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Stichting Kunsttraject
Het wordt bijna een cliché; maar ook dit jaarverslag begint met een positieve noot. Het gaat namelijk goed met Kunsttraject.

Groter bereik
Niet alleen hebben we in het afgelopen jaar weer een groot aantal mooie
en bijzondere tentoonstellingen weten te realiseren, we zijn er ook in geslaagd om ons bereik te vergroten.
Steeds meer mensen volgen ons op de sociale media (hadden we begin
2018 nog maar 150 volgers op facebook; dat aantal is intussen gestegen
tot meer dan 800) en ook het aantal bezoekers aan de rondleidingen vertoont een stijgende lijn.

Nieuwe etalages
Vermeldenswaardig is dat er in de twee nieuwe etalages in de Cliffordstraat drie projecten zijn uitgevoerd. Veel interesse was er afgelopen jaar
ook voor het project ‘Raamvertellingen’ van fotograaf Peter Hermanides
in de etalages in de Bentinckstraat.
In 2018 zijn we opnieuw begonnen met een speciaal videoprogramma in
de etalage in de van Boetzelaerstraat. De interesse van kunstenaars daarvoor is zo groot dat we voor 2019 zelfs al een wachtlijst hebben.

Schilder-estafette
Ook voor deelname aan het project ‘Het schilderij dat nooit af komt’ (te
zien in de etalage van De Wittenkade 170) is intussen een wachtlijst. In
2018 hebben vier kunstenaars dit schilderij onder handen genomen. En
de veranderingen waren, op zijn zachts gezegd, spectaculair.

‘I presume’
Spectaculair waren ook de installaties die Annegret Kelder en Eva Roovers special voor de etalages in de Staatsliedenbuurt maakten.

Zeeheldenbuurt
Voor een glimlach en een grijns konden kunstliefhebbers dit jaar vooral
terecht in de Zeeheldenbuurt. De tentoonstellingen van Kim David Bots
en Harmen de Hoop hebben menigeen een glimlach weten te ontlokken.
In de Zeeheldenbuurt hebben we het jaar afgesloten met een nieuwe editie van de buurt-fotografiewedstrijd. Meer dan veertig buurtbewoners
hebben daaraan deelgenomen.

Ledententoonstelling
In de Staatsliedenbuurt was de laatste tentoonstelling van dit jaar zoals
gebruikelijk voor de leden. Met het thema ‘Post uit Westerpark’ sloot
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Kunsttraject aan bij de viering van 15 jaar Cultuurpark Westergasfabriek.

Projecten elders
Naast tentoonstellingen en projecten in de etalages in de Zeehelden- en
in de Staatsliedenbuurt (17), heeft Kunsttraject dit jaar ook een aantal
losse projecten uitgevoerd. Zo hebben leden van Kunsttraject met veel
succes meegedaan aan de tentoonstelling ‘Impuls’ in Alkmaar en heeft
Kunsttraject, in het kader van de viering van 15 jaar Cultuurpark Westergasfabriek, op 18 augustus een tentoonstelling ingericht in de zuiveringshal van de voormalige gasfabriek.

Veel dank
Tenslotte; ook in 2018 zijn wij weer veel dank verschuldigd aan onze subsidiegevers en sponsors: Stadsdeel West, De Westergasfabriek, Woningstichting Rochdale, Woningcorporatie IJmere en Woningbouwvereniging
Eigen Haard. Zij allen veel dank.

