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Kunst & stadsvernieuwing
De wereld harmonieuzer en mooier maken.
Dat was in de tijd van de wederopbouw de
functie van kunst in de openbare ruimte.
Kunst zou de omgeving naar een hoger plan tillen, en bijdragen
aan een gezondere samenleving met breed gedragen normen
en waarden – of de omwonenden daar nu wel of geen zin in
hadden. In de loop der jaren is kunst in de openbare ruimte sterk
van karakter veranderd. Plaatsten we vroeger bronzen beelden
in parken en op pleinen, tegenwoordig kan de inrichting van een
plein of een tijdelijke kunstmanifestatie ook tot kunst worden
gerekend. Als het maar een interactie met de omgeving en het
publiek aangaat.
In Utrecht staat kunst in de openbare ruimte regelmatig in het
teken van grootschalige stadsuitbreidingsprogramma’s. Zoals
de manifestatie Beyond (2003) in Leidsche Rijn, bedoeld om
dit nog onontgonnen gebied te voorzien van een artistieke

voedingsbodem met stedelijke allure. Bij Beyond kregen de
kunstenaars alle ruimte, zelfs een zichtbaar resultaat was geen
voorwaarde meer. Kunst kon ook een handeling of een onderzoek zijn. Zo kon het gebeuren dat de ene kunstenaar met de
bewoners voor één dag een archeologisch pretpark inrichtte
en de andere met een groep belangstellenden ’s nachts naar
Amsterdam fietste.
Eenzelfde aan stadsvernieuwing gekoppeld ‘kunst-in-deopenbare-ruimte-project’ is Public Works. Zes kunstenaars
dompelen zich voor langere tijd onder in het stationsgebiedin-aanbouw, en maken werk dat juist in deze dynamiek en
hectiek tot zijn recht komt. De mening en betrokkenheid van
omwonenden, gebruikers en partners wegen daarbij zwaar,
want veel van de projecten zijn afhankelijk van hun participatie.
Kregen veel bewoners ten tijde van de wederopbouw nog
wel eens een ongewenst beeld aangesmeerd, bij Public Works
geloven de direct betrokkenen in de betekenis en het belang
van kunst in de openbare ruimte.

Agenda

Je hoeft niets voor lief te nemen
Na het succes van Call of the Mall in 2013, komt de stichting Kunst in het Stationsgebied nu met een nieuw project: Public Works. Zes kunstenaars presenteren
een jaar lang hun werk in en rond Utrecht CS, momenteel op het hoogtepunt van
verandering. Wat voegt Public Works toe aan het fenomeen ‘kunst in de openbare
ruimte’? We vroegen het het artistieke team.
Maaike Lauwaert: Kunst in de publieke ruimte heeft
geen al te beste reputatie. Het laat mensen onverschillig
of roept associaties op met ‘rotondekunst’. Hoe minder,
hoe beter, vinden de meeste mensen. Met Public Works
willen we dat denken over kunst in de openbare ruimte
veranderen. Iets neerzetten dat meer sympathie opwekt
en beter aansluit bij de actuele belevingswereld van het
publiek.
Yoeri Meessen: Utrecht heeft een sterke traditie op
het gebied van kunst in de openbare ruimte en de inzet
van kunst bij de herontwikkeling van gebieden. In het
aantrekkelijk maken van het stationsgebied kan kunst
ook een essentiële rol spelen. We hopen de mensen die
er met hun dagelijkse beslommeringen doorheen lopen
te verrassen, te confronteren en aan het denken te
zetten over de wereld om hen heen.

Carlijn Diesfeldt: Anders dan bij Call of the Mall hebben
we voor een niet-traditionele opzet gekozen. We wijzen
de werken niet aan als in een tentoonstelling, met platte-

Public Tours
Wilt u alles weten over kunst in
de openbare ruimte? En vindt
u het interessant om meer van
de kunstenaars van Public Works
te horen? Kom dan naar een
gratis Public Tour. U kunt zich
aanmelden via de website:
publicworksutrecht.nl

Nicolette: Als passant word je even onderdeel van
het kunstwerk. Je loopt er als argeloze toeschouwer
tegenaan, per ongeluk, en moet je er dan toe zien te
verhouden.
Maaike: Kunst in de publieke ruimte kan meer zijn dan
een bankje of een lichtsculptuur. Dat wil Public Works
laten zien. En daarbij onderschatten we het publiek niet,
want dat kan complexe kunst heus wel aan. We willen
het gesprek op gang brengen, over de plek die er is voor
mensen, dingen en gedragingen die ‘anders’ zijn, die
afwijken van de ongeschreven regels in de publieke
ruimte.

