
Groenervaring op het dak

“Hoog Catharijne is een metafoor voor hoe wij leven: totaal geïsoleerd  
van de natuur,” zegt Marcus Coates. Toch is dat niet helemáál waar.

Wie behoefte heeft aan een onversneden groen-
ervaring in het stationsgebied, kan terecht in de 
Tuinfabriek op het dak van het Radboudkwartier. 
Ooit was dit een geplaveid plein met bankjes, 
bedoeld om aangenaam te verpozen, maar 
wegens overlast werd het in de jaren tachtig 
gesloten. Nu is het de stadsmoestuin van kunste-
naar Ester van de Wiel, een onderdeel van de 
tentoonstelling Call of the Mall (2013). De tuin 
wordt gerund door omwonenden en werknemers 
uit het stationsgebied, die er behalve groenten 
en kruiden ook aalbessen, bramen, kerrieplanten 
en lavendel kweken.

De oogst gebruiken ze zelf, maar ook de koks  
van Meetingplaza verwerken de producten in  
de lunches die ze bereiden. Verder groeien er 
appel- en perenbomen, scharrelen er Barne-
velder krielen en houdt een imker er drie bijen-
volken. Even weg uit het beton? Ga zitten aan 
een picknicktafel tussen het groen en geniet  
er van je boterhammetje. Je mag er zelfs een 
kropje sla bij plukken. 

De Tuinfabriek is op werkdagen te bezoeken via de entree 
van Meetingplaza. Aanbellen op winkelniveau. Andere 
openingstijden en de meest actuele info zijn te vinden  
op www.detuinfabriek.org.

Een scheur in de dagelijkse realiteit

Na de kunstmanifestatie Call of the Mall in 2013 komt de Stichting Kunst in 
het Stationsgebied met een nieuw kunstproject: Public Works. Zes kunste-
naars presenteren een half jaar lang hun werk in en rond Utrecht CS, een 
plek die momenteel op het hoogtepunt van verandering is. Wat heeft kunst 
daaraan toe te voegen? We vroegen het het artistieke team van Public 
Works: Carlijn Diesfeldt, Nicolette Gast, Maaike Lauwaert en Yoeri Meessen.

Carlijn Diesfeldt: Het stationsgebied gaat over 
dynamiek. Wat ons betreft niet zozeer over de 
nieuwe gebouwen, maar over de mensen die ze 
gebruiken, die zich in het gebied bewegen. Met 
hen willen de kunstenaars van Public Works de 
interactie aangaan.

Nicolette Gast: Als je op een plek als deze iets 
doet met kunst, is het verleidelijk om allereerst  
te kijken naar de spectaculaire architectuur. 
Maar je merkt dat de bouwplannen aan alle 
kanten worden ingehaald door de werkelijkheid. 
De ontwikkelingen gaan zo snel, het stations- 
gebied is zo dynamisch, dat we besloten hebben 
ons te richten op de gebruikers. Op de mensen 
die er wonen, werken en reizen.

Yoeri Meessen: Door met hen het gesprek op 
gang te brengen, breng je in het enorme complex 
ook de menselijke maat terug. Dat is iets wat 
kunst vandaag de dag heel goed kan. Dat, en  
een shift veroorzaken in je perceptie, je bewust 
maken: wat is in deze omgeving normaal en wat 
niet? Daar hebben we de kunstenaars specifiek 
op uitgezocht, dat ze zich voor langere tijd 
verbinden aan het gebied en de voorbijganger 
iets onverwachts meegeven. Dat ze iets achter-
laten in de hoofden van de mensen.

Maaike Lauwaert: De dialoog rondom de 
werken, daar gaat het ons om. In eerste instantie 
reageren voorbijgangers op wat ze zien, ze 
vinden het mooi of rustgevend of raken er juist 
door geïrriteerd. Vervolgens hopen we hen aan 
het denken te zetten: in hoeverre is er in deze 
omgeving nog ruimte voor iets anders dan we 
gewend zijn? Voor andere mensen, gedragingen, 
gedachten? Voor kunst? Kan het gesprek ook 
over iets anders gaan dan waar je de beste koffie 
kunt krijgen? En is het belangrijk dat die ruimte  
er is? Een aantal van de werken binnen Public 
Works bestaat bij de gratie van die interactie.