Joost Vermeulen
directeur

4

Stichting Kunsttraject Amsterdam • Jaarverslag 2018

Activiteiten Kunsttraject 2018
Tentoonstellingen etalages Staatsliedenbuurt*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

‘Unwatched’ - Marli Turion en Marianne Roodenburg
‘Fragments’ - Marie Luc Grall
‘Raamvertellingen’ - Peter Hermanides
‘Good Morning Amsterdam’ - Birgitt Busz
‘Connect’ - Nelleke Bosland
‘All there is’ en ‘New ways’ - Silvia Russel
‘I presume’ - Annegret Kellner en Eva Roovers
‘Zang, Dans en Getrappel’, 1 - Hollandse Aquarellistenkring
‘Zang, Dans en Getrappel’, 2 - Hollandse Aquarellistenkring
‘Ooghoogte’ - Xpositron
‘Post uit Westerpark’ - Ledententoonstelling 2018

Tentoonstellingen etalages Zeeheldenbuurt*
1
2
3
4
5

‘Halfway between here and there’ - Annemarie van Meel
‘Installaties’ - Marleen Kappe
‘Idiotenarchief’ - Kim David Bots
‘Useless actions?’ - Harmen de Hoop
‘Om de hoek’ - fotografiewedstrijd Zeeheldenbuurt

Projecten Kunsttraject*
1 Kunstmanifestatie ‘Impuls’ - | onder | in | door | uit Adrian Faes, Astrid van Dort, Katharina Pöhlmann en
Maria Louise Vandenput
Doorlopende projecten die ook in 2018 te zien waren
1 ‘Waterworks’, Annette Palstra, vanaf 2010
2 ‘Showcase Kunsttraject’, vanaf 2010
3 ‘Houthaven in Transition’, Amerens Hedwich, vanaf 2011
4 ‘Ketelhuis 4’, vanaf 2011
5 ‘Het schilderij dat nooit af komt / Voorbij het schilderij’
Schilder-estafette, vanaf 2017

* 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 video:
Cliffordstraat 10 en 16 - Groen van Prinstererstraat 19 Van Beuningenstraat 134 - Bentickstraat 23/25 - Van Boetzelaerstraat 56 De Wittenkade 170
De volgende tentoonstellingen waren er in 2018 te zien:
31 januari / 31 maart

‘Unwatched’ - Marli Turion en Marianne Roodenburg
Site-specific beelden
Onder de naam ‘MM Locating’ zijn de kunstenaars Marli Turion en Marianne Roodenburg op zoek naar de Genius Loci,
de ziel van een plek.
Marli Turion toont in haar werk de fragiele, kwetsbare mens
die zich onbespied waant. Droombeelden van monumentale
vrouwenfiguren die worden vertaald in tere houtskoollijnen,
afgewisseld met barokke zwarte velden houtskool.
Marianne Roodenburg wordt geïnspireerd door sporen van
handelingen die wij als mensen achterlaten, zoals straten,
muren, gebouwen; het schild dat ons omgeeft. De belangstelling voor architectuur wordt door haar vertaald in een abstracte wereld van kleurvlakken en lijnen.
In ‘Unwatched’, een site-specific werk, overlappen en begeleiden de opvattingen van beide kunstenaars elkaar, wat resulteerde in dubbelzinnige beelden.
15 februari / 29 maart

‘Fragments’ - Marie Luc Grall
Tekeningen
Grall over zijn werk: “Anatomie van het menselijk lichaam, natuur en woorden bieden mij vormen die mijn uitgangspunt
zijn. Ik streef niet naar het letterlijk verbeelden van het menselijk lichaam of de natuur; ik ontleen er alleen houvast aan.
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De ervaring van een ‘présence au monde’ in zijn meest basale
betekenis probeer ik weer te geven.”
Tijdens het teken- en schilderproces, via het materiaal, de
vormen en het handschrift, tracht Grall het beeld als representatie van de zichtbare wereld in het nauw te drijven. Wat
blijft zijn sporen van een zoektocht, dragers van iets wat zich
alleen via deze beeldtaal kan uiten.
15 februari / 31 december

‘Raamvertellingen’ - Peter Hermanides
Foto’s
Een wisselende expositie in twee etalages.
Bentinckstaat 23/25: Peter Hermanides is opgeleid aan de
Rietveld Academie en werkt sinds 2002 in de thuiszorg. De
Staatsliedenbuurt en de Frederik Hendrikbuurt zijn de wijken
waar hij werkt. Hij helpt mensen die thuis wonen, maar wel
hulp en verzorging nodig hebben. In hun woningen ziet hij
vaak dingen die hij mooi, grappig of ontroerend vindt. Daar
maakt hij dan een foto van. Het zijn meestal details uit een
interieur, de bewoners zelf komen niet in beeld.
Gedurende het hele jaar exposeerde Peter een wisselende
selectie van zijn thuiszorg impressies.
20 april / 22 juni

