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Contactgegevens	organisatoren:	

D66	-	Stephanie	Eger:	sc.eger@gmail.com	

Urban	Art	NOW	–	Markus	Hinger:	markus@urbanartnow.com	

Urban	Art	Festival	Amsterdam:	www.UrbanArtFestival.com	

R.U.A.	Reflexo	on	Urban	Art:	www.rua-art.org	

D66	Nieuw-West:	www.d66nieuwwest.nl	
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Over	het	Urban	Art	Festival	

In	het	kader	van	het	Urban	Art	Festival	Amsterdam	zijn	een	presentatie	en	debat	

georganiseerd	over	de	nieuwe	Amsterdamse	stadscurator.		

Dit	was	de	zesde	editie	van	het	URBAN	ART	FESTIVAL	in	Amsterdam,	georganiseerd	door	

Urban	Art	Now	en	R.U.A.	Met	trots	werd	een	stimulerende	en	creatieve	agenda	

gepresenteerd,	waarop	vele	tentoonstellingen	en	side-events	stonden	die	samen	een	bonte	

mix	waren	van	verschillende	disciplines	en	stijlen.		

Het	Urban	Art	Festival	heeft	een	lange	staat	van	dienst	in	het	promoten	van	straat-	en	

stedelijke	kunst	door	middel	van	festivals	en	evenementen.	Kickstart	was	in	2010	en	het	

festival	is	sinds	2013	uitgegroeid	tot	het	grootste	urban	contemporary	en	street	art	festival	

in	Amsterdam.	Het	streven	is	om	sociaal	relevante	onderwerpen	en	nieuwe	kunstvormen	te	

introduceren.	Dit	kunstfeest	zoekt	naar	internationale	en	Europese	synergieën	om	zo	de	

ervaringen	en	kennis	van	de	kunsten	te	verbeteren	en	te	delen.	Daarnaast	biedt	het	een	

expansief	platform	voor	kunstenaars	om	initiatieven	te	creëren.	

	

De	organisatoren	van	Urban	Art	Now	en	R.U.A.	zijn	momenteel	bezig	met	de	start	van	een	

reeks	evenementen	die	kunst	in	de	openbare	ruimte	verkennen.	De	nadruk	ligt	op	de	

dynamiek	eromheen	en	wat	kunst	binnen	de	sociale	sfeer	betekent.	
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Het	stadscuratorium	voor	Amsterdam	Nieuw-West	

	

Op	1	maart	organiseerden	D66	Amsterdam	Nieuw-West	en	Urban	Art	Festival	Amsterdam	

(Urban	 Art	 NOW	 &	 Reflexo	 on	 Urban	 Art)	 in	 Radion	 een	 debat	 over	 de	 rol	 die	 het	

stadscuratorium	voor	Nieuw-West	kan	vervullen.	Dit	is	een	nieuw	in	te	voeren	orgaan.	Het	

werkterrein	wordt	heel	Amsterdam,	maar	als	voorloper	van	kunt	in	de	openbare	ruimte	in	

deze	stad,	is	er	veel	te	winnen	voor	Nieuw-West.	Welke	taken	zou	dit	stadscuratorium	op	

zich	moeten	nemen?	Daarover	gingen	in	debat:	

- Lene	 Grooten,	 DUO-raadslid	 voor	 GroenLinks	 en	 indiener	 van	 het	 voorstel	 in	 de	

gemeenteraad	

- Ronald	Mauer,	 bestuurder	 stadsdeel	 Nieuw-West	 (D66),	met	 als	 portefeuille	 o.a.	

kunst	en	cultuur	

- Iris	 Dik,	 kunstadviseur	 en	 (urban)	 curator	 aan	 gebiedsgerichte	 culturele	

programma’s	en	aan	projecten	in	de	publieke	ruimte	

- Anouk	Piket,	eigenaar	van	Reflexo	on	Urban	Art	(internationaal	street	art	platform)	
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Introductie	

Het	 idee	voor	de	 invoering	van	een	stadscurator	 is	 tot	stand	gekomen	na	een	 initieel	 idee	

van	Lennart	Booij,	toen	nog	curator	bij	het	Stedelijk	museum.	Hoewel	het	Stedelijk	Museum	

vroeger	 de	 kunst	 in	 de	 openbare	 ruimte	 van	 Amsterdam	 beheerde,	 is	 deze	 kunst	 nu	 van	

niemand.	En	zo	kon	het	gebeuren	dat	in	2016	een	vermeend	werk	van	de	wereldberoemde	

Banksy	werd	overgeschilderd.		

