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Samenvatting projectomschrijving:

ADVIES 
In te vullen door SCA

In opdracht van de gemeente Amsterdam bouwt Mobilis een ondergrondse parkeergarage onder de 
Singelgracht. Als onderdeel van de tender worden kunst en participatie geïntegreerd in het ontwikkelproject. 
Kunstmest ontwikkelt in opdracht van Mobilis hiervoor de invulling: het project Buitenstebinnen, waarin de 
verhalen van bewoners de inspiratie vormen voor muurschilderingen van Dewy Elsinga. Door middel van 
verschillende participatieve activiteiten wordt er een verbinding gemaakt tussen het boven- en ondergrondse.   
 
In het community kunstproject Buitenstebinnen worden iconen uit de buurt vertaald naar 15 muurschilderingen 
in de Singelgrachtgarage. Buiten wordt naar binnen gebracht. Tijdens een intensief participatietraject bevragen 
we bewoners, jong en oud, van de wijken aan weerszijden van de Singelgracht(garage). De inspiratie die 
bewoners en ondernemers delen in de vorm van verhalen, beelden, tekeningen, fotografie en meer vormen het 
uitgangspunt voor de 15 kunstwerken van beeldend kunstenaar Dewy Elsinga.  
 
Wat er binnen in de garage gebeurt, brengen we ook naar buiten. Om de muurschilderingen te ontsluiten voor 
de beide buurten - degene met en zonder auto - organiseren we een drieledig traject, bestaande uit een 
buurtcampagne waarin verhalen en beelden worden gedeeld, een buurtfestival in de garage en een publicatie 
over Buitenstebinnen.  
 
De planfase is afgerond, de eerste contacten in de buurt zijn gemaakt. Ruim de helft van het benodigde budget 
wordt door Mobilis beschikbaar gesteld. Met de steun van kunstfondsen kan de participatie van start gaan. De 
eerste ontwerpen zullen worden gemaakt na afronding van de participatieve bijeenkomsten.   
 
Zie het volledige projectplan, portfolio en informatie kunstenaar en artist impressie in bijlage.  



Beoordeling

ADVIES 
In te vullen door SCA

Het plan voor de Singelgrachtgarage maakt een weldoordachte en degelijk indruk. De eerste vraag is echter of 
een dergelijke garage tot de openbare ruimte van Amsterdam gerekend moet worden. SCA adviseert dit wel te 
doen. Parkeergarages zullen meer en meer deel uit gaan maken van de Amsterdamse infrastructuur, en steeds 
vaker zullen het dan ook de plekken zijn waar zowel bewoners als bezoekers mee in aanraking komen. 
Daarmee zijn het ook plekken waar Amsterdam haar gezicht kan laten zien. De keuze voor een jonge 
kunstenaar met een nog beperkt maar interessant oeuvre voor de openbare ruimte is dan ook een goede 
aanzet tot een meer consequent beleid ten aanzien van deze openbare garages waar nu doorgaans niet veel 
te beleven valt. Het werk van Dewy Elsinga onderscheidt zich door een specifieke beeldtaal die in de verte doet 
denken aan die van de monumentale wandkunst uit de jaren 50 en 60. Om juist in de parkeergarages deze 
traditie weer op te pakken beschouwt SCA als een heel goed idee. Ook de wijze waarop het werk verbonden 
wordt met participatieve processen die zich bovengronds gaan afspelen getuigt van een veelbelovende aanpak. 



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 positief op dit plan. De consequentie is dat het werk na voltooiing wordt toegevoegd aan de 
collectie van de Gemeente Amsterdam. Wel is het zaak in het budget geld te reserveren voor onderhoud. 