‘Good Morning Amsterdam’ - Birgitt Busz
Collages en cut-outs
‘Good Morning Amsterdam’ is een ode van Birgitt Busz aan
de stad in de stroperige zone tussen nacht en dagenraad.
Busz: “Waar het leven verschuift van het luide amusement
naar het slome openen van de huisdeur. Waar je jouw nieuwe
scharrel verleidt, jouw dromen laat ontploffen. Het is de zone
van de gesauste herinneringen, die misschien de volgende
uren niet eens meer halen, van de roze hoop die in de eerste
zwarte koffie dodelijk verzuipt. Waar je ’s ochtends verdwaalt
met jouw hond in de nog stille straten.
Met een gevoel van tijd die heen en weer schommelt.
Alles kan, alles mag, wat je maar wil.
Ochtendglorie, Dawn, Morgengrauen: wie kent het niet, de
schoonheid en hoop of de rafelige randjes zo om vier uur
nachts? Droom lekker, Amsterdam.’’
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9 april / 3 juni

‘Connect’ - Nelleke Bosland
Installatie
Een tijdeijke expositie in één etalage.
Van Boetzelaerstraat 56: Nelleke Bosland maakt sculpturen
en installaties die site-specifiek zijn. Zij werkt met tape in diverse kleuren en spiegelend folie waarmee herhalende gestreepte patronen ontstaan. Tijdens het maken van de
installatie maakt zij foto’s die het materiaal zijn voor stopmotion video.
Haar werk is een abstracte vertaling van de architectuur en
de dynamiek van de stad. Sommige werken houden het midden tussen maquettes en sculpturen, maar in de grotere werken is de schaal zodanig dat de toeschouwer er doorheen
kan lopen.
Lijnen suggereren gebouwen en structuren en door de inzet
van spiegelend materiaal en daaroverheen de video-projecties ontstaan optische effecten en verrassende perspectieven
die de toeschouwer op het verkeerde been zetten.
Vanaf 20 april

‘All there is’ en ‘New ways’ - Silvia Russel
Gemengde techniek op papier
Een permanente expositie in twee etalages.
Cliffordstraat 10: In het kader van ‘Aanpak Eenzaamheid’ had
Russel ontmoetingen met een eenzame Amster- dammer.
Russel laat zien hoe zij het leven van die eenzame persoon
heeft ervaren. Het werk bevat huiselijke onderdelen maar laat
ook abstracte thema's zien zoals het missen van verbinding.
Het werk is zowel grijs, dat de kleurloosheid van het huidige
eenzame bestaan weergeeft, als kleurrijk. De gekleurde delen
verwijzen naar de gebeurtenissen uit het verleden. Ook zijn in
de tekening teksten verwerkt. Dit zijn uitspraken van de eenzame persoon waarin zijzelf haar eenzaamheid verwoordt.
Cliffordstraat 16: Dit werk maakte Russel als onderdeel van
haar serie ‘Extended Drawings’. Zij onderzoekt hoe verschillende perspectieven met elkaar verbonden kunnen worden
binnen het platte vlak. Het werk bevat afbeeldingen van haar
kinderen in combinatie met studies naar de inrichting van huizen. Door in haar werk niet een vast standpunt of een perspectief te kiezen nodigt Russel de toeschouwer uit om zelf
invulling te geven aan de manier van kijken naar het werk.
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14 mei / 22 juni

