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Staatsliedenbuurt



Stichting Kunsttraject
Kunsttraject heeft ook in 2021 de Corona-stormen overleefd. Natuurlijk
hebben ook wij ons moeten aanpassen. Zo waren er dit jaar nauwelijks
rondleidingen en moesten we ook de jaarlijkse ledenbijeenkomst weer
afblazen, maar we hebben al onze tentoonstellingen volgens planning
kunnen uitvoeren.

Fototentoonstelling
Heel plezierig en daardoor ook memorabel was dat de opening van de
jaarlijkse fototentoonstelling in de Zeehelden buurt er eentje was die wel
kon doorgaan.

Onderdoorgang
Dankzij een genereuze extra subsidie van het Stadsdeel konden we dit
jaar het fotoproject in de onderdoorgang naar het van Hogendorpplein
op eigen kracht voortzetten. Drie prachtige buitenlandreportages waren
er te zien. En uit de vele positieve reacties van buurtgenoten concluderen
we dat het project zeer geslaagd is. We hopen dan ook op een voortzet-
ting in 2022.

Professionalisering
2021 kenmerkte zich verder door de steeds verdergaande professionali-
sering van onze organisatie. De administratie is nu bijna helemaal op
orde, wat zich o.a vertaalt in de toegenomen inkomsten uit contributies.
Ook de website, facebook- en instagrampagina zijn aangepast wat onze
naamsbekendheid zeker ten goede is gekomen.

Zichtbaarheid
Wat ook dit jaar weer veel discussie heeft opgeleverd, is de zichtbaarheid
van de Kunsttraject-etalages. Hoe zorgen we er voor dat buurtbewoners
en passanten de verschillende etalages weten te vinden. Want nog te
vaak merken we dat men soms een of twee etalages kent, maar dat we
intussen bijna 25 etalages in de Staatliedenbuurt hebben, is voor velen
nog steeds een verassing.
Een ding hebben we in ieder geval besloten naar aanleiding van alle ge-
sprekken. We gaan onze showcase etalage in de Van der Hoopstraat het
komende seizoen opknappen. En ook gaan we samen met de woning-
bouwverenigingen een plan van aanpak maken voor alle etalages.
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Financiën
De financiële situatie van Kunsttraject was in 2021 ook weer stabiel. Maar
we zijn nog steeds volledig afhankelijk van de jaarlijkse bijdrage van het
Stadsdeel. Dat maakt Kunsttraject helaas ook kwetsbaar.
We zullen ons dus de komende periode in moeten zetten om andere fi-
nancieringsbronnen te ontwikkelen.

December 2021

Joost Vermeulen
directeur
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Activiteiten Kunsttraject 2021

TENTOONSTELLINGEN

Etalages Staatsliedenbuurt
Van Hallstraat 13, 31, J.M. Kemperstraat 89, 121, 140, 148,
Van der Hoopstraat 39, 41, 66, 88, 89
‘Part of the unpredictable sproutings’ - Kars Persoon
‘Overdrive’ - Roland Berning
‘Walking the (in)visible’ - Susana Mulas Lastra
‘In the Presence of Machines’ - Shahin Daoud
‘Dromen van Het Paradijs’ - Ledententoonstelling

Van Boetzelaerstraat 80 en 92, Van Hogendorpstraat 205
‘Alles klopt’ - Mirjam Janse
‘Zoals de wind waait, zo bolt het’ - Robin Valster
‘Keeping it Together’ - Lisbeth Parisius
‘Miniature Moments’ - Sue Derksen
‘Dromen van Het Paradijs’ - Ledententoonstelling

Van Boetzelaerstraat 56
‘Schatkamer’ - Guda Koster
‘In Transit’ - Jaqueline Kooter
‘Dromen van Het Paradijs’ - Ledententoonstelling

Cliffordstraat 10 en 16
‘Wie was Mina Clifford’ - Annechien Verhey
‘Dromen van Het Paradijs’ - Ledententoonstelling

Groen van Prinstererstraat 19
‘Noorderlicht’ - Nelleke Bosland
‘Dromen van Het Paradijs’ - Ledententoonstelling