Nicolette Gast: Het publiek is er al, dat is het mooie
van dit gebied. De vraag is dan alleen nog: hoe kun je
impact hebben op die stroom passanten? Hoe bereik je
de mensen, die hier in eerste instantie toch met een
heel ander doel komen? Wanneer kunnen we hen ook
echt ons publiek noemen?

Meedoen?
Lijkt het u leuk om een keer mee
te doen aan een natuurritueel
van Marcus Coates of een workshop van Berend Strik? Stuur dan
een mail naar Fien de Graaf via
fien@kunstinhetstationsgebied.nl.
Zij neemt daarna contact met u op.

gronden, bordjes en suppoosten. In Public Works vind je
geen informatiebalie, maar moeten de werken vanzelf
groeien en hun publiek genereren. Ze manifesteren zich
in het hart van de dynamiek en zijn volledig op interactie
met de voorbijgangers gericht.

Carlijn: De openbare ruimte is zo vormgeven dat ’ie
veilig en efficiënt is en mensen er goed doorheen
kunnen. Om dat te bereiken wordt de ruimte ingericht
alsof we met z’n allen één soort mens zijn. De kunstenaars van Public Works houden juist een pleidooi voor
het niet-uniforme. Ze kijken anders naar de werkelijkheid, laten zien wat óók nog kan. Dat je nooit iets voor
lief hoeft te nemen.

Volg Public Works
publicworksutrecht.nl
Facebook, Twitter, Instagram
en YouTube

Colofon
Tekst: Pam van der Veen,
Robin Theel
Fotografie: Aafke Holwerda
Ontwerp: Kummer & Herrman

02.05 – 28.10.16
How can we know the
dancer from the dance?
Performance Sander
Breure & Witte van Hulzen
Stationshal
10.06.16 – 31.05.17
Arrivals / Departures
Natuurkalender
en performances
Marcus Coates
Stationsgebied
01.07 – 31.10.16
Merciless Separation
Wifi-netwerk
Constant Dullaart
Hoog Catharijne
06.07.16 – 31.05.17
Aura Utrecht
PolyLester
Forum Jaarbeursplein
18.08 – 06.11.16
Everyman
Atelier en voorstelling
Berend Strik i.s.m.
Aziz Bekkaoui
Hoog Catharijne
01.09 – 31.10.16
Going with the wind
HeHe
Croeselaan
Kijk voor de actuele agenda
op publicworksutrecht.nl

Partners
Public Works is een initiatief van
de stichting Kunst in het Stationsgebied in samenwerking met de
gemeente Utrecht en is tot stand
gekomen i.s.m.
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In de spotlights
Het Utrechtse Stadsplateau is vanaf deze maand meer dan anders een
plek om even stil te staan. Deze toegang tot het centraal station verandert
in een bijzonder theater. Een podium met spotlights waarop iedereen zich
even acteur kan wanen. Of een boterham kan eten terwijl hij in gekleurd
licht wordt gedompeld.
Drie metershoge cilindervormige objecten,
gemaakt van veelkleurig pvc-gordijn,
hangen boven de trappen en het Stadsplateau. Als monumentale theaterlampen,
gericht op een podium. Transparante
sculpturen zijn het, maar tegelijkertijd
ruimtes waar je naar binnen kunt gaan.
Als je dat doet, zie je de wereld om je heen
in een ander daglicht. En ben je zelf even
het middelpunt van een voortdurende

“In de oases van kleur en licht
is het aangenaam toeven.”

stadsvoorstelling. Welkom bij Aura Utrecht,
het werk van PolyLester, de ontwerpstudio
van uitvinder, beeldend kunstenaar en
filmregisseur Gabriel Lester en architect
en stedenbouwkundige Martine Vledder.
De titel van hun werk, dat een jaar lang in
het stationsgebied zal staan, verwijst naar
het kleurrijke energieveld dat ieder levend
wezen zou omgeven.