‘I presume’ - Annegret Kellner en Eva Roovers
Installaties
Annegret Kellner (Karl-Marx-Stadt 1979): De pot bepaalt de
groei en bloei van een plant. Zo blijft beheersbaar wat je in
de vensterbank zet, voor het raam tentoon stelt. Een boeket
bloemen mooi schikken, een plant doen groeien in een pot,
het zijn pogingen om greep te krijgen op de dingen, op de
wereld. Maar het ontsnapt ons telkens weer; ook de plant
gaat vroeg of laat dood, en de pot heeft daaraan bijgedragen. Annegret voert dat sterfproces zó op dat de onvermijdelijkheid ervan benadrukt wordt. Door deze uitvergroting
roepen de getormenteerde planten van Annegret juist het tegendeel van kwelling en onverschilligheid op… het stille en
tijdelijke, het eenzaam levende is wat ze zoekt.
Eva Roovers (Amsterdam 1981): De opstellingen van Eva
Roovers zitten vol ongerijmde verbanden die ze ons evengoed als voldongen feit onder de neus wrijft, wat de verbazing over waar-kijk-ik-naar extra aanwakkert. Haar serie ‘one
man’s trash is another man’s treasure’ krijgt in de etalages
van de staatslieden- buurt een vervolg; gevonden ‘trash’ uit
de buurt krijgt stapelend, schuivend, balancerend een
tweede leven als ‘treasure’ van de buurt. Door de geraffineerd op elkaar afgestemde kleuren, door de messcherpe
belichting en het spel tussen plat en diep, ontstaan er wankelmoedige composities als klassieke stillevens. Van weggegooid huisraad, als portretten van de buurt.
Deze tentoonstelling werd georganiseerd in samenwerking
met gastcuratoren Chantal Breukers en Jans Muskee van DAK.
DAK is een kunstinitiatief in Utrecht.
29 juni / 29 juli

‘Zang, Dans en Getrappel’, deel 1
Hollandse Aquarellistenkring (HAK)
De Hollandse Aquarellistenkring, opgericht in mei 1945, is
een groep professionele beeldende kunstenaars, een samenwerkingsverband, een orkest bestaande uit zangers, allen solist, allen verliefd op het licht en getrouwd met de kleuren.
Er zijn evenzovele stemmen als er leden zijn, maar wat die
vrouwen en mannen gemeen hebben is de urgente behoefte,
iets betekenisvols aan de schepping toe te voegen, iets zichtbaar te maken dat eerst nog niet zichtbaar was. Het materiaal
dat ze gebruiken: waterverf, papier, penselen en kwasten is
gelijk, wat ze ermee doen is totaal verschillend. Daardoor zijn
tentoonstellingen van de Hollandse Aquarellistenkring avon-
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tuurlijke, amusante, soms ook confronterende, altijd spannende manifestaties. Voor deze zomerpresentatie in de
Kunsttraject-etalages is gekozen is voor de titel: 'Zang, Dans
en Getrappel’.
Deelnemende aquarelisten: Jan Baas, John ten Berge, Theo
de Feyter, Fred Fritchy, Araun Gordijn, Henri de Haas, Jutta
Metzger, Maurice Christo van Meijel, Bert Osinga, Joanna
Quispel, Evert Salis, Rudolf Valster, Harry Visser en Geeske
Walsma.
3 augustus / 2 september

‘Zang, Dans en Getrappel’, deel 2
Hollandse Aquarellistenkring (HAK)
De Hollandse Aquarellistenkring heeft deze tentoonstelling
‘Zang, Dans en Getrappel’ genoemd, niet omdat er uitsluitend feestelijke, vrolijke, euforische werken getoond worden,
maar omdat de leden, ieder op haar of zijn eigen wijze zangers, dansers, uitvinders zijn, die als een werk gelukt is daar
zelf met verbazing naar kijken.
Er is iets zichtbaar geworden dat eerst niet zichtbaar was,
óók als het onderwerp ‘realistisch’ is, als het verwijst naar de
(al dan niet alledaagse) werkelijkheid. Er zijn liefdesbrieven,
herinneringen, dromen, visioenen, meditaties, stadsgezichten, portretten, stillevens, landschappen, interieurs, composities. Hoe verschillend qua stijl, werkwijze, opvatting ook, al
het getoonde werk wil je ziel beroeren, je een geluksbeleving
schenken.
Deelnemende aquarelisten: Ionika Aalders, Gijs Assmann,
Margreet Bouman, Loes Groothuis, Ineke van Haalen, Henri
de Haas, Lau Heidendael, Paul Hugo ten Hoopen, Helga Kos,
Sipke Huismans, Paul Husner, Toine Moerbeek, Michiel Schepers, Annie Schoterman, Marjoke Staal.
7 september / 26 oktober