Na	 oppering	 van	 het	 idee	 voor	 een	 ‘stadscurator’	 is	 Lene	 Grooten	met	 een	 aantal	

partijen	 gaan	 praten	 hierover,	 waaronder	 het	 Amsterdam	 Museum	 en	 de	 Dutch	 Grafitti	

Library.	In	jui	2016	is	het	voorstel	vervolgens	aangenomen	en	werd	dit	in	de	gemeenteraad	

onverdeeld	positief	ontvangen.		

Nadat	het	voorstel	was	aangenomen,	is	de	ambtelijke	organisatie	van	Amsterdam	het	

voorstel	verder	uit	gaan	werken.	In	dat	kader	vond	op	13	juli	2017	een	bijeenkomst	plaat	van	

ruim	100	personen	–	veelal	uit	het	veld.	Met	deze	input	is	een	kadernota	gemaakt,	die	eind	

februari	 in	 de	 commissievergadering	 is	 behandeld.	 Op	 14	 maart	 komt	 het	 voorstel	 in	 de	

gemeenteraad.	Inmiddels	is	het	voorstel	aangepast	door	een	uitbreiding	voor	te	stellen	van	

één	 stadscurator	 naar	 een	 stadscuratorium.	 Hierin	 moeten	 verschillende	 expertises	

samenkomen,	 dus	 behalve	 mensen	 met	 verstand	 van	 kunst	 ook	 juristen	 en	

communicatiedeskundigen.	 Daarnaast	 is	 het	 idee	 dat	 er	 een	 ambtelijk	 team	 bij	 komt,	 dat	

ervoor	 kan	 zorgen	 dat	 voorstellen	 ook	 snel	 verwezenlijkt	 kunnen	 worden	 (denk	 aan	

vergunningverlening).	

Overigens	 loopt	 Amsterdam	 wel	 wat	 achter,	 ten	 opzichte	 van	 andere	 steden	 in	

Nederland	als	het	gaat	om	aandacht	vragen	voor	kunst	 in	de	openbare	 ruimte.	Tijdens	de	

avond	wordt	 door	 experts	 en	 publiek	 verteld	 over	 hoe	 het	 in	 de	 rest	 van	 de	 randstad	 is	

geregeld.	 Rotterdam,	 Den	 Haag	 en	 Utrecht	 hebben	 allemaal	 al	 een	 organisatie	 op	 touw,	

zoals	nu	(eindelijk)	in	Amsterdam	wordt	voorgesteld.	

	

Het	belang	van	het	stadscuratorium	

Het	 gebrek	 aan	 een	 “eigenaar”	 van	 kunst	 in	 de	 openbare	 ruimte	 leidt	 momenteel	 tot	

nonchalance	vanuit	de	overheid.	Kunst	wordt	zelfs	ongemerkt	vernietigd.	Sommigen	ervaren	
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zelfs	bij	 ieder	project	het	gemis	van	een	stadscurator.	Ter	vergelijking	kennen	ze	in	Utrecht	

een	hoge	kwaliteit	van	adviseurs	en	goed	financieel	beleid.	In	Amsterdam	is	er	noch	beleid,	

noch	mandaat,	noch	genoeg	geld.	Doordat	er	wel	allerlei	regels	zijn	maar	niemand	genoeg	

kunde	heeft	om	een	goede	beoordeling	te	maken,	verzanden	veel	projecten	helaas.		

Hoewel	men	niet	positief	 staat	 tegenover	het	 invoeren	van	een	ambtelijk	 team	om	

het	conservatorium	te	vormen	–	mede	gelet	op	het	belang	van	onafhankelijkheid	–	 is	men	

wel	voorstander	van	een	integrale	aanpak	en	ziet	ook	het	nut	van	een	ondersteunend	team	

van	ambtenaren.		

	

Stedelijk	of	per	stadsdeel?	