Carlijn: De kunstwerken die we plaatsen zijn zo 
gekozen en gemaakt, dat ze hier precies op hun 
plek zijn. In feite hebben ze deze omgeving nodig 
om te kunnen bestaan. In de witte ruimte van  
een museum zouden ze niet werken.

Yoeri: Arrivals / Departures, het werk van  
Marcus Coates, past bijvoorbeeld heel goed op 
het station. Het ziet er tenslotte uit als een reis-
schema. Pas als je goed kijkt, valt je op dat het 
over iets heel anders dan treinen gaat. En als  
er tijdens een performance opeens een horde  
als vogels verklede mensen voorbijkomt, weet  
je zeker dat er iets ongewoons gebeurt. Zo’n 
scheur creëren in de dagelijkse realiteit, dat is 
wat kunst teweegbrengt op een plek als deze.

Marcus Coates Arrivals / Departures
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Meedoen? 
Lijkt het u leuk om ook een keer 
mee te doen aan een natuur- 
ritueel van Marcus Coates? 
Stuur dan een mail naar Fien de 
Graaf via fien@kunstinhetstati-
onsgebied.nl. Zij neemt daarna 
contact met u op.

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: 
www.publicworksutrecht.nl

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

Partners 
Public Works is een initiatief  
van de stichting Kunst in het 
Stationsgebied en de gemeente 
Utrecht en is tot stand gekomen 
in samenwerking met:

Agenda

01.06 – 31.10.16 
How can we know the 
dancer from the dance? 
Performance Sander 
Breure & Witte van Hulzen 
Stationshal 
 
17.06 – 30.11.16 
Aura Utrecht  
PolyLester 
Forum Jaarbeursplein 
 
17.06.16 
Arrivals / Departures 
Vleermuizen zijn actief  
en vangen ’s nachts 
duizenden insecten —  
performance Marcus 
Coates 
17.00 uur – 18.00 uur,  
Stationshal 
 
18.06.16 
Arrivals / Departures 
Weidekringzwam groeit  
in graslanden en maakt 
soms grote heksenkringen 
— performance Marcus 
Coates 
13.00 – 18.00 uur en  
14.30 – 18.00 uur,  
Hoog Catharijne 
 
29.06 – 03.07.16 
Arrivals / Departures 
Ringslangen leggen hun 
eieren in broeierige mest-
hopen — performance  
Marcus Coates 
10.00 – 18.00 uur,  
Forum Jaarbeursplein 
 
01.07 – 31.10.16 
Merciless Separation 
Wifi-netwerk 
Constant Dullaart 
Stationsgebied

Kijk op publicworksutrecht.nl  
voor de actuele agenda.
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Planten en dieren zijn niet de eerste dingen waar je aan denkt als je door  
het Utrechtse stationsgebied loopt. Kunstenaar Marcus Coates brengt  
daar met een hedendaagse natuurkalender en een jaar vol performances 
verandering in.

Hoe hard de mens ook zijn best doet om 
zichzelf te vervreemden van de natuur, hij 
kan toch echt niet zonder. “In de natuurlijke 
wereld liggen onze roots. Daar komt al onze 
kennis en cultuur vandaan. Als we die roots 
doorsnijden, hebben we niets om naar terug 
te keren,” zegt de Britse kunstenaar Marcus 
Coates. Daarom schreeuwt juist een stede-
lijke omgeving als het Utrechtse stations- 
gebied om een verbinding met de natuur. 

Die verbinding legt Coates met het project 
Arrivals / Departures, een ‘reisschema’ met 
gebeurtenissen in het planten- en dieren- 
rijk. ‘28 oktober: De blaadjes van de berk 
zijn nu volledig verkleurd.’ ‘31 januari: Aard-
wormen komen aan de oppervlakte.’ Elke 
dag vermeldt Coates’ natuurkalender een 
dergelijk ‘nieuwsfeit’, om het buitenleven 
een plek te geven in onze verbeelding.