‘Ooghoogte’ - Xpositron
Diverse technieken
Wat de deelnemende kunstenaars en vormgevers bijeenbrengt is het feit dat ze allemaal een werkruimte huren bij de
duurzame broedplaats Xpositron aan de Elektronstraat.
Velen van hen doorkruisen vrijwel dagelijks het Westerpark
als ze vanaf hun huis naar Xpositron en weer terug gaan.
In deze expositie tonen ze op geheel eigen wijze hun visie op
het park. Ze lieten zich inspireren door hoe ze het park beleven als fietser, wandelaar, onderzoeker, zonaanbidder of als
festivalganger. Doordat ze steeds vanuit een ander perspec-
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tief en ooghoogte het Westerpark hebben verbeeld, ontstaat
een caleido- scopisch beeld van een park dat door iedereen
anders wordt beleefd én van een park dat voortdurend aan
verandering onderhevig is.
Deelnemende kunstenaars: Korrie Besems, Koos van der
Elsen, Bert Feddema, Minne de Groot, Judith Heinsohn,
Frank Jansen, Floor Meijers, Leon van Opstal, Marlies Spaan,
Tinca Veerman, Juliette Warmenhoven en Alexandra Roupe
van der Voort.
16 november 2018 / 6 januari 2019

‘Post uit Westerpark’
Ledententoonstelling 2018
Met het thema ‘Post uit Westerpark’ sloot Kunsttraject met
haar jaarlijkse ledententoonstelling aan bij de viering van 15
jaar Cultuurpark Westergasfabriek.
De opdracht aan de deelnemende kunstenaars was om op
twee kleine door Kunsttraject aangeleverde plankjes, twee
aspecten van het Westerpark te tonen. ‘Postzegeltjes’ van
het Westerpark als het ware.
Het resultaat was een tentoonstelling van zestig unieke
kunstwerkjes. Ook was er van dertig van deze kunstwerkjes
een jubileum zegel gedrukt.
De kunstwerken (schilderijen, foto’s, collages en zelfs een
enkel 3d werkje) waren te koop voor € 100,00 per stuk.
Het mapje met 30 speciaal gemaakte zegels kostte € 12,50.
Deelnemende kunstenaars: Jan Baas, Astrid van Dort, Tis
Ernst, Adrian Faes, Hendrik Faveur, Lau Heidendael, Judith
Heinsohn, Nora Hooijer, Sipke Huismans, Marieke Hunze, Pim
Jonker, Anja Kuiper, Nynke Kuipers, Jacqueline Lamme, Margaretha Louwers, Holger Nickisch, Gijs van Noord, Astrid
Oudheusden, Katharina Pöhlmann, Alexandra Rouppe van
der Voort, Sylvia Russel, Peter Smit, Lynda Smits, Saskia Spitz,
Frans van Tartwijk, Rikje Theunissen, Marli Turion, Rudolf Valster en Annechien Verheij.
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Bijlage 2

Tentoonstellingen
etalages Zeeheldenbuurt
Ook in 2018 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 tentoonstellingen waren er in 2018 te zien:
2 december 2017 / 15 februari

