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ADVIES 
In te vullen door SCA

Stichting Welcome Stranger is een project gestart in de vorm van een manifestatie in de openbare ruimte van 
de gehele stad waaraan eerst vier en later nog eens vier kunstenaars gaan deelnemen. Doel van de stichting is 
mogelijkheden verkennen om nieuwe ontmoetingen tussen kunst en publiek te laten ontstaan. Welcome 
Stranger werkt al sinds de jaren ’90 vanuit de prive-woning. Voor dit project wordt de gevel van de privéwoning 
ingezet als ruimte en tegelijkertijd als grens.   
 
Het project startte met de kunstenaar Lucas Lenglet in de Schaepmanstraat in Amsterdam-West. Telkens sluit 
er een nieuwe kunstenaar aan.   
Lucas Lenglet (Schaepmanstraat): 23/10/2020 – 18/12/2020  
Smári Robertsson (Zomerdijkstraat): 20/11/2020 – 8/1/2021  
Tim Breukers (Krugerplein): 4/12/2020 – 22/1/2021  
Bastienne Kramer (2e Leeghwaterstraat): 11/12/ 2020 – 12/2/2021  
 
De kunstenaars tonen hun werk letterlijk op of aan de buitenkant van hun eigen woning of atelier. Zo ontstaan 
op een aantal plekken in de rijkgeschakeerde reflecties op openbaarheid en privacy, binnen en buiten, innerlijk 
en uiterlijk. Reflecties op deze onderwerpen zijn waardevol in deze tijd. De wisselwerking tussen openbaar en 
privé, binnen en buiten is iets waar iedereen mee te maken heeft. We leven in een tijd van elkaar snel 
opvolgende veranderingen, een tijd waarin grenzen diffuser zijn geworden door de komst van digitale 
apparaten in huis en door dataverzameling. Bovendien is er de actualiteit van Covid-19 waardoor mensen meer 
aan huis gebonden zijn en ontmoetingen meer dan voorheen in de buitenruimte plaatsvinden.  
 
Voor dit project heeft Bastienne Kramer een sculptuur ontworpen dat onderdeel is van de zich expanderende 
serie HOME MADE ENERGY. Daarvoor heeft de kunstenaar een techniek ontwikkeld met een mal van 
siliconenrubber en gekleurd epoxihars dat met glasvezel is versterk. Hiermee maakt ze objecten die opaque en 
licht doorlatend zijn met een wanddikte van 3-5 mm. Het werk dat uit drie kubussen bestaat wordt gemonteerd 
aan de gevel van haar atelierwoning.  
 
 



Beoordeling

ADVIES 
In te vullen door SCA

Het project home made energy is onderdeel van de manifestatie Welcome Stranger, oorspronkelijk gepland dit 
voorjaar (2020) in Dakar maar vanwege COVID-19 krijgt de manifestatie nu een andere vorm. Vier kunstenaars 
zijn geselecteerd om nieuw werk te maken op, aan of in de gevel van hun woning. Een site specifiek baken 
waarbij de gevel als betekenisvol domein benadrukt wordt, de grens tussen het openbare en het private, tussen 
binnen en buiten, tussen het innerlijk en het uiterlijk. Het voorliggende project betreft het voorstel van Bastienne 
Kramer die in een drietal blindnissen van haar atelierwoning een ruimtelijk object wil plaatsen. De blindnissen 
bevinden zich op de zijgevel van het pand aan de Tweede Leeghwaterstraat en grenzen aan het Funenpark. 
Het gebouw is een rijksmonument.  
De objecten zijn kubussen, 64 x 64 cm, die met afgeronde hoeken doen denken aan kussens of 
meubelstukken. De kubussen zijn gemaakt van semi-transparant kunststof en bevatten een lichtbron waardoor 
ze ’s avonds oplichten. Kramer onderzoekt de mogelijkheid om met teksten die bij het oplichten zichtbaar 
worden, leesbaar zijn.  
 
