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Staatsliedenbuurt



Stichting Kunsttraject
2020 was voor iedereen en dus ook voor Kunsttraject een raar jaar.
Ook wij hebben helaas de gevolgen van Corona aan den lijve ondervon-
den. Vanaf maart hebben we geen rondleidingen meer kunnen doen en
ook onze jaarlijkse ledenbijeenkomst hebben we moeten afgelasten.

Drie pareltjes in de Staatsliedenbuurt
In tegenstelling tot veel andere culturele instellingen konden we echter
onze belangrijkste activiteit, het organiseren van tentoonstellingen, ge-
woon voortzetten.
En daar zaten dit jaar ook weer een paar pareltjes tussen. Zonder de
andere tentoonstellingen te kort te doen, waren er in de Staatslieden-
buurt drie tentoonstellingen die er uit sprongen: het drieluik van de HAK
(Hollandse Aquarelisten Kring) en de solotentoonstellingen van Rudolf
Valster en die van Rik Smits.

Interactie met publiek in de Zeeheldenbuurt
In de Zeeheldenbuurt viel vooral het werk van Sandert van Noort op. Zijn
werk past zo wonderlijk goed in deze etalages dat je de indruk krijgt dat
hij nooit iets anders zou kunnen doen. Ook het project van Valerie van
Leersum viel op. Vooral door de mooie interactie met het publiek en de
samenwerking met de Veemvloer.

Samenwerking met fotografieplatform
In 2020 is ook het samenwerkingsproject met Docking Station definitief
van de grond gekomen. En dankzij de hulp van woningstichting Rochdale
konden de grote billboards in de onderdoorgang van het Van Limburg-
stirumplein naar het Van Hogendorpplein gerealiseerd worden.
We hopen ook in 2021 dit project te continueren.

Van Boetzelaerstraat 56
Na een wat trage opstart, vooral de techniek liet ons in het begin nog wel
eens in de steek, hebben we dit jaar in de video-etalage met veel succes
drie voorstellingen kunnen laten zien. De animatie van Sjaak Rood trok
daarbij veel aandacht van de jeugd.

Wittenkade 170
De presentatie van ‘Het schilderij dat nooit af komt / Voorbij het schilde-
rij’ is nu al aan zijn negende versie toe en er is nog een lange wachtlijst
van kunstenaars die aan dit project willen deelnemen.

Kantoor Kunsttraject
Wat de organisatie betreft; we hebben dit jaar verder gewerkt aan het
verbeteren van onze administratie. Moniek Dams heeft zich daar met veel
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energie op gestort en de resultaten zijn navenant. En er heeft zich dit
jaar ook een nieuwe handige vrijwilliger gemeld. Maurice van Tellingen
heeft Rudolf Valster bijgestaan bij de inrichting van o.a de ledententoon-
stelling.
Tenslotte; het aantal betalende leden is ook dit jaar weer gestegen. En
ook het aantal mensen dat ons op de sociale media volgt, groeit nog
steeds.

December 2020

Joost Vermeulen
directeur
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Activiteiten Kunsttraject 2020
Tentoonstellingen etalages Staatsliedenbuurt
Van Hallstraat 13, 31, J.M. Kemperstraat 89, 121, 140, 148,
Van der Hoopstraat 41, 66, 88, 89, Fannius Scholtenstraat 20

(de ‘grote ronde’)
- ‘Homo Turisticus c.s.’ - Co de Kruijf
- ‘Stofwolk (1986-2019)’ - Rudolf Valster
- ‘75 Jaar Jong’ - Hollandse AquarellistenKring
- ‘Paradise’ - Rik Smits
- ‘Reis in mijn kamer’ - Ledententoonstelling 2020

Van Boetzelaerstraat 80 en 92, Van Hogendorpstraat 205
(de ‘kleine ronde’)

- ‘Siberisch krijt’ - Manja van der Storm
- ‘Stofwolk (1986-2019)’ - Rudolf Valster
- ‘75 Jaar Jong’ - Hollandse AquarellistenKring
- ‘Failures’ - Wim Kannekens
- ‘Reis in mijn kamer’ - Ledententoonstelling 2020

Van Boetzelaerstraat 56
(video)

- ‘Watching time go by’ - Christien Loen
- ‘Jaap Pieters’ - Fred Pelon en Barbara den Uyl
- ‘Ways to be outside’ - Sophie Spekle
- ‘SiO2’ - ’wild ei’ (Anne Stokkermans)