‘Halfway between here and there’ Annemarie van Meel
Installaties
Anne-Marie van Meel maakte een uitgebreide versie van haar
installatie ‘Halfway between here and there’, speciaal voor de
etalages. Deze installatie bestond uit een serie silhouetten
van sierlijke barokke meubels uit het Petit Trianon, bij het paleis in Versailles, dat Anne-Marie het afgelopen jaar bezocht
en fotografeerde.
De silhouetten zijn zorgvuldig uit hout gezaagd en daarna beplakt met een subtiel streepjespatroon. Verschillende van die
silhouetten zijn met elkaar gecombineerd en voor en door elkaar heen gerangschikt, zodat iets ontstaat wat aan een onaf
theaterdecor doet denken. Er wordt een voorstelling gesuggereerd, maar niets is letterlijk afgebeeld. Het is meer als een
schaduw of een nabeeld van iets dat je ergens gezien hebt,
maar dat je niet meer exact kan oproepen.
24 februari / 11 april

Marleen Kappe
Installaties
De tekeningen van Marleen Kappe hebben het papier verlaten en veroveren de ruimte. Zij maakt tekenachtige installaties – of zijn het installatieve tekeningen? – die zijn
opgebouwd uit lijnen, rasters en vlakken die losjes in de
ruimte lijken te staan of zweven.
Marleen maakt haar werk van materialen als metaal, karton,
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hout, grafiet en inkt. De eigentijdse technische details als camera’s en satellietschotels geven haar verder abstracte werk
een absurdistische draai.
16 april / 18 juni

‘Idiotenarchief’ - Kim David Bots
Tekeningen en collages
In een interview vertelde Kim David Bots: “Ergens zou ik
graag willen dat mijn werk de structuur van een goede grap
heeft. Niet dat het grapjes zijn of dat het grappig moet zijn,
maar dat ze zoals goede zinnen of grappen direct binnenkomen en vervolgens doorwerken in je hoofd. Dat ze blijven
hangen, rondcirkelen en af en toe weer de kop opsteken. Ik
denk dat ik daarom zoek naar zo’n directe beeldtaal. Iets wat
zich voordoet als niets meer dan het is.”
Kim vergelijkt zijn werk graag met taal, woorden en zinnen,
maar hij is geen moppenverteller of striptekenaar. Hij houdt
van kunst die niets pretendeert en geen grote vragen stelt,
laat staan beantwoordt. Zijn tekeningen, collages, sculpturen
en schilderijen bevatten nauwelijks woorden. Hoe hij zijn
werk maakt en hoe het er uitziet heeft dezelfde lulligheid, en
tegelijk de precisie, die ook de perfecte grap kenmerkt.
Voor de Kunsttraject-etalages selecteerde Kim tekeningen,
krabbels en plaatjes uit zijn atelier en maakte daarmee een
zorgvuldig gerangschikte tentoonstelling.
22 juni / 17 september

‘Useless actions?’ - Harmen de Hoop
Foto’s
Harmen de Hoop doet anonieme ingrepen in de openbare
ruimte: hij verandert de maximum snelheid op een verkeersbord, schildert de afgesleten plekken van een zebrapad weer
wit of zet gratis kratten bier neer voor de schuurtjes van
nietsvermoedende buurtbewoners.
De ingrepen en acties zijn minimaal, maar weloverwogen. Het
vinden van de juiste locatie is belangrijk en nadat de actie gedaan is, blijft er niets meer van over dan foto’s en een regel
tekst die het werk beschrijft.
In de etalages toonde De Hoop foto’s van ‘zinloze’ protestacties die bij voorbaat gedoemd waren te mislukken. Hij liet
een vrouw in de metro een oproep tegen wapengeweld uitdelen, vroeg een man flyers tegen het kapitalisme van de
Euromast te werpen of liet een meisje A4’tjes met de vrolijke
boodschap ‘Don’t Worry’ uitdelen op het Haagse Binnenhof.
Alle werken gaan over het machteloze individu.
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30 september / 30 november