Interview Marcus CoatesInterview Marcus Coates

Een vogel vliegt  
uit, de zalm  

zwemt naar zee

Hoe heeft een plek als het stationsgebied 
jou kunnen inspireren?

Mijn project is juist voortgekomen uit het totale gebrek aan 
inspiratie. Neem Hoog Catharijne, dat is een ruimte met voor- 
namelijk kunstlicht. Je kunt er de lucht niet zien, de looprichting 
is al bepaald en alles om je heen is door mensenhanden gemaakt. 
De plek is een metafoor voor hoe wij leven: geïsoleerd van de 
natuurlijke wereld. In die omgeving de ervaring veranderen, daar 
ligt voor mij de uitdaging. Want als je daar elke dag doorheen 
moet, heeft dat effect op je welzijn. Het beton, de vlakke grond, 
het gebrek aan daglicht, de overdaad aan dingen die men je 
probeert te verkopen… Wij mensen hebben meer nodig dan  
dat. We zijn natuurlijke wezens, we moeten het gras voelen,  
de vogels horen zingen, de worm in de aarde zien kruipen.

En daar moeten we juist in een stedelijke 
omgeving aan herinnerd worden?

Het stadse leven op zich is niet slecht, maar de balans is zoek. 
We moeten terug naar de wereld als geheel, naar het water,  
de lucht, het gras, de bossen, en die weer leren begrijpen. Mijn 
natuurkalender kan daaraan bijdragen. Door voorbijgangers op 
zo’n exclusief menselijke plek te vertellen wat er die dag in de 
buitenwereld gebeurt, geef ik ze iets om over te fantaseren, te 
dromen. Een paddenstoel groeit, een vlieg verschijnt, een vogel 
vertrekt, de zalm zwemt — het zijn berichtjes die de verbeelding 
voeden en een relatie leggen tussen mens en natuur. Krijg je ze 
regelmatig te horen, dan worden ze misschien ook deel van je 
leven, van je eigen kalender.

Terug naar de natuur, dus?

Vroeger vierden we gebeurtenissen in de natuur, zoals de wisse-
ling van de seizoenen. Wilde je een goede oogst, dan verjoeg je 
de winter met een ritueel. Als de vogels in de lente terugkeerden 
en de nachtegaal begon te zingen, dan wist je waar je stond,  
dat het systeem nog werkte. We lieten ons leiden door dit soort 
belangrijke momenten, ze vormden onze kalender. Daar wil ik 
naar terug: dat de komst van de tjiftjaf en de zwaluw grootse 
gebeurtenissen zijn, vermeld op de voorpagina van de krant, 
collectief gevierd op scholen. Een feest met fanfare, of wat  
voor ritueel dan ook, om ons de natuur weer eigen te maken.

Is dat ook de reden dat je zelf performances 
gaat doen in het gebied?

Het is mijn droom dat mensen weer jaarlijks terugkerende 
natuurrituelen gaan vieren.  Dat natuur onderdeel wordt van 
onze cultuur. Daarom ontwikkel ik zelf rituelen, met zangers en 
dansers, met omwonenden en medewerkers uit het stationsge-
bied, maar ook met het publiek. Met een Utrechts koor vieren 
we de terugkeer van de zwaluw, en in een ritueel met een groep 
senioren kunnen voorbijgangers een beroep doen op hun wijs-
heid. Ik werk graag met mensen uit het publiek; hoewel ze altijd 
enige schroom moeten overwinnen, staan ze vaak open voor 
iets nieuws. Humor is belangrijk in mijn performances — zodra  
je lacht, kun je met frisse blik kijken. Zingen als een vogel of 
dansen als een slang? Het is ongewoon, maar ook grappig, en 
brengt je in contact met een andere wereld, met de grenzen van 
het mens-zijn. In mijn werk identificeer ik mij vaak met dieren, net 
als een sjamaan probeer ik als het ware een dier te worden. Zo wil 
ik mensen herinneren aan de oerbeginselen van het bestaan en 
hen verzoenen met de natuur. Want alleen als we de natuur weer 
leren begrijpen, kunnen we haar met respect behandelen.

“We moeten het gras voelen,  
de vogels horen zingen,  

de worm in de aarde zien kruipen.”
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