Tentoonstellingen etalages Zeeheldenbuurt
Dirk Hartoghstraat 41 en 45, Van Heemskerckstraat 42 en 46,
Roggeveenstraat 109 en 165
- ‘Places at drift #3’ - Valerie van Leersum
- ‘Parels voor koekoekseieren’ - Pietsjanke Fokkema
- ‘Days to come’ - Sander van Noort
- ‘Papilio’ - Alexandra Rouppe van der Voort
- ‘Het Binnenste Buiten’ - Fotografiewedsrijd
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Activiteiten Kunsttraject vervolg

Projecten Kunsttraject 2020
Bentinckstraat 23 en 25, Cliffordstraat 10 en 16 en
Groen van Prinstererstraat 61 (kantoor Kunsttraject)

(fotografie)
- Docking Station - ‘Heart of a Seal’ - Lukas Kreibig
- Docking Station - ‘Voices in the Wilderness’ - Ryan Walker
Onderdoorgang van het Van Limburg Stirumplein naar het
Van Hogendorpplein

(fotografie)
- Docking Station - ‘Secret Sarayaku’ - Misha Vallejo

Doorlopende projecten die ook in 2020 te zien waren:
Wittenkade 170 en website Kunsttraject
- ‘Het schilderij dat nooit af komt / Voorbij het schilderij’

Schilder-estafette
Van Boetzelaerstraat 35
- ‘Waterworks’ - Annette Palstra
Van der Hoopstraat 73
- ‘Showcase Kunsttraject’
Het Ketelhuis, Westergasfabriekterrein
- ‘Ketelhuis 4’
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Bijlage 1

Tentoonstellingen
etalages Staatsliedenbuurt
De adressen van de etalages in de Staatsliedenbuurt zijn:
beeldende kunst
- de ‘grote ronde’, 11 etalages
Van der Hoopstraat 41, 66, 88 en 89 - Fannius Scholtenstraat 20 -
J.M. Kemperstraat 89, 121, 140 en 148 - Van Hallstraat 13 en 31
- de ‘kleine ronde’, 3 etalages
Van Hogendorpstraat 205 - Van Boetzelaerstraat 80 en 92
fotografie, video en specials
Cliffordstraat 10 en 16 - Bentickstraat 23 en 25 - Van Boetzelaerstraat 56 -
De Wittenkade 170 - Groen van Prinstererstraat 61 (kantoor Kunsttraject)

De volgende tentoonstellingen waren in deze etalages,
op chronologische volgorde, in 2020 te zien:

17 januari | 16 maart 2020
‘Homo Turisticus c.s.’
Co de Kruijf
In de Amsterdamse binnenstad wordt het straatbeeld sterk
bepaald door toeristen. Ze onderscheiden zich van bewoners
door hun gedrag, hun manier van lopen, kijken en kleden.
Het is een bijzondere mensensoort: de Homo Turisticus.
In deze fototentoonstelling staat de Homo Turisticus centraal.
Hoe gedraagt die zich op straat en in relatie tot andere ge-
bruikers van de openbare ruimte?
Op drukke plekken in de binnenstad zet De Kruijf zijn camera
op statief. Vanuit die vaste positie maakt hij honderden
opnamen. Een selectie hiervan combineert hij tot een hyper-
realistisch straatbeeld; een bijzondere interpretatie van
straatfotografie.
In onze etalages waren 9 werken te zien uit dit project.
Daarnaast was er een panoramisch beeld van de Dam te zien
en 4 verwante beelden.
Van Hallstr 13, 31, J.M. Kemperstr 89, 121, 140, 148,
Van der Hoopstr 41, 66, 88, 89 en Fannius Scholtenstr 20.
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20 januari | 14 maart 2020
‘Siberisch krijt’
Manja van der Storm
Manja: ”In 1991 begon ik tijdens mijn opleiding aan de kunst-
academie te tekenen met Siberisch krijt (geperst houtskool,
gemaakt van houtskoolpoeder en bindmiddel) en dat doe ik
nog altijd. Het was liefde op het eerste gevoel.
Waar houtskool een teer en vluchtig karakter heeft, oogt en
voelt Siberisch krijt weerbarstig, robuust en intens. Eén krijtje
en een vel papier vol- staan om een eigen wereld te creëren.