‘Om de hoek’ - fotografiewedstrijd Zeeheldenbuurt
Foto’s
Voor de derde keer vond de Fotografiewedstrijd Zeeheldenbuurt plaats. Het thema dit jaar was ‘Om de hoek’. Het kan
gaan over iets dat je op straat gezien hebt, een foto van de
buren of een spannende streep licht op een muur, maar ‘om
de hoek’ kan ook betekenen dat je een verrassende draai
geeft aan een onderwerp waardoor de foto een heel ander
licht werpt op wat er gefotografeerd werd.
Uit 83 foto’s van 46 buurtbewoners koos de jury (Dominique
Panhuysen en Peter Hermanides) anoniem 4 foto’s: van Bernadette Beunk, Ian van den Berk, Mattijs van den Bosch en
Katharina Pöhlmann. Hun foto’s waren op groot formaat te
zien. Van de overige inzenders waren er 42 foto’s op kleiner
formaat te zien. Op alle foto’s kon tijdens de opening gestemd worden voor de Publieksprijs. De Juryprijs en de Publieksprijs werden tijdens de opening bekend gemaakt.
Deelnemende exposanten: Martin Abma, Martine Ariese, Albert Bakker, Anneke van Beek, Dorien Bellaar, Harrie Blommesteijn, Marijke Boon, Martin Broek, Pim van den Broek,
Norah Bruckwilder, Jilles van Dam, Erika van Driest, Wilma
Emond, Adrian Faes, Henriette Frans, Bert Gerlagh, Leander
Haaitsma, Judith Heinsohn, Ruth Hoeck, André Homan, Kees
IJsbrandy, Remi Ilciukas, Mirjam Janse, Jeroen Jansen, Willem
Kranendonk, Anja Kuiper, Maaike Lucas, Margreet van der
Molen, Yolande Nagelmaeker, Holger Nickisch, Gitta Polak,
Boudewijn Rückert, Peter Schrijnders, Dre Selling, Anja Sijben, Sanne Simons, Peter Smit, Donna Tjin Kam Jet, Teresa
van Twuijver, Alexandra Rouppe van der Voort, Bram Wondergem.
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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 2018 was dat:
19 mei / 21 mei

‘Impuls - | onder | in | door | uit |’
Hal 25, Pettemeerstraat 25, Alkmaar
Adrian Faes, Astrid van Dort, Katharina Pöhlmann en Maria
Louise Vandenput vertegenwoordigden Kunsttraject bij de
kunstmanifestatie IMPULS in Alkmaar.
Het centrale thema van de manifestatie ‘ruimte’ was door
deze vier kunstenaars vanuit de disciplines fotografie, objecten tekenkunst benaderd.
Vanuit nieuwsgierigheid naar elkaars opvatting over ruimte
zijn de vier kunstenaars een bijzonder samenspel aangegaan.
Ruimte wordt aangeduid en afgebakend, begrensd en doorbroken. Er ontstonden daardoor binnen een vlak van 10 x 10
meter gebieden die enerzijds uitnodigen te reizen binnen de
ruimte en je anderzijds mee te nemen naar verre ruimten.
Gedurende de kunstmanifestatie was het werk van Adrian,
Astrid, Katharina en Maria Louise te zien, samen met dat van
vijftien andere kunstenaarsinitiatieven uit het hele land.
IMPULS werd georganiseerd door Hal 25 en Creatorium.

Verder heeft Kunsttraject doorlopende projecten die
ook in 2018 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 verwijst 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
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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 plattegrond 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 februari 2011 - heden