Magisch
Een stadspodium waar iedereen op en af kan lopen, daar doet
Aura Utrecht nog het meest aan denken. “Het werk maakt het
gebied theatraal, zodat voorbijgangers zich even deel kunnen
voelen van een bijzonder moment,” aldus Gabriel Lester. Martine
Vledder valt bij: “Utrecht CS is een fors station waar je je snel
kunt verliezen. Aura Utrecht is een simpele, maar doeltreffende
ingreep die een rustgevend verblijfsgebied creëert en de
publieke ruimte activeert.”
PolyLester staat onder anderen bekend om z’n ‘placemaking’projecten, waarbij een stuk van de openbare ruimte wordt
omgetoverd tot een plek waar je niet meer weg wil. Aura
Utrecht is verwant aan het PolyLester-paviljoen dat vorig jaar
vijf maanden voor het Londen Southbank Centre stond. Dat
was een rechthoekige structuur met rode, blauwe en gele pvcgordijnen op een drukbezochte plek vlak bij de London Eye.
Anders dan Aura Utrecht had dit paviljoen een duidelijke
functie, als openluchtzaal waar concerten, voordrachten,
trouwerijen en andere activiteiten georganiseerd werden.
Maar het was ook een plek waar je als voorbijganger gewoon
mocht gaan zitten. En dat gebeurde dan ook veelvuldig,
aldus Lester. “Mensen rustten uit in het paviljoen, kinderen
fietsten erdoorheen, het wakkerde de ontdekkingsdrift aan.
Het spel met kleur bleek een magische aantrekkingskracht
te hebben.”

Kleurrijke scène
Op diezelfde manier zal Aura Utrecht het publiek uitnodigen
om deel te nemen aan de ervaring. Martine Vledder: “Het werk
is geslaagd als het niet alleen wordt beleefd als lichtsculptuur,
maar als de voorbijganger er ook zelf onderdeel van wordt, zich
erbij betrokken voelt. Hij kan er snel doorheen lopen, maar het
ook gebruiken als rustpunt in de drukke omgeving, om even te
ontspannen en een boterham te eten. De interactie staat
centraal.”

De pvc-gordijnen vormen oases van kleur en licht waarin het
aangenaam toeven is. Overdag valt de zon binnen als door een
glas-in-loodraam, ’s avonds worden de cilindrische volumes
van boven belicht. Doordat ze robuust in de looprichting staan,
kun je er niet omheen – het is al te verleidelijk om deze speelse
installatie te onderzoeken. Ben je eenmaal binnen, dan verandert de wereld om je heen als het ware in een kleurrijke scène.
Volgens Lester heeft het werk dan ook een dubbel effect.
“Van binnenuit biedt het je een nieuw perspectief op de omgeving, van buitenaf gezien ben jij een acteur in de publieke
ruimte, hoofdrolspeler op het stadsplatform.”

Gastheer
Kunst in de openbare ruimte heeft uiteraard een andere functie
dan kunst in een museum, aldus Lester. “Het één kan gewoon
je pad kruisen als je op weg bent naar je tante, voor het ander
koop je een kaartje en neem je uitgebreid de tijd. Maar in beide
gevallen is het belangrijk dat het publiek zich op z’n gemak voelt.
Als PolyLester zijn wij de gastheer die de mensen welkom heet,
ze moet uitnodigen om binnen te komen en zich te verhouden
tot het werk.”
Public Works is geen reguliere tentoonstelling waar de bezoeker
met een plattegrondje rondloopt, beaamt Vledder. ‘Het mooie
en spannende is dat ook de ‘gewone’ reiziger hier met kunst
in aanraking komt. Daarom hebben we de laagdrempeligheid
opgezocht, zonder in oppervlakkig effectbejag te vervallen.”
En dat is precies wat het werk op de trappen teweegbrengt:
een bijzondere ervaring waar je even ‘bij wil horen’. Een echte
blikvanger en tegelijkertijd een poëtische sculptuur die jou als
passant een plek geeft.