Een stille, vredige wereld. / Rustig en evenwichtig. /
Licht en zwaar tegelijk. / Introvert maar krachtig. /
Aardedonker naast transparant. / Stoer maar aaibaar.

Ik duw, veeg en poets het krijt in het papier. Laat ruimte voor
licht, er ontstaat een huid.
De vorm is oer, zoekt haar grens en plek in een groter geheel.
De scherpe lijn moet worden bewaakt.
Het krijt vlekt, brokkelt en stuift.
De sporen die het achterlaat zijn onuitwisbaar.
Het beeld blijft helder en nodigt uit om naar binnen te gaan.
Een verbeelding van gedachten.
De tekening als zelfportret.
Het begin van een reis.’’
Van Boetzelaerstraat 80, 92 en Van Hogendorpstraat 205.

25 februari | 29 maart 2020
Video - ‘Watching time go by’
Christien Loen
Christien Loen: “Mijn werk ontstaat vanuit onderzoek naar de
natuurkundige verschijnselen om ons heen, zoals het draaien
van de aarde en het ritme van de branding. Dag en nacht, eb
en vloed. Terwijl wij druk zijn met onze dagelijkse beslomme-
ringen schuift het zonlicht met wiskundige precisie over ons.
De wetmatigheid van de natuurkundige verschijnselen of juist
het ontbreken hiervan fascineert mij.
Ik onderzoek, ik verdiep mij, in de onderliggende natuur-
kunde of wiskunde; reken na en bouw met huis-, tuin- en keu-
kenattributen een proefsituatie om het natuur-verschijnsel na
te bootsen.
Het uiteindelijke beeld is een registratie van de uitkomsten in
de vorm van video- en audio-installatie, waarbij herhalende
beelden en ritmisch geluid het werk een technisch maar tege-
lijker- tijd een poëtisch karakter geven.”
Van Boetzelaerstraat 56.
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21 maart | 12 juli 2020
‘Stofwolk (1986-2019)’
Rudolf Valster
Wanneer je een stofwolk ziet, weet je dat er daar iets gaande
is. Het kan ook de plek zijn waar nieuwe dingen ontstaan,
zoals een stofwolk in het heelal de geboorteplaats is van ster-
ren. Voor Valster was de Staatsliedenbuurt lange tijd zijn
‘Stofwolk’. Hij laat er een overzicht van zijn werk van de afge-
lopen 33 jaar zien. De selectie en samenstelling, uit zijn uit-
eenlopende oeuvre, is gedaan door Kars Persoon
(kunstenaar, docent AKI). Valster’s vroege werk kenmerkt zich
door het zich toe-eigenen van bestaande schilderijen,
meestal uit de 17e eeuw. Vaak resulterend in series met grote
werken. Dit in tegenstelling tot zijn recente werk; kleine olie-
verfpaneeltjes van zorgvuldig opgebouwde stillevens. Wat
overeenkomt is de schilderkunstige zoektocht met thema’s
als schilderkunst, kunstgeschiedenis en religie.
Van Hallstraat 13, 31, J.M. Kemperstr 89, 121, 140, 148,
Van der Hoopstraat 41, 66, 88, 89, Fannius Scholtenstraat 20,
Van Boetzelaerstraat 80, 92 en Van Hogendorpstraat 205.

april | juni 2020
Video - ‘Jaap Pieters’
Fred Pelon en Barbara den Uyl
Jaap Pieters (1955) is een kunstenaar. Hij fotografeert en filmt
graag ‘doodgewone’ straattaferelen, waarin hij iets bijzon-
ders ziet: zwervers, bedelaars, dronkenlappen.
Over hem gaat deze etalage: er was een groot fotowerk van
Jaap te zien en er draaiden twee films over hem. Op de linker
monitor ‘Filmportret Jaap Pieters’ (2006) van Fred Pelon en
op de rechter monitor ‘Universe of Jaap Pieters’ (2015) van
Barbara den Uyl.
Van Boetzelaerstraat 56

10 juli | 31 augustus 2020
‘Ways to be outside’
Sophie Spekle
Tijdens het maakproces werkt Sophie Spekle graag met de
spontane kwaliteiten van het materiaal, zodat ze nooit volle-
dige autoriteit heeft over het eindresultaat. De beelden die
ontstaan, in welk materiaal dan ook, berus-ten dus voor een
groot deel op toevalligheden en natuurlijk gedrag, die ze ver-
volgens herstructureert in een artificiële ruimte.
Vormloze, wolkerige massa’s modderen wat aan met de be-
staande skeletten, die zo hun best doen om zich vast te klam-
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pen aan hun aanhechtingspunten. Dit alles stroomt voort uit
al dat wat niet te bepalen is, dat wat vervormt, vervalt, veran-
dert en vanuit zichzelf gedraagt, ongepland is.
De installatie van Sophie bestond uit drie foto’s.
Van Boetzelaerstraat 56.