Etalages Zeeheldenbuurt
Dirk Hartoghstraat 41 en 45, Van Heemskerckstraat 42 en 46,
Roggeveenstraat 109 en 165
‘Drunk Hooves’ - Milena Anna Bouma
‘Face Collector’ - Itie Langeland
‘Van Top tot Teen’ - 6e Fotografiewedstrijd
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Activiteiten Kunsttraject vervolg

PROJECTEN

Fotografieproject ‘Onderdoorgang’
J.M. Kemperstraat / Van Limburg Stirumstraat
Bentinckstraat 23 en 25
‘Pamir Nomads’ - Judith Quax
‘De Zevende Dag’ - Mark Rammers
‘Bsporus Blues’ - Kees Metselaar

Doorlopende projecten
Wittenkade 170 en website Kunsttraject
Schilder-estafette:
‘Landscape’ - David de Visser
‘Ik is een ander’ - Sipke Huismans

Van Boetzelaerstraat 35
‘Waterworks’ - Annette Palstra

Van der Hoopstraat 73
‘Showcase Kunsttraject’ - Colette Sloots
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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 39, 41, 66, 88 en 89
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, specials
Bentickstraat 23 en 25 (fotografie)
Van Boetzelaerstraat 56 (video)
Cliffordstraat 10 en 16 (specials)
Groen van Prinstererstraat 19 (specials)
De Wittenkade 170 (schilder-estafette)

De volgende tentoonstellingen waren in deze etalages,
op chronologische volgorde, in 2021 te zien:

22 februari | 29 maart 2021
‘In Transit’
Jaqueline Kooter
Jacqueline Kooter, beeldend kunstenaar en filmmaker: “Mijn
films gaan over herinneren en vergeten, over ontmoeten en
afscheid nemen van elkaar, van het leven, van de wereld. Mijn
installaties zijn tijdelijk en site specific.”
Bij Kunsttraject was een korte stop motion film te zien in
combinatie met een installatie van hand-beschilderd papier
dat op een andere schaal ook in de film is verwerkt.
De film ‘In Transit’ gaat over twee papieren modellen van ri-
tuele Japanse Haniwa kleifiguren uit de Kofun-periode (6e
eeuw) die een deel van hun leven samen dansen, totdat het
onvermijdelijke gebeurt... (01:12 minuut)

22 februari | 17 april 2021
‘In the Presence of Machines’
Shahin Daoud
De Koerdische Shahin Daoud maakt ‘gelaagde’ schilderijen
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met een ‘grote psychologische lading’. Door de collage-tech-
niek toe te passen bereikt hij dat het oppervlak van zijn werk
die gelaagdheid krijgt.
Hij speelt met de vooroordelen, verwachtingen en angsten
van de kijker. Er bestaat volgens hem altijd een spanning tus-
sen het plezier dat een beeld oplevert en de pijn die er is
over wat het beeld niet biedt. Deze benadering levert vol-
gens Shahin een grote psychologische lading.
Shahin wil in een periode die gedomineerd lijkt te worden
door het digitale beeld een ode brengen aan het geschil-
derde ambachtelijke beeld.
De werken die Shahin in de etalages van Kunsttraject liet
zien, toonden een wereld van machines. Schijnbaar levenloze
objecten die bedoeld zijn om ons te dienen. In de handen van
Shahin werden het echter objecten met een eigen gevoel en
een innerlijk ritme. ‘In the Presence of Machines’ gaat over
hoe de machine en de mens met elkaar communiceren.

22 februari | 30 april 2021
‘Miniature Moments’
Sue Derksen
Sue Doeksen is visueel avonturier. Ze werkt met verschillende
technieken en doet dat dikwijls samen met anderen.
Uitwerkingen zijn zowel fysiek als digitaal; getekend, geknipt
of geanimeerd. Haar werk is gevuld met heldere vormen en
kleuren. Soms vormt het een abstract geheel, maar vaak is
een gedachte of verhaal het uitgangspunt.
Sue wenst dat er meer uren in een dag zitten, want ze heeft
nog veel avonturen in beeld te vertellen!