‘Houthaven in Transition’ - Amerens Hedwich
Digitale expositie op www.kunsttrajectamsterdam.nl
Sinds februari 2011 volgt fotografe Amerens Hedwich op verzoek van Kunsttraject de bouw van de wooneilanden in de
Houthaven. Elke maand levert zij één foto van een verandering. Zo groeit haar fotoverslag mee met de bouw van deze
nieuwe stadswijk.
Zelf zegt zij van haar project dat de titel ‘Houthaven in transition’ kreeg: “de houthavens zijn sinds 2011, toen dit project
begon onherkenbaar veranderd. Een wat verstild gebied vol
lege plekken en rommelige hoekjes ging op de schop. Stilte
en rust verdwenen langzaam. Toch zijn er nog steeds kleine
hoekjes waar nog niets is gebeurd. Waar stilte en rust nog
bestaan. Die probeer ik vast te leggen voordat het voorgoed
verloren zal zijn. Voordat de stilte eruit is, wil ik graag de rust
vastleggen”.
Amerens Hedwich is altijd een kijker, een ziener geweest.
Boeken lezen was niet haar ding maar plaatjes kijken wel. Dat
zij fotograaf is geworden is dan ook geen grote verrassing.
Sinds zij op haar dertiende verjaardag een camera kreeg, legt
zij het leven om haar heen vast. In Den Haag volgde zij de
studie analoge fotografie aan de Koninklijke Academie voor
de Kunsten. Sinds een aantal jaren werkt zij digitaal maar
voelt zich een analoge fotograaf met een digitale camera.
Fotograferen vindt zij vooral kijken en zien.
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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 Ketelhuis 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 een euro kunnen de twee bezoekers kiezen uit vier, telkens wisselende korte, kunstzinnige film- of videoprogramma's. ‘Ketelhuis 4’ heeft de vorm van een pasfoto-hokje en
staat in het cafe van Het Ketelhuis. ‘Ketelhuis 4’ is ontworpen
en gebouwd door Martin van der Putte.
Vanaf november 2017 - heden

‘Het schilderij dat nooit af komt / Voorbij het schilderij’
De Wittenkade 170
Een schilder-estafette.
Er was eens een schilderij (70 x 60 cm). En dat schilderij kwam
maar niet af. De schilder vroeg aan zijn vriend om hem te helpen. De vriend ging aan het werk. Maar ook hij kreeg het niet
af. Misschien moet er nog wel iemand bij komen, dacht hij.
En hij vroeg de hulp van zijn collega’s.
Zo groeide het schilderij, laag na laag, voorstelling na voorstelling. Komt het ooit af?
Aan de De Wittenkade is dit sprookje werkelijkheid geworden. Schilders reageren op een schilderij dat aan hen doorgegeven wordt. Ze voegen hun idee, hun visie en hun artistieke
lading aan het bestaande toe. Zo ontstaan verrassende, gelaagde beelden die bestaan uit bijdragen van meerdere kunstenaars. Het schilderij dat nooit afkomt, zal bedekt worden
door een steeds dikkere laag verf.
De eerste laag werd in november 2017 gemaakt door Rudolf
Valster. Zijn schilderij heet heel toepasselijk ‘In The Beginning’. Na Rudolf volgde: Nora Hooijer (met ‘Batseba’), Anja
Sijben, Marja van Putten en Jan Baas.
De verschillende stadia van het schilderij worden telkens via
facebook en de website van kunsttraject geëxposeerd.
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Financieel overzicht Kunsttraject 2018
€

Stand op 31 december 2017

405,00

INKOMSTEN 2018
€ 20.000,00
€
960,00
€ 5.000,00
+ --------,---€ 25.960,00

Opdracht Stadsdeel West
Contributies
Subsidie project Westerpark

UITGAVEN 2018
€ 4.500,00
€ 4.500,00
€ 1.500,00
€
750,00
€ 1.250,00
€ 1.080,00
€ 3.700,00
€ 3.000,00
€
750,00
€ 1.500,00
€
750,00
€ 2.400,00
+ --------,---€ 25.680,00

Tentoonstellingen Zeeheldenbuurt
Tentoonstellingen Staatsliedenbuurt
Eigen bijdrage Westerparkproject
Kleine etalages
Projecten
Website
Vormgeving
Vergoeding medewerkers
Vrijwilligers
Onderhoud
Representatie
Doorberekening huur

BALANS
€ 25.960,00
€ 25.680,00
- --------,---€
280,00

Inkomsten 2018
Uitgaven 2018

AFREKENING
€
€
+
€

2018
2017
Stand op 31 december 2018

afronding op hele euros
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+ 280,00
+ 405,00
--------,---+ 685,00
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Samenstelling stichting Kunsttraject, Joost Vermeulen. Vormgeving Colette Sloots.
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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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