17 juli | 6 oktober 2020
‘75 Jaar Jong’
Hollandse AquarellistenKring
In het bevrijdingsjaar is op veel plaatsen in Nederland een
nieuw begin gemaakt. Bedrijven, stichtingen, vakverenigin-
gen, beroepsorganisaties, monumenten, genootschappen en
sportclubs worden opgericht. Op 16 oktober 1945 ziet in het
Haarlemse atelier van Kees Verwey de Hollandse Aquarellis-
tenKring het licht.
Op 16 oktober 2020 werd in het Museum Henriette Polak te
Zutphen de tentoonstelling ‘De Magie van Licht’ geopend,
met daarin werk van alle huidige leden, plus een selectie van
werken van hun voorgangers.
Ook op die datum verscheen bij Uitgeverij Lecturis ‘Water
Verf Water Verf’, een uniek kunstwerk in boekvorm.
Als opmaat tot dit feest van licht, kleur en betekenis toonden
de leden van de ‘Kring’ in drie etappes hun werk in onze eta-
lages.
De deelnemende kunsternaars waren:
17 juli - 10 augustus
Jonika Aalders, Gijs Assmann, Jan Baas, John ten Berge,
Margreet Bouman, Theo de Feyter, Agnes van Gelder, Marjan
de Glopper, Araun Gordijn, Loes GroothuisIneke van Haalen,
Lau Heidendael, Cécile Hessels, Paul Hugo ten Hoopen.
14 augustus - 7 september
Sipke Huismans, Paul Husner, Max Kleinen, Joke Konijn,
Helga Kos, Ellen ten Kroode, Titus Meeuws, Maurice Christo
van Meijel, Jutta Metzger, Toine Moerbeek, Cora Moret,
Bert Osinga, Rob Otte.
11 september - 6 oktober
Dominique Ampe, Annemieke Harkema, Jaap Ploos van
Amstel, Joanna Quispel, Evert Salis, Suus Scheller, Michiel
Schepers, Wendelien Schönfeld, Annie Schoterman, Harold
Schouten, Kees Slegt, Kris Spinhoven, Marjoke Staal, Bram
Stoof, Rudolf Valster, Geeske Walsma, Nel Wolff.
Van Hallstraat 13, 31, J.M. Kemperstr 89, 121, 140, 148,
Van der Hoopstraat 41, 66, 88, 89, Fannius Scholtenstraat 20,
Van Boetzelaerstraat 80, 92 en Van Hogendorpstraat 205.
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8 oktober | 22 november 2020
‘Failures’
Wim Kannekens
Failures zijn portretten in ruwe en directe verfstreken die aan-
geven tot wat een ingreep met lipbotox kan lijden. Een pijn-
lijk verwrongen gezicht, teleurgesteld. Het tegenovergestelde
van wat men graag wilde. De ingreep doet denken aan auto-
mutilatie.
Naast ‘Failures’ schildert Kannekens ballerina’s in pijnlijke
dansposities op spitsen. De ballerina staat voor de droom
van het jonge meisje. Ze heeft er alles voor over. De pijn kan
door de droom worden verdragen.
Het verdragen van pijn geeft het gevoel van controle en
macht. Kannekens streeft er naar om de mens te laten zien in
zijn kwetsbaarheid.
Van Boetzelaerstraat 80, 92 en Van Hogendorpstraat 205.