1 maart | 14 november 2021
‘Wie was Mina Clifford’
Annechien Verhey
In de Staatsliedenbuurt zijn alle straatnamen vernoemd naar
mannelijke 19-eeuwse politici. Voor Annechien Verhey aanlei-
ding om juist een vrouwenleven uit die tijd als thema van haar
tekeningen te nemen: Mina Clifford-Roemelé.
Mina werd geboren in Den Haag in 1813. Zij groeide op in
een gesticht in Veenhuizen, waar haar vader werkte als com-
mies. Als zestienjarige raakt zij ongehuwd zwanger, haar
zoontje leeft slechts enkele maanden. De vader is onbekend;
dat moet een flink schandaal zijn geweest. Twee jaar later be-
valt zij van een tweede zoon. Dit kind krijgt de achternaam
Clifford. In 1834, als Mina 21 jaar is en sinds kort wees,
trouwt Jonkheer Clifford met haar. Hij is 55. Een ‘ongelijk’ hu-
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welijk, niet alleen in leeftijd maar ook in rijkdom en aanzien.
Annechien maakte vier tekeningen over Mina:
‘De Freule en de ellendigen’, ‘Onzichtbare meisjes’, ‘To work
or not to work’, en ‘Cosette droomt’.

24 april | 24 juni 2021
‘Walking the (in)visible’
Susana Mulas Lastra
De Spaanse Susana Mulas Lastra, beeldend kunstenaar en
ecoloog, woont en werk sinds 2001 in Nederland.
Haar liefde voor natuur en tekenen komt samen in haar werk.
De schoonheid en het mysterie van de onzichtbare natuur
vormt de basis van haar tekeningen. Alsof het papier een
microscoop is, zoomt zij in op minuscule organismen.
Ze vertaalt haar observaties en reflecties naar gedetailleerde
tekeningen, waarin kleur en fantasie essentieel zijn.
“Ik blijf verbaasd over de complexiteit en het belang voor het
leven op Aarde van deze kleine onzichtbare wezentjes, die
mij inspireert om nieuwe werelden te creëren.”
In ‘Walking the (in)visible’ liet Susana werk zien van de afgelo-
pen twee jaar. Wandelen door de straten van de Staatslieden-
buurt, wandelen door de verbeelding van de onzichtbare
natuur, die op het papier zichtbaar wordt.

Vanaf 1 mei 2021
‘Schatkamer’
Guda Koster
In de sculpturen en foto’s van Guda Koster zit altijd een men-
selijke figuur verborgen. Soms is er niet meer te zien dan een
been of een arm die uit een driedimensionale abstracte vorm
steekt. Die abstracte vormen en de lichaamsdelen zijn bekleed
met textiel. De gekozen stoffen, in opvallende patronen of
kleuren, zorgen ervoor dat haar werk visueel aantrekkelijk is.
In de Kunsttraject-etalages waren vijf kleine mens-figuren te
zien die vanaf hun middel of hoofd in abstracte vormen ver-
dwenen. De kleding van de figuurtjes en de verschillende
hoekige vormen waarop zij stonden, waren gemaakt van gou-
den stof. De wanden van de etalage waren bekleed met roze
vilt. Guda maakte van de etalage een schitterende schatkamer
op poppenhuisschaal.

Vanaf 1 mei 2021
‘Noorderlicht’
Nelleke Bosland
Nelleke Bosland maakt installaties die site-specifiek zijn. Zij
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tekent met tape in diverse kleuren en maakt zo patronen die
ze soms combineert met videobeelden. Architectuur en de
stad zijn een belangrijke inspiratiebron. Haar werk is daarvan
een abstracte vertaling. Lijnen suggereren gebouwen en
structuren en door de inzet van spiegelend materiaal en
daaroverheen video-projecties ontstaan optische effecten
en verrassende perspectieven die de toeschouwer op het
verkeerde been zetten.
Voor deze Kunsttraject-etalage maakte Nelleke ter plekke
een tekening met zwarte en witte gaffer- en washi-tape. De
tekening werd een spel met perspectieven die vervormen en
in werkelijkheid niet altijd mogelijk zijn. De tekening had als
uitgangspunt de architectuur van de etalage. De lijnen sugge-
reren door zonlicht gecreëerde projecties op verschillende
momenten van de dag.

