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Samenvatting projectomschrijving:

ADVIES 
In te vullen door SCA

Giant Pink Glasses (van Daniela Rubinovitz) is een 4 meter grote "roze bril" van gepoedercoat staal. 
Het werk staat aan op een prominente plek (Oude Haagseweg 19, Oeverlanden) tegen over Het Mercure Hotel, 
bij de toegang naar wandelpaden naar de oevers en de ingang van het ‘cruisegebied’.  
 
Het fungeert als aan herkenningspunt, als een landmark en als een fraaie toevoeging aan de openbare ruimte. 
Het werk staat ook voor de Amsterdamse viering van vrijzinnigheid. Het werk is inmiddels onderdeel van Imago 
en identiteit van Park de Oeverlanden.De (lokale) gemeenschap heeft het kunstwerk omarmd. Dit geld voor de 
homo community, maar ook voor de community in bredere zin in deze omgeving. (Gebruikers van o.a. Ons 
Buiten, kunstenaars van Nieuw en Meer, Rijkshemelvaart, Vereniging 'De Oeverlanden Blijven, jachthaven 
etc.). 2018 is het werk geplaatst op de locatie. Er is een object/omgevingsvergunning afgegeven.  
Het werk is in eigenbeheer van de kunstenares gemaakt. Het heeft eerder bij de Keukenhof gestaan (twee 
seizoenen) en bij Paleis Soestdijk.  
 
Het staat vermeld op de website buitenkunst: 
https://amsterdam.kunstwacht.nl/kunstwerken/bekijk/21631-giant-pink-glasses 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Giant_pink_glasses 
 
Het werk heeft weinig onderhoud nodig (gepoedercoat staal) en is hufter-proof.  
Website Daniella Rubinovvitz: https://www.daniellarubinovitz.com/artist/throughrosecoloredglasses/ 
 



Beoordeling

ADVIES 
In te vullen door SCA

Giant Pink Glasses is een in eigen beheer gemaakt brilmontuur (401,3cm x 203,2cm x 401,3 cm, 2017) van 
gepoedercoat staal. Kunstenaar Daniella Rubinovitz is zelf eigenaar van het werk. Het al bestaande kunstwerk 
is in het Park de Oeverlanden geplaatst in 2018, als onderdeel van de manifestatie Future Play: “Een 
eenmalige en unieke belevenis met een mix van beeldende kunst, site-specific interactieve installaties.” 
 
Het werk is te vinden op de website van buitenkunst (amsterdam.kunstwacht.nl) en wordt volgens collega’s van 
stadsdeel Nieuw-West inmiddels gewaardeerd door betrokkenen in de omgeving. Het bestaat op deze plek 
echter vooral in relatie tot de manifestatie in 2018 en het kunstwerk wordt tevens online te koop aangeboden. 
Het object is onderhoudsarm en het onderhoud van het omringende groen gebeurt jaarlijks, waardoor er geen 
aanleiding is tot (acute) verandering van de situatie.  
 



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

Behalve de manifestatie dat de aanleiding was voor de plaatsing van het kunstwerk, is er niet een specifieke 
contextuele binding met de locatie. Het kunstwerk is ook ‘bedoeld’ om op willekeurige plekken als ‘signaal’ te 
worden gezet.  
 
Stadscuratorium Amsterdam ziet geen aanleiding tot verandering van de huidige beheersituatie. SCA adviseert 
daarom om Giant Pink Glasses niet op te nemen in de collectie Kunst in de Openbare Ruimte. 
 
 