12 oktober | 22 november 2020
‘Paradise’
Rik Smits
Rik Smits (1982) studeerde in 2010 af aan de Koninklijke Aca-
demie van Den Haag. Sindsdien werkt hij onafgebroken aan
het creëren van een imaginaire wereld.
Tot 2016 deed hij dat in de vorm van gedetailleerde tekenin-
gen van stadslandschappen met daarin rijkversierde wolken-
krabbers en megalomane monumenten waarin elk spoor van
de mens ontbrak. Thema in deze serie werken vormde de re-
latie tussen religie en het kapitalisme.
Smits recente tekeningen zijn gemaakt met kleurpotlood en
tonen een kleurrijke sprookjeswereld vol bloementuinen en
fabelwezens die rituele handelingen verrichten of een ode
aan een geliefde brengen. In deze nieuwe serie tekeningen
wordt de relatie en de interactie tussen mensen onderzocht.
In de tentoonstelling ‘Paradise’ werd werk uit beide series
getoond, zo wil de kunstenaar de ontwikkeling maar ook de
correlatie tussen de twee periodes zichtbaar maken.
Van Hallstraat 13, 31, J.M. Kemperstraat 89, 121, 140, 148.
Van der Hoopstraat 41, 66, 88, 89 en Fannius Scholtenstraat 20.

oktober | 22 november 2020
‘SiO2’
’wild ei’ (Anne Stokkermans)
In onze video-etalage toonde ’wild ei’ (Anne Stokkermans)
haar video ‘SiO2’. Dit is wat ze erover zei:
“A carefull meeting between two bumblebees, on the fenster



of my window. One is dead, the other one is dying. It’s brea-
thing heavily, when suddenly she detects the other one. The
bumblebee crawls on her companion, touching it with it’s an-
tennas, even licking it while she inspects the body. Then she
turns away her back, it seems like she became aware of what
fate lays ahead for her.”
Van Boetzelaerstraat 56.

3 december | 31 januari 2021
’Reis door mijn kamer’
Ledententoonstelling
In 1983 publiceerde de onlangs overleden auteur Maarten
Biesheuvel het verhaal ’Reis door mijn kamer’. Een voyage
interieur die de lezer niet alleen voert langs alles wat er zich
letterlijk in deze kleine kamer bevindt maar die tegelijkertijd
fundamentele vragen oproept.
Hoe richt ik mijn wereld in? Wat sleep ik allemaal in mijn
leven mee? En hoe geef het verleden een plek?
Kunsttraject heeft voor haar jaarlijkse tentoonstelling aan
haar leden gevraagd om met dit gegeven aan de slag te
gaan.
Hoe ziet de reis door jou kamer er uit? En wat laat je van je
leven zien? Wat zijn de dingen die je altijd om je heen wilt
hebben?
Het resultaat van hun eigen ‘voyage interieur’ tonen de ruim
dertig kunstenaars van Kunsttraject in alle etalages van de
Staatsliedenbuurt.
Deelnemende kunstenaars:
Adrian Faes, Annechien Verhey, Annetje van Verseveld, Annie
Schoterman, Astrid van Dort, Birgitt Busz, Erna van Sambeek,
Eva Camara, Frans van Tartwijk, Itie Langeland, Jacqueline
Lamme, Jan Baas, ‘Jonkheer Heinsohn’ (Judith Heinsohn en
Pim Jonker), ‘Kunst in Quarantaine’ (Regina Jacometti, Brigitta
Ruven en Pim Jonker), Lau Heidendael, Leonie van Santvoort,
Lynda Smids, Marieke Hunze, Mirjam Berloth, Mischa Smit
Kleine, Nelleke Bosland, Nora Hooijer, Nynke Kuipers, Peter
Hermanides, Rikje Theunissen, Roy Jongeling, Rudolf Valster,
Saskia Spitz, Saskia van der Giessen, Sylvia van Berkel
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Bijlage 2

Tentoonstellingen
etalages Zeeheldenbuurt
Ook in 2020 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 in deze zes etalages,
op chronologische volgorde te zien:

8 december 2019 | 10 februari 2020
‘Places at drift #3’
Valerie van Leersum
Het Stenen Hoofd is een van de laatste ongecultiveerde plek-
ken in het centrum van Amsterdam. Het werd in 1902 ge-
bouwd als aanlegsteiger voor schepen. Nadat in de jaren
zeventig de gebouwen die er stonden werden afgebroken,
werd Het Stenen Hoofd een prettig oningevulde plek. De
unieke plantengroei – er groeien drie soorten zeldzame va-
rens – heeft er aan bijgedragen dat Het Stenen Hoofd nooit
bebouwd is.
Op 8 december om 15.00 uur begon de expositie van Valerie
van Leersum met een excursie op en rond Het Stenen Hoofd.
Stads-botanist Claud Biemans en buurtbewoner Aly Cnossen
vertelden over de geschiedenis van deze plek en de planten-
groei. De deelnemers werd gevraagd om weggegooide en
verloren voorwerpen onderweg te verzamelen. Later werden
die voorwerpen onderdeel van de kunstwerken.
De excursie eindigde in Veem, House for Performance, met
soep en een film verzorgd door Jeffrey’s Underground Cinema.
Vanaf 8 december maakte Valerie in de etalages 6 silhouetten
van Het Stenen Hoofd, stap voor stap ‘aangekleed’ met de
op Het Stenen Hoofd gevonden voorwerpen.
Deze expositie is een vervolg op twee eerdere projecten van
Valerie over de verandering van industriële en haven-gebie-
den en de waarde van niet-ontworpen plekken in de stad.
Dit project was in samenwerking met Veem, House for Perfo-
mance.
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7 maart | 1 juni 2020
‘Parels voor koekoekseieren’
Pietsjanke Fokkema i.s.m.
Cedric ter Bals, Vincent Bijleveld, Emilie Ruitinga, Fieke
Ruitinga, Anna Rudolf
Pietsjanke Fokkema maakt tekeningen en installaties. Het
beginpunt van haar werk is de (alledaagse) werkelijkheid,
maar vanuit het allerkleinste – denk aan een nietig voorwerp
als een broeksknoop – maakt zij de sprong naar het aller-
grootste: planeten, de kosmos.
Voor de 6 etalages nodigde zij vijf jonge tekenaars uit die het
tekenen gebruiken om een uitgesproken en vaak persoonlijk
verhaal te vertellen. Zij richten ieder een van de etalages in,
waarbij zij hun eigen werk combineerden met tekeningen van
een of meer van de andere vijf kunstenaars.
Zo ontstonden er nieuwe verbanden en verhalen.

19 juni | 12 september 2020
‘Days to come’
Sander van Noort
De schilderijen van Sander van Noort zitten vol verrassende
verhalen: een vegetarische hond begint met tegenzin aan zijn
salade, een man met omgedraaide benen gaat uit wandelen
met een slak, was de dood van humpty dumpty een zelf-
moordpoging?
De voorstellingen hebben een aanstekelijke gekte, maar ook
de manier waarop Sander schildert maakt het interessant. Uit
smeuïge lagen olieverf komen de figuren en voorstellingen
tevoorschijn. In losse toetsjes schildert hij een behangetje of
de bast van een boom. De kleuren zijn verzadigd, maar
gecon-centreerd. De composities zijn soms eenvoudig, soms
complex. Zo wordt zijn werk een geslaagd huwelijk van wat
hij schildert en hoe hij dat doet.

3 oktober | 22 november 2020
‘Papilio’
Alexandra Rouppe van der Voort
Tussen 2000 en 2003 nam Alexandra Rouppe van der Voort
een aantal losse filmscènes op die weinig of niet te zien zijn
geweest. In de Kunsttraject-etalages in de Zeeheldenbuurt
zijn hieruit nu zes grote filmstills te zien.
De hoofdfiguur is groot voor een vlinder, maar klein voor een
mens. Zij heeft verschillende gedaantes: er is een vlinder met
rood-bonte vleugels maar ook een vlinder met de huid en
hoorns van een koe. Hoe mooi ze er ook uitziet: de vlinder
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wil maar kan niet vliegen.
In de rozenkas, waar een van de scènes zich afspeelt, is ook
een man met een blauwe huid. Hij heeft geen haar maar ro-
zenblaadjes op zijn hoofd. De vlinder en de man lijken elkaar
te beloeren en om elkaar heen te draaien. Is het een liefde
tussen twee zo verschillende wezens?
Dat zou kunnen maar het verhaal is, net als de personages,
niet eenduidig. ‘Normaal’ bestaat niet in het werk van
Alexandra want alles en iedereen is vreemd en anders. De
enige constante is de natuur. Alle wezens en fantasiewezens
komen eruit voort en hebben er een plaats.
Met dank aan Dominique Panhuysen.
Medewerkers filmscenes: Sabine Mooibroek (camera), Eddy
Schennink (kostuums) en Pedro Vives Batista. Gemaakt met
steun van het Mondriaan Fonds.