Vanaf 1 mei 2021
‘Keeping it Together’
Lisbeth Parisius
Lisbeth Parisius: “De meeste materialen waarmee ik de afge-
lopen maanden heb gewerkt zijn 2e-hands denimstoffen en
kartonnen dozen. Ik gebruik graag wat ik om me heen vind
en daag hiermee mijn creativiteit uit door binnen een bepaald
kader te experimenteren, mijn gevoel te uiten of een verhaal
te vertellen.”
Als kunstschilderes voelde het als een grote ontdekking om
met deze materialen eenzelfde soort sfeer te kunnen creëren
als wat ze normaliter maakt. Het verschil zit hem in de mini-
malistische aanpak en is directer dan wanneer ik teken of
schilder. Parisius is sinds het begin van de pandemi bezig met
het thema ‘Shelter’; kwetsbaarheid en de zoektocht naar
inner kalmte.

Vanaf 15 juli 2021
‘Zoals de wind waait, zo bolt het’
Robin Valster
Zoekend naar manieren om de verbeelding van de realiteit in
beeld te brengen, verbindt Robin gevonden materiaal met
gemaakt materiaal om zo een scene te maken van een (soms
wel maar meestal niet bestaand) moment. Vaak wisselt ze tus-
sen plat en installatie, maar vrijwel altijd met de bedoeling
om een ‘beleving’ neer te zetten. Op de achtergrond spelen
soundtracks van diverse David Lynch-films. Ook de filmmaker
Béla Tarr zat in de wind bij het samenstellen en maken van
deze tentoonstelling.
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Vanaf 17 juli 2021
‘Overdrive’
Roland Berning
Roland Berning toonde recent werk: schildersdoek, karton en
onopgespannen stoffen beschilderd zonder criterium. De
werken bevinden zich aan het oppervlak met sporen van verf
en schildershandelingen. De schilderkunstige gebaren en ele-
menten zijn geen onderzoek in materie en ze worden ook
niet gebruikt om iets te representeren. Ze zijn de derde weg,
een strategie van vrijheid. Inhoud wordt houding.
De schilderijen zijn inhoudelijk ‘leeg’ om ruimte te geven aan
vrijheid als mentaliteit, het voortdurend openhouden van mo-
gelijkheden. Vitaal ontsnappend aan iedere bepaling blijven
de werken in beweging, worden ongrijpbaar en onvoltooid.
De etalages zijn met hun beperkingen en mogelijkheden be-
palend voor de manier waarop de presentatie van de werken
vormgegeven wordt. Zo ontstonden verrassende installaties.

Vanaf 20 september 2021
‘Alles klopt’
Mirjam Janse
Klopt alles wel? Mirjam Janse haalt in haar beeldende werk
de dingen graag overhoop om zo met vertrouwde ingrediën-
ten een nieuw beeld te laten ontstaan.
In de etalages van Kunsttraject toonde ze tekeningen in een
schilderij, foto’s in een installatie en een ruimtelijk werk van
oud ijzer en papier.
Haar beeldtaal is helder, kleurig en vol van symboliek, zonder
dwingend te zijn. Er blijft altijd genoeg ruimte over om er een
eigen betekenis aan te geven.

26 september | 19 november 2021
‘Part of the unpredictable sproutings’
Kars Persoon
De aquarellen die Kars Persoon in de afgelopen twee jaar
heeft gemaakt, zijn het gevolg van een toenemend bewust-
zijn dat de aarde een levend organisme is. Het boek ‘Gaia’
door Bruno Latour heeft dat aan hem nog eens heel duidelijk
gemaakt. Maar we hoeven zijn boek niet te hebben gelezen
om onze verbondenheid met de natuur gewaar te worden en
de toenemende ecocatastrofe waarin weterecht gekomen
zijn te overdenken.
De nieuwe aquarellen ‘verschijnen’, Het zijn ‘phainomena’:
‘dingen die gezien kunnen worden’. Wat de kijker ziet is een
fenomeen in wording en verandering. De aquarellen zijn visu-



ele groeiprocessen. Ze vieren de beweeglijkheid van de waar-
neming, de lyriek en het elan vital.
Niet de omgang met de voortwoekerende vervreemding
staat centraal maar de vraag wat is het om een individu te
zijn en tegelijk deel te zijn van een gemeenschap. Ze bespie-
gelen de solidariteit en willen die tevens verbinden met de
zee, de bloemen en de insecten. Interrelaties, groei en veran-
dering als centrale thema’s. Thema’s die je kunt samenvatten
als ‘the message of the unseen’.