Montage in de blindnissen is beoogd op 2.3 m hoogte waardoor de elementen niet aangeraakt kunnen worden. 
Voor de montage zal in de blindnissen een houtenframe worden gemonteerd waarbij de schroeven in de 
voegen van het metselwerk geplaatst worden. Ook de toevoer van de elektra is beoogd in de voegruimte, door 
het boren van een gat waardoor de elektra gevoerd kan worden.  
Het project betreft een tijdelijke manifestatie en is onderdeel van een groter geheel waarbij de diverse 
kunstenaars op verschillende plekken nieuw werk maken wat zich op, aan of in de gevel van hun woning of 
werkruimte bevindt. Daarmee wordt verbinding gezocht met de huidige conditie van het wonen/werken tijdens 
de Pandemie waarbij grenzen tussen het openbare en private vervagen. Het project gaat in op de grens tussen 
publiek privaat en maakt die manifest.   
 
SCA waardeert de experimentele opzet van de manifestatie en het initiatief en onderschrijft de urgentie om juist 
nu – in een periode waar veel kunstinstellingen gesloten zijn – de openbare ruimte in te zetten voor het 
ontwikkelen en het tonen van nieuw werk.  Wel stelt het SCA de vraag of de gekozen positie van de blindnissen 
van het monument de geëigende positie is om de drie kubussen te plaatsen. Door deze blindnissen letterlijk als 
omlijsting van de kubussen in te zetten, krijgen deze een monumentaliteit die de overhand krijgt en het 
intentionele concept – het benadrukken van de gevel als grens tussen het binnen buiten etc – te kort doet.  
Gezien de tijdelijk aard – periode van drie maanden- van het voorstel is de reversibiliteit van belang. Dat wil 
zeggen dat het gebouw na het verwijderen van het kunstwerk geen blijvende schade moet tonen. De 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) adviseert daarover op 6 november als volgt:  
 
De kunstwerken tasten de monumentale waarde van het gebouw fysiek aan. Door zowel de bevestigingen van 
de kunstwerken als de doorvoeren van de verlichtingspunten, wordt het metselwerk van de monumentale gevel 
onnodig verstoord. Bovendien is de bestaande steensoort moeilijk verkrijgbaar. De reparatie van de 
beschadigingen zal daardoor met een pasta gebeuren (ipv het vervangen van de steen) waardoor deze ook na 
het verwijderen van het kunstwerk zichtbaar blijven. De aantasting van het monument weegt niet op tegen het 
tijdelijke karakter van de aanvraag. Geadviseerd wordt voor het kunstwerk te kijken naar een niet-monumentale 
gevel of een losstaande / reversibele opstelling.  
 
Het voorstel is kunstinhoudelijk kort besproken met het stadscuratorium, die meegeven dat er conceptueel 
geen aanleiding is om de kunstwerken in de blindnissen te plaatsen en het monument aan te tasten. Bij een 
gewijzigd plan wordt geadviseerd contact op te nemen met het stadscuratorium en dan ook de context van de 
groepstentoonstelling mee te nemen. Het SCA kan de advisering van CRK ondersteunen en adviseert zoals 
kort in het bovengenoemd overleg aangegeven de kunstenaar -en de curator- om voor deze specifieke tijdelijke 
interventie van het project met een alternatief voorstel te komen wat niet leidt tot blijvende schade aan (de 
gevel van) het monument.   
 



Disclaimer SCA
Hoewel aan alle beschikbaar gestelde informatie en SCA advisering de grootst mogelijke aandacht en 
zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan dit advies worden ontleend.

Resumé/conclusie

ADVIES 
In te vullen door SCA

SCA adviseert de curator – en de kunstenaar- om voor deze specifieke tijdelijke interventie van het project/de 
manifestatie met een alternatief (locatie)voorstel te komen wat niet leidt tot blijvende schade aan (de gevel van) 
het monument aan de 2e Leeghwaterstraat 7a.  
 
 