5 december 2020 | 8 februari 2021
‘Het Binnenste Buiten’
Fotografiewedsrijd
Alweer voor de vijfde keer werd de Fotografiewedstrijd Zee-
heldenbuurt georganiseerd. Alle buurtbewoners uit de Zee-
heldenbuurt, Jordaan, Prinseneiland, Staatsliedenbuurt en
Amsterdam-West konden 1 of 2 foto’s insturen. Een deskun-
dige jury beoordeelde de foto’s. De 6 foto’s van de genomi-
neerde inzendingen, waaronder de winnende foto, waren op
groot formaat te zien in de zes Kunsttraject-etalages in de
Zeeheldenbuurt. Verder waren van álle inzenders 1 foto op
klein formaat te zien zijn achter de ramen van Buurtkamer
Parlarie.
Op zondag 29 november was de prijsuitreiking in Buurtkamer
Parlarie. De vakjury maakte de Juryprijs bekend en het pu-
bliek kon er stemmen voor de Publieksprijs.
De fotografiewedstrijd is een initiatief van Frans van Tartwijk.
Dank aan de juryleden Korrie Besems, Robert Lagendijk en
Dominique Panhuysen.
Dit project is mogelijk gemaakt door het buurtbudget van de
Zeeheldenbuurt.
www.facebook.com/fotografiewedsrijd/
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Bijlage 2 - extra

Etalages Staatsliedenbuurt
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•Van Hallstraat 13 en 31 (grote ronde)

• J.M. Kemperstraat 89, 121, 140 en 148 (grote ronde)

• Van der Hoopstraat 41, 66, 88 en 89 (grote ronde)

• Fannius Scholtenstraat 20 (grote ronde)

• Van Boetzelaerstraat 80 en 92 (kleine ronde)

• Van Hogendorpstraat 205 (kleine ronde)

• Cliffordstraat 10 en 16 (specials)

• Van Boetzelaerstraat 56 (video)

• Bentickstraat 23 en 25 (foto’s)

•Wittenkade 170 (schilder-estafette)

• Van Boetzelaerstraat 35 (Waterworks)

• Groen van Prinstererstraat 61 - kantoor Kunsttraject

• Van der Hoopstraat 73 - showcase Kunsttraject
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Bijlage 2 - extra

Etalages Zeeheldenbuurt
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•Dirk Hartoghstraat 41 en 45,

• Van Heemskerckstraat 42 en 46

• Roggeveenstraat 109 en 165
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Docking Station
In samenwerking met Docking Station, een fotografieplat-
form in Amsterdam, deden we diverse projecten.

23 januari | 13 februari 2020
Docking Station - ‘Heart of a Seal’
Lukas Kreibig
Toen fotograaf Lukas Kreibig de berg Uummannaq op Groen-
land voor de eerste keer zag, voelde hij zich meteen aange-
trokken tot de rauwe schoonheid van deze afgelegen plek.
Dit eiland op de Noordpool heeft de afgelopen 50 jaar een
snelle ontwikkeling doorgemaakt; van een gemeenschap van
vissers en jagers naar een steeds modernere samenleving.
Kreibig’s foto’s vertellen ons over een volk met oude tradi-
ties, levend in een hard en ruig klimaat.
In 2018 was hij getuige van de warmste winter ooit. De inwo-
ners kunnen helaas niet langer meer vertrouwen op de na-
tuur. Hoe lang zullen de eeuwenoude tradities blijven bestaan
als klimaatsverande- ring levensbedreigende situaties veroor-
zaakt?
Mobiele paviljoen ‘Story Station’ op het Westergas-terrein en
in 5 Kunsttraject-etalages in de Staatsliedenbuurt:
Bentinckstraat 23 en 25, Cliffordstraat 10 en 16,
en Groen van Prinstererstraat 61.

1 april | 1 juli 2020
Docking Station - ‘Secret Sarayaku’
Misha Vallejo
‘Secret Sarayaku’, een project van de Ecuadoraanse fotograaf
Misha Vallejo, gaat over de Quichua, een stam in het Ecuado-
riaanse regenwoud. Vanuit hun diepe verbondenheid met hun
omgeving, zetten de Quichua zich in om de Amazone te be-
schermen tegen milieubedreigingen van buitenaf. Ze hebben
altijd een fysieke en spirituele band gehad met het bos. Voor
de Quichua is het regenwoud een levend wezen - alles leeft,
heeft een ziel en is met elkaar verbonden. Ze beschouwen