26 november 2021 | 15 januari 2022
‘Dromen van Het Paradijs’
Ledententoonstelling
De wereld is, we weten dat al eeuwenlang, een heus
tranendal. Er is altijd ergens een oorlog gaande, steden
worden bedolven door modderstromen, kusten
overstroomd en voor miljoenen dreigt er hongersnood.
En toch: toch is er overal en altijd gedroomd. Gedroomd
over een nieuwe wereld; over een mooiere, andere
werkelijkheid die nu nog achter de horizon verscholen ligt.
Een wereld zonder zorgen, zonder pijn of leed. Kortom een
paradijselijke plek.
Het bestuur van Kunsttraject vroeg haar leden te ‘Dromen
van Het Paradijs’. Ruim 30 kunstenaars reageerden en
toonden hun visie erop.
Aan de toonstelling deden de volgende kunstenaars mee:
Adrian Faes, Annechien Verheij, Annie Schoterman, Astrid van
Dort, Birgit Busz, Eva Camara, Frans van Tartwijk, Henk Fakkel-
dij, Itie Langeland, Jan Baas, Jaring Lokhorst, Jacqueline
Lamme, Jonkheer/Heinsohn, Judith Heinsohn, Karin Vroomen,
Katarina Pohlmann, Kunst in Quarantaine, Lau Heidendael,
Lena Davidovich, Lisbeth Parisius, Lynda Smids, Marie Louise
Grall, Marieke Hunze, Mischa Smit Kleine, Moniek Dams,
Nynke Kuipers, Rikje Theunissen & Schulp Keramiek, Roland
Berning, Roy Jongeling, Saskia Spitz, Saskia van der Giesen,
Simone Bosch, Sipke Huismans, Sylvia van Berkel
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Bijlage 2

Tentoonstellingen
etalages Zeeheldenbuurt
Ook in 2021 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:

27 maart | 7 juni 2021
‘Drunk Hooves’
Milena Anna Bouma
Milena Anna Bouma studeerde in 2018 af aan de Amster-
damse Rietveldacademie. Haar werk gaat uit van onze huise-
lijke omgeving en alledaagse gebruiksvoorwerpen als
wasrekjes, schoenenrekjes, krukjes, paraplus of speelgoed.
Zo gewoon als die voorwerpen zijn, zo ongewoon is haar ma-
teriaalgebruik. Ze gebruikt tandpasta, brooddeeg, syntheti-
sche giethars of plastic in allerlei kleuren om die voorwerpen
een organisch en bijna levend uiterlijk te geven. Meerdere
sculpturen worden weer met elkaar gecombineerd in installa-
ties of tentoonstellingen. Haar werk is herkenbaar én vreemd
en daardoor ook erg grappig.
Voor de Kunsttraject-etalages in de Zeeheldenbuurt maakte
Milena een schoenententoonstelling met zes verrassende
schoenenparen. Een paar rolschaatsen kreeg met kleurige
tandpasta een nieuw en flitsend uiterlijk. Een paar sandalen
werd gevuld met brooddeeg en in de oven gebakken.

26 juni | 18 september 2021
‘Face Collector’
Itie Langeland
Uit alle tijdschriften en boeken die in haar handen komen,
snijdt Itie Langeland de foto’s met gezichten erop. De gezich-
ten op de foto’s worden beplakt, bewerkt met naald en ge-
kleurd draad of beschilderd. Sommige delen uit de foto’s
worden heel precies uitgesneden zodat structuren ontstaan
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die wel wat doen denken aan de kanten kragen op 17e-
eeuwse schilderijen. Gezichten worden versneden of samen-
gevoegd en weer zwevend in doosjes bevestigd zodat ook
de ruimte erachter een rol gaat spelen. Haar productie is
enorm. Zo ontstaat een eindeloze serie visueel complexe
21e-eeuwse pop art werken. De zorgvuldigheid, de detaille-
ring en het geduld waarmee Itie haar werk maakt, vormen
een groot contrast met de vluchtigheid van de massamedia
waar het op gebaseerd is.
Voor de 6 Kunsttraject-etalages in de Zeeheldenbuurt ensce-
neerde en paste Itie een aantal werken zo aan dat ze de hele
ruimte van de etalage vulden.