Eén	 van	 de	 punten	 die	 uitgebreid	worden	 besproken	 is	 de	 vraag	 in	 hoeverre	 er	 rekening	

moet	worden	 gehouden	met	 de	wensen	 per	 specifiek	 stadsdeel.	 Zou	 er	 bijvoorbeeld	 een	

vertegenwoordiger	van	elk	 stadsdeel	 in	het	curatorium	moeten	zitten?	De	 teneur	 is,	deels	

om	praktische	redenen,	dan	toch	dat	dit	hoeft.	Als	er	voor	kunst	in	de	openbare	ruimte	door	

het	curatorium	een	integrale	visie	wordt	opgesteld	kan	dat	versnippering	voorkomen.	Wel	is	

er	duidelijk	behoefte	aan	een	team	dat	zijn	weg	weet	te	vinden	in	elk	hoekje	van	Amsterdam	

en	is	het	natuurlijk	een	plus	als	er	ook	in	de	stadsdelen	expertise	aanwezig	is	op	het	gebied	

van	kunst	openbare	ruimte.		

	

Conservering	

Vooral	als	het	gaat	om	street	art	mist	er	op	dit	moment	een	goed	conserveringsbeleid.	Kunst	

in	de	openbare	ruimte	kan	heel	tijdelijk	zijn	en	dat	is	niet	erg.	Maar	het	is	jammer	als	kunt	na	

overschildering	helemaal	 verdwijnt.	 Er	 zijn	 tools	 nodig	om	de	kunst	 te	 registreren	en	voor	

iedereen	toegankelijk	te	maken.	Hierbij	kan	je	denken	aan	een	app	waarmee	foto’s	gemaakt	

kunnen	worden	 en	 op	 een	 digitale	 kaart	 gezet	 kunnen	worden.	Ook	 burgers	moeten	 hier	

toegang	 toe	 krijgen,	 om	 zelf	 kunst	 aan	 te	 dragen	 die	 zij	 in	 de	 stad	 vinden.	 Een	

stadscuratorium	kan	hier	drijvende	kracht	achter	zijn.	
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Buurtbetrokkenheid	

Omdat	 kunst	 een	 bindende	 factor	 is,	 is	 het	 belangrijk	 de	 buurt	 actief	 te	 betrekken.	 Denk	

bijvoorbeeld	aan	de	grote	beer	bij	het	Staalmanplein:	dit	 idee	is	bedacht	door	kunstenaars	

en	de	bewoners	samen.	In	andere	steden	is	het	gebruikelijk	dat	bij	een	nieuw	kunstproject	

de	 kunstenaars	 met	 een	 aantal	 ontwerpen	 langs	 de	 deuren	 gaan	 om	 de	 meningen	 van	

bewoners	 te	 vragen.	 De	 reacties	 zijn	 altijd	 positief	 en	mensen	 zijn	 na	 voltooiing	 trots	 op	

‘hun’	kunstwerk.	Zo	wonen	mensen	dan	niet	meer	op	vier	hoog,	maar	daar	bij	het	oog	van	

de	 slang,	 of	 in	 het	 hoofd	 van	 het	 meisje.	 Mensen	 gaan	 hun	 stukje	 openbare	 ruimte	 dus	

meteen	 meer	 waarderen	 en	 hier	 beter	 voor	 zorgen.	 Het	 stadscuratorium	 zou	 hierin	 een	

voortrekkersrol	 kunnen	 spelen,	 onder	 andere	 door	 muren	 aan	 te	 wijzen	 voor	

kunstprojecten.	Wellicht	 dat	 daarnaast	 ook	 de	 ingevoerde	 regel	 dat	 corporaties	 hier	 niet	

meer	over	gaan,	teruggedraaid	moet	worden.	

	

Wegwijsfunctie	

De	aanwezige	kunstenaars	ervaren	in	Amsterdam	een	gebrek	aan	wegwijs	in	het	woud	van	

bevoegdheden,	 regels	 en	 het	 vinden	 van	 financiering	 voor	 hun	 projecten.	 Deze	 rol	 zou	

kunnen	worden	uitgebreid	in	de	richting	van	een	soort	‘vertrouwenspersoon’	waar	artiesten	
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hun	plannen	aan	voor	kunnen	leggen.	Het	curatorium	dient	faciliterend	en	onafhankelijk	te	

zijn,	dat	de	kunstenaars	vertegenwoordigt	naar	de	overheid.	Uiteraard	met	de	nodige	zorg	

voor	autonomie	van	de	kunstenaars.		