Bijlage 3

Projecten Kunsttraject
Kunsttraject organiseert niet alleen tentoonstellingen in haar etalages, ze
zorgt ook dat andere kunstenaarsinitiatieven mogelijk zijn.
In 2020 waren dat o.a.:
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zichzelf als de bewaker van het bos; en zien het als de taak
van de Amazone om te zorgen voor balans in de wereld. Al
sinds de jaren 2000 vechten de Quichua tegen olie-boringen
in het regenwoud. In 2012 wonnen ze een rechtszaak tegen
de Ecuadoraanse regering. Maar hun strijd is nog verre van
voorbij, merkte fotograaf Misha Vallejo. Hij groeide zelf vlak-
bij het Amazone regenwoud op en volgde de Quichua de af-
gelopen drie jaar met zijn camera.
Dit project is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de ge-
meente Amsterdam.
Onderdoorgang van het Van Limburg Stirumplein naar het Van
Hogendorpplein. De foto’s in deze onderdoorgang wisselen
per seizoen.

20 augustus | december 2020
Docking Station - ‘Voices in the Wilderness’
Ryan Walker
Op een klein eiland voor de kust van Canada leven 350 men-
sen off grid. Fotograaf Ryan Walker (Canada) toont ons een
wereld waarin mensen kiezen voor een meer zelfvoorzie-
nende levensstijl. Samen vormen ze een hechte gemeenschap
die niet gebaseerd is op een gedeelde identiteit, maar op
een gedeelde missie. Walker beloofde de eilandbewoners de
naam van het eiland niet prijs te geven om de noodzakelijke
rust en evenwicht niet te verstoren.
Het multimediale verhaal van Walkers project ‘Voices in the
Wilderness’ is permanent op het online magazine ‘Far Away -
Up Close’ te zien. www.farawayupclose.nl
Bentinckstraat 23/25, Cliffordstraat 10 en 16,
en Groen van Prinstererstraat 61.

Verder heeft Kunsttraject een aantal doorlopende
projecten die ook in 2020 te zien waren:

Vanaf november 2017 - heden
‘Het schilderij dat nooit af komt / Voorbij het schilderij’
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 hel-
pen. 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 voor-
stelling. Komt het ooit af?
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Aan de De Wittenkade is dit sprookje werkelijkheid gewor-
den. Schilders reageren op een schilderij dat aan hen doorge-
geven wordt. Ze voegen hun idee, hun visie en hun artistieke
lading aan het bestaande toe. Zo ontstaan verrassende, ge-
laagde beelden die bestaan uit bijdragen van meerdere kun-
stenaars. 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 heette heel toepasselijk ‘In The Begin-
ning’.
In 2020 deden mee: Jacqueline Lamme met ‘Groene specht
VIII en Pieter Kusters met ‘Outsider Eyes’.
De verschillende stadia van het schilderij worden telkens via
facebook en de website van kunsttraject geëxposeerd.
Wittenkade 170

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’.
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.
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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 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 een 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 cafe van Het Ketelhuis. ‘Ketelhuis 4’ is ontworpen
en gebouwd door Martin van der Putte.
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Zeeheldenbuurt
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Financieel overzicht Kunsttraject 2020

Stand op 31 december 2019 € + 625,00

INKOMSTEN 2020
Opdracht stadsdeel West € 20.481,00*

* waarvan € 4000,- nog te ontvangen
Contributues € 1.040,00
Diversen € 855,00

+ --------,----
€ 22.376,00

UITGAVEN 2020
Tentoonstellingen Zeeheldenbuurt € 4.500,00
Tentoonstellingen Staatsliedenbuurt € 4.500,00
Kleine etalages € 750,00
Projecten € 500,00
Website € 1.080,00
Vormgeving € 3.550,00
Vergoeding medewerkers € 2.750,00
Vrijwilligers € 750,00
Onderhoud € 750,00
Representatie € 750,00
Doorberekening huur € 2.400,00

+ --------,----
€ 22.280,00

BALANS
Inkomsten 2020 € 22.376,00
Uitgaven 2020 € 22.280,00

- --------,----
€ 96,00

AFREKENING
2019 € + 625,00
2020 € + 96,00

+ --------,----
Stand op 31 december 2020 € + 721,00

Afronding op hele euros

In deze begroting is opgenomen een post ‘projecten’. Daar zijn bij
inbegrepen de kosten (€ 250) van de ledententoonstelling 2019.
De kosten van de ledententoonstelling 2020 worden verwerkt in de
afrekening 2021.
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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