10 oktober | 12 december 2021
‘Van Top tot Teen’
6e Fotografiewedstrijd
In deze fotografiewedstrijd draaide het om foto’s van men-
sen. Er waren twee voorwaarden: de geportretteerde moest
er helemaal op staan: van zijn hoofd tot zijn voeten. De
tweede voorwaarde was dat de foto een staand formaat had:
dus geen liggend of landschapsformaat.
Verder kon bijna alles: je kon je mooiste kleren aantrekken,
een mooie locatie opzoeken, op je hoofd gaan staan, iemand
op zijn rug fotograferen, een masker of een pruik opzetten,
jezelf in een decor fotograferen, werken met belichting of
kleur of gewoon een foto van iemand maken.
De jury, bestaande uit Diana Blok, Jildiz Kaptein en Dominique
Panhuysen, koos anoniem uit 66 foto’s van 38 buurtbewoners
de foto’s van Anja Kuiper, Martin Abma en Nastassja Nefjo-
dov als genomineerden voor de juryprijs. Hun foto’s waren te
zien achter de ramen van Buurtkamer Parlarie.
Van alle 38 inzenders was een foto te zien in de Kunsttraject-
etalages in de Zeeheldenbuurt.
Exposanten: Anja Kuiper, Arnold Weel, Bert Gerlagh, Bien van
Heek, Birgit Busz, Donna Tjin Kam Jet, Els Bouwman, Frede-
rike Maus, Harrie Blommesteijn, Henriette Frans, Janine
Wright, Jeroen Jansen, Jet Homoet, Judith Heinsohn, Kees
IJsbrandy, Leintje Bakker, Manous Nelemans, Margreet van
der Molen, Marijke Boon, Marijke Hoenderdos, Martie van der
Loo, Martin Abma, Martin Broek, Martine Ariese, Mieke Blits,
Mireille Buldeo Rai, Mirjam Berloth, Mirjam Janse, Monica
Overdijk, Natsassja Nefjodov, Noëmie Tobian, Ofra Goland,
Paula Bakker, Peter Schrijnders, Ruth Hoeck, Sylvia van Berkel,
Tanja Henn, Willem Kranendonk
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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 39, 41, 66, 88 en 89 (grote ronde)

• Van Boetzelaerstraat 80 en 92 (kleine ronde)

• Van Hogendorpstraat 205 (kleine ronde)

• Van Boetzelaerstraat 56 (video)

Onderdoorgang J.M. Kemperstraat/

Limburg van Stirumstraat (fotografieproject)

• Bentickstraat 23 en 25 (fotografieproject)

• Cliffordstraat 10 en 16 (specials)

• Groen van Prinstererstraat 19 (specials)

•Wittenkade 170 (schilder-estafette)

• 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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Bijlage 3

Projecten Kunsttraject
Kunsttraject organiseert niet alleen tentoonstellingen in haar etalages, ze
zorgt ook dat andere kunstenaarsinitiatieven mogelijk zijn.
In 2021 waren dat o.a.:

Onderdoorgang
J.M. Kemperstraat/Van Limburg Stirumstraat
Kunsttraject nam in 2021 het fotografieproject ‘Docking Sta-
tion’ over en organiseerde drie buiten-exposties in de onder-
doorgang.

Vanaf 4 juni 2021
‘Pamir Nomads’
Judith Quax
Chinese pelgrims dachten dat het Pamir-gebergte halver-
wege tussen hemel en aarde lag en de oude Perzen noemden
het ‘het land aan de voeten van de zon’.
Het Pamir-gebergte ligt op de grens tussen Afghanistan en
Tadzjikistan. Judith Quax ging er naar toe om te fotografe-
ren.
Nood of onderdrukking dwong mensen om in dit barre ge-
bied te gaan wonen. Door de vermenging van culturen en
planten is het gebied een natuurlijk laboratorium geworden
met unieke landbouw en een diversiteit aan gewassen.
Voor de Pamiri’s is de relatie tussen mens en woonplaats diep
verweven: “Als God ons geschapen heeft, dan heeft Hij ook
de dingen om ons heen geschapen. Als er honger en ziekte
bestaat, zijn er ook planten die ons kunnen voeden en gene-
zen.”
Voor de Pamiri’s is het een plicht niet alleen te zorgen voor
de planten, dieren en omgeving, maar ook hun doel te begrij-
pen.

