors en wandcollage’s.”
“Het werk dat ik in de Staatsliedenbuurt laat zien, is
gebaseerd op decoratieve dessins van behang. Barokke, kits-
cherige dessins, vaak afgeleid van bloemen of planten die op
sierlijke wijze ritmisch een muur vullen.
Alleen heb ik de regelmaat eruit gehaald. Het ritme wordt
verstoord door een verkeerd opgeplakt deel of een niet aan-
sluitende naad. De open delen die officieel niet in het ritme
mogen meedoen, worden opgevuld of gaan juist onderdeel
uitmaken van een nieuw ritme.
In mijn collages is niets blijvend en kan alles altijd weer van
vorm veranderen.“
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5 september tot 6 november 2016
‘Reflex Observatorium’ - Barbara Damen
installatie
Op verzoek van Kunsttraject heeft Barbara Damen in de eta-
lages in de Van Boetzelaerstraat en de Van Hogendorpstraat
een uit drie onderdelen bestaande installatie getoond.
Barbara Damen, die werkt onder de naam Werkplaats Ruim,
gaf haar werk de titel: Reflex Observatorium.
Op de uitnodiging van de expositie schreef zij daar over:

Licht
Schaduw
Re-flex
Re-actie
Orde
Chaos

Wie meer wilde weten moest gewoon goed kijken.

30 september tot 15 november 2016
‘Aksievisme’ - Harm Hajonides, Joanneke Meester en
Marieke Warmelink
collages, schilderingen en performance
Hoe direct kun je als kunstenaar zijn? De drie kunstenaars in
de tentoonstelling ‘Aksievisme’ waren ieder op hun manier
direct. Hun werk leek in één keer gemaakt te zijn, als een
actie die in één keer gedaan was.
Harm Hajonides maakt collages met vellen gekleurd papier,
woorden en flarden van woorden. De woorden lijken frag-
menten van kranten- of media-berichten en roepen vaak on-
gemakkelijke associaties op. De kleurvlakken ontstaan door
velletjes gekleurd papier met schilderstape naast elkaar te
plakken. Zo doet zijn werk ook denken aan abstracte schilder-
kunst maar dan voor even: het zijn tijdelijke, provisorische,
schilderijen.
Ook bij Joanneke Meester zijn taal, woorden en zinnen een
belangrijk ingrediënt. Zij gebruikt tape en plakplastic en an-
dere verrassende materialen om haar werk te maken. De ge-
bruikte woorden en zinnen zijn herkenbaar maar voor wie iets
langer nadenkt ook een oproep om in actie te komen. In een
aantal etalages maakt zij schilderingen direct op het glas.
Marieke Warmelink deed bij de opening in een van de etala-
ges een performance. In haar theatrale performances be-
vraagt zij het publiek over het politieke systeem waarin wij
leven en de rol die wij daar zelf in spelen.
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25 september tot 15 november 2016
‘Aku Cari (ik zoek)’ - Rogier Roeters
films
In de Kunsttraject-etalage aan de Van Boetzelaerstraat 56
waren drie korte films van Rogier Roeters te zien.
Hij gebruikt in zijn films vaak van textiel gemaakte attributen
die cartooneske versies van lichaamsdelen of kleding zijn.
In de film ‘Aku Cari’ (ik zoek) is hij op zoek naar zijn Molukse
wortels. Aan het einde laat hij op een gigantisch roze hand
het woord ‘Maluku’ tatoeëren.
In een tweede filmpje was te zien hoe na het nodige gedoe
een Molukse vlag uit een overhemd te voorschijn komt.
In de film ‘Thomas’ veranderde een stoere rappende jongen
in een primitief aandoende pop van een vrouw.
Rogier behandelt grote thema’s maar zijn films zijn eerder
grappig en relativerend.

15 oktober tot 1 december 2016
‘Camino De Norte’ - AStrid van Dort
foto’s
Fotografe/beedend kunstenaar Astrid van Dort schrijft:
“Een paar jaar geleden ben ik begonnen met het wandelen
van lange afstanden. En sindsdien heb ik vele honderden kilo-
meters afgelegd, alleen en soms met mijn hond. Tijdens de
soms lange wandeldagen stelde ik mijzelf vaak de vraag:
‘Waarom loop ik eigenlijk mijn benen uit mijn lijf?’. Ik bleek
op weg naar stilte. Stilte in mijzelf maar ook daarbuiten, stilte
die ik in het gewone leven in Amsterdam niet kon vinden.’’
‘’Mijn zoektocht naar stilte vormde uiteindelijk ook een inspi-
ratiebron voor mijn kunst. Ik heb van mijn lange tochten in
Frankrijk en Spanje, over vaak oeroude pelgrimspaden, ver-
slagen gemaakt die mijn gevoelens beschrijven.
Die verslagen (tekst, foto’s en tekeningen) werden, zonder
dat ik dat ooit bedoeld had, uiteindelijk een langgerekt
kunstproject. Dit project hoop ik in het komende jaar in de
Kunsttraject-etalages te tonen.’’
Tot december 2016 was ‘Camino De Norte’ van Astrid van
Dort te zien in de etalage Bentinckstraat 23, daarna expo-
seert ze daar haar tocht Lourdes-Amsterdam.