	

Financiering	

Er	 zou	 een	 automatisme	moeten	 zijn	 om	 een	 bepaald	 percentage	 van	 de	 bouwkosten	 te	

reserveren	 voor	 kunst	 in	 de	 openbare	 ruimte,	 zoals	 vroeger	 bij	 de	 1%-regeling	 	 in	

Amsterdam	en	andere	steden.	Daarbij	was	buurtparticipatie	nog	geen	onderdeel,	wat	het	nu	

wel	zou	moeten	worden.	Tevens	moet	er	door	het	curatorium	op	gelet	worden	dat	niet	het	

hele	bedrag	alleen	maar	aan	grote	projecten	wordt	besteed,	maar	er	juist	ook	ruimte	is	voor	

voor	kleinere	projecten	en	continuïteit.	 

De	ontwikkelaars	die	komen	bouwen	in	Nieuw-West	kunnen	er	ook	op	aangesproken	

worden	een	percentage	te	doneren	aan	een	pot	voor	kunst	openbare	ruimte.	Het	voorstel	

van	de	Kunstraad	om	van	zo’n	fonds	1/3	aan	het	curatorium,	1/3	aan	het	AFK	en	1/3	aan	de	

stadsdelen	 toe	 te	bedelen	 lijkt	 zinnig	omdat	dit	 garandeert	dat	er	projecten	van	groot	 tot	

kleinschalig	 gestimuleerd	 kunnen	 worden.	

	

Promotie	

Niet	veel	mensen	kennen	alle	plekken	waar	kunst	 in	de	openbare	ruimte	 in	Amsterdam	te	

vinden	is.	Er	is	een	gemis	van	iets	of	iemand	die	beter	naar	buiten	brengen	wat	er	allemaal	al	

bestaat.	Veel	projecten	in	Nieuw-West	blijven	kleinschalig	en	onbekend	en	dat	is	jammer.	De	

gemeente	 Amsterdam	 lijkt	 te	 onderschatten	 hoeveel	 aandacht	 grote	 muurschilderingen	

kunnen	 trekken.	 Rotterdam	 bijvoorbeeld,	 trekt	 een	 wereldwijd	 publiek	 dat	 op	 de	 nieuw	

gerealiseerde	muurschilderingen	afkomt.	Op	dit	moment	is	kunst	 in	de	openbare	ruimte	in	

Amsterdam	toch	wel	ondergewaardeerd	—	men	heeft	vooral	oog	voor	muziek,	 theater	en	

“kunst-met-grote-K”.	Wie	naar	Nieuw-West	komt	ziet	dat	er	zo	veel	meer	is.		
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Bruggenbouwer	

Het	 curatorium	 zou	 ook	 als	 bruggenbouwer	 kunnen	 fungeren,	 door	 betrokken	 instanties	

onderling	met	elkaar	 in	contact	te	brengen.	Het	opzetten	van	een	online	platform	zou	hier	

ook	 aan	 bij	 kunnen	 dragen.	 Er	 zijn	 wel	 voldoende	 organisaties	 die	 zich	 rondom	 de	 kunst	

bezighouden,	 zoals	 educatie.	 Het	 stadscuratorium	moet	 ook	 dat	 soort	mensen	 kennen	 en	

ideeën	van	zulke	organisaties	verder	helpen	naar	realisatie.	Goede	hoop	is	dan	ook	dat	het	

curatorium	als	vliegwiel	gaat	fungeren	om	enthousiasme	aan	te	zwengelen.		

Dit	 zou	 ook	 voor	 het	 onderwijs	 kunnen	 gelden.	 Te	 veel	 bezuinigingen	 op	 kunst	 en	

cultuur	in	het	onderwijs	hebben	geresulteerd	in	weerstand	op	bestaande	en	nieuwe	kunst	in	

openbare	ruimte.	Momenteel	is	drie	uur	cultuuronderwijs	per	week	verplicht,	maar	daar	zou	

meer	lokale	kunst	in	de	openbare	ruimte	onder	moeten	vallen.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Conclusie:	

Met	alle	goede	ideeën	en	wensen	lijkt	het	stadscuratorium	overspoeld	te	raken	met	taken.	Je	

moet	ook	wel	oppassen	dat	 je	niet	álles	onder	het	 stadscuratorium	 laat	vallen.	Het	 begint	

allemaal	met	een	goede	visie,	(lokale)	kennis	en	expertise.		Daarna	kunnen	we	denken	aan	

makelaarschap,	belangenbehartiging	van	kunstenaars	én	burgers.		