28 september | 29 november 2021
‘De Zevende Dag’
Mark Rammers
De jonge fotograaf Mark Rammers bezocht deze zomer het
Noordoosten van Albanië. Volgens de legende creëerde
Satan hier op de zevende dag een woeste bergketen.
In dit ruige gebied is het leven van de lokale bewoners geba-
seerd op de oeroude wetten van de Kanun, waarvan eer en
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gastvrijheid de belangrijkste pijlers zijn. Die tradities staan
echter onder grote druk. Het gebrek aan perspectief in dit
gebied drijft vele inwoners naar de grote stad of het buiten-
land, op
zoek naar werk en studie. En zo dreigen
de gewoontes definitief verloren te gaan.
De hoop van een deel van de achterblijvers
is nu gevestigd op avontuurlijk toerisme. Gesteund door de
excentrieke Amerikaanse activist/ ondernemer Catherine
Bohne, proberen enkele lokale ondernemers op een verant-
woorde manier reizigers aan te trekken om de ongeëven-
aarde Albanese gastvrijheid
te komen ervaren. Maar hoe voorkom je dat lokale cultuur
uiteindelijk een karikatuur wordt, uitsluitend om de reiziger te
vermaken?

Vanaf 10 december 2021
‘Bosporus Blues’
Kees Metselaar
Sinds de dagen van de oude Grieken wordt de Bosporus ge-
zien als de waterweg die Europa van Azië scheidt. Byzantium
werd Constantinopel en dat werd weer het hedendaagse
Istanbul, de grootste stad van modern Turkije. Door de lig-
ging aan beide oevers van de Bosporus is het de enige stad
die op twee continenten ligt.
Kees Metselaar bezocht Istanbul voor het eerst in 1975 en
viel er voor als een blok. Jaren lang was de stad aan het
water zijn uitvalsbasis voor trips in Turkije en het nabije Mid-
den Oosten.
Het huidige Istanbul is een metropool vergeleken met de
stad in de jaren ’70. Gigantische uitbreiding vond plaats met
alle problemen van dien. Toch krijgt Metselaar nog altijd het-
zelfde gevoel als hij de oude buurten aan het water bezoekt
en fotografeert.
Voor een deel jeugdsentiment maar het is meer. Istanbul
heeft het allemaal, eeuwenoude geschiedenis, het grote-
stadsgevoel, melancholie, bruisende energie en nog veel
meer, de Bosporus Blues.
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Verder heeft Kunsttraject een aantal doorlopende
projecten die ook in 2021 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?
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 2021 deden mee: David de Visser met ‘Landscape 2021’ en
Sipke Huismans met ‘Ik is een ander’.
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
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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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Zeeheldenbuurt
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Financieel overzicht Kunsttraject 2021

Stand op 31 december 2020 € + 721,00

INKOMSTEN 2021
Opdracht stadsdeel West € 20.375,00
Contributies € 1.340,00
Diversen € 325,00
Projectsubsidie onderdoorgang € 6.900,00

+ --------,----
Totaal € 28.940,00

UITGAVEN 2021
Tentoonstellingen Zeeheldenbuurt € 4.500,00
Tentoonstellingen Staatsliedenbuurt € 4.500,00
Kleine etalages Staatsliedenbuurt € 750,00
Project onderdoorgang € 6.850,00
Website € 1.080,00
Vormgeving € 3.250,00
Vergoeding medewerkers € 1.200,00
Vrijwilligers € 750,00
Onderhoud € 750,00
Representatie € 750,00
Doorberekening huur € 3.600,00

+ --------,----
Totaal € 27.980,00

BALANS
Inkomsten 2021 € 28.940,00
Uitgaven 2021 € 27.980,00

+ --------,----
Totaal € 60,00

AFREKENING
Eigen vermogen 2020 € 721,00
Positief saldo 2021 € 60,00

+ --------,----
Eigen vermogen op 31 december 2021 € + 781,00

Afronding op hele euros
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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