25 november 2016 tot 15 januari 2017



‘Plaatselijke tijd’ - Ledenexpositie
diverse technieken
Ruim 35 kunstenaars van Kunsttraject exposeren een kunst-
werk dat geïnspireerd is op het gedicht ‘Plaatselijke tijd’ van
Gerrit Kouwenaar:
---
Plaatselijke tijd

De nacht vindt plaats, de tijd is rond
men proeft het rijpe woord meloen
warm als de afgekoelde grond
en op de rand van het bederf

omdat men zich in het vlees verbergt
schenkt het moment een eau de vie
waarbij een gast verzwijgen moet
dat hij tot geest bestierf

de zomer rilt al van de herfst
de nacht bestaat wat niet beweegt
de luchtbrug is met vilt bekleed
muisstil de kleine uil vervliegt -
---
Aan deze ledenexpositie werkten mee:
Mirjam Aalbers, Jan Baas, Mirjam Berloth, Birgitt Busz, Eva
Camara, Roberto Caradonna, Arturo Desimone, Astrid van
Dort, Frank van Eijndhoven, Koos van der Elsen, Tis Ernst,
Adriaan Faes, Lau Heidendaal, Tanja Henn, Ji-Min Huang,
Marieke Hunze, Roy Jongeling, Anja Kuiper, Margaretha
Louwers, Katharina Poehlman, Leonie van Santvoort, Suus
Scheller, Annie Schoterman, Anja Sijben, Saskia Spitz, Manja
van der Storm, Rikje Theunissen, Frederic Thieck, Rudolf
Valster, Annechien Verhey, Mathilde de Vriese, Karin Vromen
Greet Weitenberg, Frans van Tartwijk, Peter Hermanides,
Maria Louise van den Putte, Pim/Judith Jonker/ Heinsohn
Nosrat Mansouro Gilani.
Het was een verkooptentoonstelling, alle werken waren te
koop.
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Bijlage 2

Tentoonstellingen
etalages Zeeheldenbuurt
Ook in 2016 was Frans van Tartwijk de curator van de tentoonstellingen in
de etalages in de Zeeheldenbuurt.

De adressen van de etalages in de Zeeheldenbuurt zijn:
Dirk Hartoghstraat 41 en 45
Van Heemskerckstraat 42 en 46
Roggeveenstraat 109 en 165

De volgende kunstenaars hebben er in 2016 geëxposeerd:

10 januari tot 15 maart 2016
‘Blik op de wereld’ - Cornelius Grau
sculpturen en installaties
De sculpturen en installaties van Cornelius Grau zijn herken-
baar en alledaags. Je ziet meteen dat het om een motorzaag,
een lamp of een meubel gaat. Cornelius heeft die vertrouwde
voorwerpen nagemaakt in hout en ze in knallende kleuren be-
schilderd. Zijn werk doet aan van alles denken: aan speel-
goed, strips, kleurplaten, animatiefilms of reclame. Het is een
wereld die er fris en aantrekkelijk uitziet, maar die zo plat is
als een dubbeltje: niets werkt en alles is nep.
De meeste mensen moeten lachen om de toewijding waar-
mee hij niet zo heel bijzondere dingen namaakt en beschil-
dert. Toch is zijn werk meer dan een grap. Cornelius Grau
toont ons de wereld der dingen: pijnlijk leeg en ontroerend
mooi.
Voor de etalages had Cornelius 6 kleine installaties gemaakt
die allen een eigen onderwerp hebben: de slaapkamer, de
keuken, het huis, tuinieren, hout hakken en de bouw.

2 april tot 13 juni 2016
‘Tekeningen’ - Elly Sloep
tekeningen
Elly Sloep weet zich te beperken: haar materiaal is altijd pot-
lood of houtskool op papier, zij gebruikt geen kleur en haar
tekeningen stellen niets voor. Vaak suggereert zij twee patro-
nen die over elkaar heen lijken te liggen. Je ziet bijvoorbeeld
een ruitjespatroon en daardoor heen is er een eronder lig-
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gend patroon van vierkanten op een donkere achtergrond te
zien, maar overdreven complex wordt het nooit. De donkere
vlakken zijn opgebouwd uit eindeloze lagen krijt of potlood.
Haar tekeningen zijn met verbeten vasthoudendheid gemaakt,
maar zien er eenvoudig en sereen uit. Voor de etalages in de
Zeeheldenbuurt maakte zij nieuwe grote tekeningen.
Ook in Galerie Josilda da Conceição (Wormerveerstraat 15)
was werk van Elly te zien.

19 juni tot 18 september 2016
‘Curious collections’ - Erik Fens
verzamelingen
Erik Fens zoekt niet, hij vindt. Sinds 1970 heeft hij véél meer
gevonden, dan hij óóit had kunnen zoeken!
Maskers, broodmessen, voorwerpen beplakt met schelpen,
schaaltjes in de vorm van boomblaadjes, zwangere buikkannen,
flessen bekleed met hout waarin gezichten zijn uitgesneden,
flessen in de vorm van planten en dieren, prentbriefkaarten
van de berenkuil in de Zwitserse stad Bern, foto’s van vrouwen
die over hun linker schouder kijken, krantenkoppen waarin
het woord ‘rood’ voorkomt, prentbriefkaarten van chimpan-
sees die mannenberoepen uitoefenen en vele honderden
23rings multo-albums met papieren verzamelingen.
In de etalages waren zes verzamelingen te zien: vlinderkasten,
wandelstokken met metalen schildjes van gelopen wandelin-
gen, boeken die bij nader inzien geen boeken zijn, kranten-
koppen waarin het woord ‘denken’ voorkomt, foto’s van
ingelijste mensen en flessen in de vorm van mensen.

23 oktober tot 15 december 2016
‘De vrouwen van Buurtkamer Parlarie’ - Sakaya Abe
draagbare sculpturen
De van oorsprong Japanse kunstenares Sayaka Abe studeerde
aan het Sandberg Instituut. Voor deze tentoonstelling werkte
zij samen met vrouwen van de internationale vrouwengroep
uit Buurtkamer Parlarie. Iedere vrouw maakte een draagbare
sculptuur voor een van de andere deelnemers, geïnspireerd
op een voorwerp of ding dat voor hen een bijzondere bete-
kenis heeft. Zo ontstonden er verrassende werkstukken die
het midden houden tussen maskers, hoofdtooien en make-up.
Fotograaf Manus Sweeney stond klaar om de resultaten
tegen een donkere achtergrond te fotograferen. Door de uit-
gesproken licht/donker werking lijken de foto’s op 17e
eeuwse oud-Hollandse schilderijen.
In Buurtkamer Parlarie waren ook foto’s van dit project te zien.
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Bijlage 2 - extra

Overzicht etalages Staatsliedenbuurt
en Zeeheldenbuurt
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Bijlage 3

Projecten Kunsttraject
Kunsttraject organiseert niet alleen tentoonstellingen in haar etalages, ze
zorgt ook dat andere kunstenaarsinitiatieven mogelijk zijn.
In 2016 waren dat de onderstaande projecten:

vanaf juni 2016 - heden
‘Zichtbaarheid Kunsttraject’ - Colette Sloots
alle Kunsttraject-etalages in de Staatsliedenbuurt
In 2016 is een al jaren levende wens eindelijk in vervulling ge-
gaan. Dankzij een genereuze bijdrage uit het Buurtfonds
Staatsliedenbuurt konden we eindelijk iets doen om de zicht-
baarheid van Kunsttraject en de samenhang tussen de ver-
schillende etalages te vergroten.
Na een zeer zorgvuldig proces waarin onze vaste vormgeef-
ster Colette Sloots de belangrijkste rol heeft gespeeld, is er
besloten om voor elke etalage een aangepaste vorm van het
bestaande logo te ontwerpen.
Deze logo’s zijn daarna uitgevoerd in een buitenkwaliteit
witte plakfolie. Onze medewerker Rudolf Valster heeft op
vakkundige wijze de logo’s op de buitenkant van de ramen
aangebracht.
De plaats op het raam is steeds zo gekozen dat het logo
goed zichtbaar is maar dat het zicht op de kunst er niet door
wordt beïnvloed.
Uit de vele reactie die we intussen hebben gekregen van
buurtbewoners blijkt dat deze actie een groot succes is.
Voor velen is nu pas echt duidelijk dat er sprake is van meer-
dere etalages die een samenhang vertonen. Exact wat we
hoopten te bereiken.
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Doorlopende projecten van Kunsttraject die ook in
2016 te zien waren:

Vanaf juni 2010 - heden
‘Waterworks’ - Annette Palstra
Van Boetzelaerstraat 35
Een dialoog tussen een ogenblik en een sluitertijd. Op het
gevelbord staat in vergulde letters de naam. Geheel in de stijl
van de reclames van De Gruyter en van Van Nelle, die in de
rest van de buurt nog zijn terug te vinden. Dit ene woord ver-
wijst naar waar het hier om gaat. In de etalage spettert en
blingblingt het water van het Amsterdamse IJ je tegemoet.
De getallen op het raam laten precies zien wanneer, hoe laat
en waar het was dat er een dialoog plaats vond tussen een
ogenblik (op het IJ) en een sluitertijd (van een camera).
Kunstenaar Annette Palsta is sinds juni 2010 verantwoordelijk
voor dit ‘digitaal impressionisme’. Elk half jaar volgt een
nieuwe serie Waterwerken.
Vanaf september 2010 - heden

Vanaf september 2010 - heden
Showcase Kunsttraject
Van der Hoopstraat 73
Een speciale Kunsttraject-etalage met actuele informatie over
de exposities en projecten. Wat doet Kunsttraject, waar zijn
de Kunsttraject-etalages en wat is er in die etalages te zien?
In deze etalage is dit allemaal te vinden. Op een grote platte-
grond zijn alle 27 kunsttraject-etalages aangegeven.
De etalage is ontworpen door Colette Sloots. Zij is grafisch
ontwerper en werkt o.a. voor Kunsttraject. Ruud Valster houdt
de etalage up-to-date.

Vanaf maart 2011 - heden
‘Houthaven in transition’ - Amerens Hedwich
Digitale foto-tentoonstelling op de website van Kunsttraject
De voormalige Houthaven, een oud industrie- en havenge-
bied, verandert langzaam in een levendige, moderne woon-
wijk. Deze verandering weergeven was de opdracht die
Kunsttraject gaf aan fotografe en kunsthistorica Lea Groeli-
ker. Zij koos 6 fotografen die vanaf maart 2011 elke maand
elk één foto van een verandering inleverden. Al deze beelden
samen vormden een digitale tentoonstelling die te zien was
op onze website. De ‘exposite on line’ groeide mee met de
bouw.
De deelnemende fotografen waren: Amerens Hedwich,
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Andre Homan, Dirk Blij, Dominique Panhuysen, Martijn Oo-
stra en Tom Janssen.
In 2013 zijn 5 fotografen gestopt, alleen Amerens vult nog
maandelijks de expositie on line aan.

Vanaf april 2011 - heden
‘Ketelhuis 4’
2-persoons filmzaal in Het Ketelhuis
‘Ketelhuis 4’ is de kleinste bioscoopzaal van Nederland. Om
tegemoet te komen aan het nijpende doekentekort voor de
kwetsbare film hebben Kunsttraject en Stichting Het Ketel-
huis samen een nieuwe filmzaal laten bouwen in Bioscoop
Het Ketelhuis in Amsterdam. Vermoedelijk is deze filmzaal de
kleinste zaal van ons land: de zaal telt slechts twee stoelen.
Voor één euro kunnen de twee bezoekers kiezen uit vier, tel-
kens wisselende korte, kunstzinnige film- of videoprogram-
ma's. ‘Ketelhuis 4’ heeft de vorm van een pasfoto-hokje en
staat in het café van Het Ketelhuis. ‘Ketelhuis 4’ is ontworpen
en gebouwd door Martin van der Putte.
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Financieel overzicht Kunsttraject 2016

Stand op 31 december 2015 € - 1201,02

INKOMSTEN 2016
Opdracht Stadsdeel West € 20.000,00
Diverse sponsoring € 350,00
Contributies € 1260,00
Bijdrage Buurtfonds € 1400,00

+ --------,----
€ 23.010,00

UITGAVEN 2016
Tentoonstellingen Zeeheldenbuurt € 4000,00
Tentoonstellingen Staatsliedenbuurt € 3200,00
Projecten € 750,00
Administratie € 500,00
Kantoorkosten algemeen € 750,00
Website € 1000,00
Vormgeving € 2750,00
Medewerkers vergoeding € 1338,75
Doorberekening huur € 2400,00
Vrijwilligers € 2500,00
Onderhoud etalages € 750,00
Representatie divers € 150,00
Kosten logoproject € 1650,00

+ --------,----
€ 21.738,75

BALANS
Inkomsten 2016 € 23.010,00
Uitgaven 2016 € 21.738,75

- --------,----
€ 1.271,25

AFREKENING 2016
Overschot 2016 € 1.271,25
Tekort 31 december 2015 € - 1.201,02

+ --------,----
Stand op 31 december 2016 € 70,23
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Stichting Kunsttraject Amsterdam

Bezoek- en postadres:
Groen van Prinstererstraat 61 hs, 1051 EK Amsterdam

020 682 07 66

www.kunsttrajectamsterdam.nl

www.facebook.com/Kunsttrajectamsterdam

kunsttraject@live.nl
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