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D O M E I N E N
MANIFESTATIE ARCHITECTUUR,
BEELDENDE KUNST EN STEDENBOUW
artistieke grensverkenningen in een
vernieuwde woonomgeving

curator
Holger Nickisch
organisatie
de2Dames

Meander
architect Rob Krier
Kop Witteneiland
architect Lafour & Wijk
De Porschestrip
architect Peter Geusebroek
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Duro Toomato
Zoom
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Etoy
Orgacom
Zwakman Daniel
ORGACOM
Van wie is de openbare
ruimte?

urban: living, situated in a town or city
urbane: courteous, elegant

Marc Bijl Edwin
Milohnic
Dirk
In mei en juni 2004 vond in de Staatsliedenbuurt
in Westerpark de manifestatie Nieuwe Domeinen
plaats. Het was de eerste keer dat in het stadsdeel een dergelijke manifestatie op het gebied van
kunst, stedenbouw en architectuur werd georganiseerd. Gedurende drie weken werden rond de kades
van de Kostverlorenvaart buiten en binnen de
nieuwe woongebouwen, naast een tijdelijke
tentoonstelling, dagelijks verschillende activiteiten
aangeboden zoals rondleidingen, wandelingen, films
en openbare debatten.
Het centrale thema van de Nieuwe Domeinen was
de openbare ruimte versus de privé ruimte en de
rol van kunst daarbij. In het kader hiervan heeft
Holger Nickisch zestien kunstenaars uitgenodigd
om hun visie te geven op de stadsvernieuwing in
de Staatsliedenbuurt en de vernieuwde woonomgeving.
De manifestatie was een initiatief van SVP-Kunst,
het bestuursorgaan dat zorg draagt voor de uitvoering van het kunst - en cultuurbeleid van
stadsdeel Westerpark.

Menno Grootveld
PROXiViSION

ETOY
etoy.DAY-CARE 2.0
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Paschke
Sweere

Marc Bijl
Safe Living

Mark
Menno

Bain Ki-osk Rob
Grootveld
Duro
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Toomato
Martin
Smit
Marieken
Henk Fakkeldij
New Domain

De Staatsliedenbuurt wordt tegenwoordig graag
geafficheerd als een succesvol voorbeeld van
stedelijke vernieuwing. Na sloop, renovatie,
nieuwbouw met o.a. koopwoningen geldt de buurt
juist vandaag weer als een typische ‘volkswijk’
met een divers karakter en een veelbelovend
economisch draagvlak. Een gemengde buurt, zo
realiseert men zich, is een betere buurt.
Stedelijke vernieuwing is echter niet louter
resultaat, maar een proces dat vele jaren in
beslag neemt en de bewoners voortdurend met
complexe veranderingen confronteert. Hoe gaan
wij om met het feit dat een over decennia gegroeide stadscultuur voorgoed verdwijnt er een
opnieuw samengestelde gemeenschap en een
nieuwe ruimtelijke situatie voor in de plaats
komt? Kunnen kunstenaars een bijdrage leveren
aan deze maatschappelijke dynamiek?

Hansen
Verheyen
Nieuwe Domeinen richt zich bewust op een
actuele kunstpraktijk, die neerstrijkt op plekken
buiten de wereld van musea en galerieën en een
interactie aangaat met de sociale, politieke of
zelf economische context waarin zij ontstaat.
De manifestatie was in feite een casestudy hoe
professionele kunstenaars aan de hand van de
concrete urbane situatie in de Staatsliedenbuurt
stedelijke veranderingsprocessen kunnen reflecteren en actief meewerken aan de ontwikkeling
van een woonwijk.

Peter
Henk
ETOY
etoy.DAY-CARE 2.0

Rob Sweere
In Between
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Fakkeldij
Anno
Wijns
Anne van
Anne van Delft
Open Hekwerk
Diana Ozon
wandeling langs het
krakersverleden

De publieke ruimte neemt bij Nieuwe Domeinen
een bijzondere positie in: dit is de plek die alle
lagen van de maatschappij met elkaar delen en
waar het stedelijk beleid een afspiegeling zou
moeten zijn van de sociale werkelijkheid.
De installaties, ingrepen, interventies en presentaties van Nieuwe Domeinen zijn een tijdelijke
investering in een levend debat, dat juist door de
diversiteit van artistieke bijdragen onvoorspelbare
dimensie heeft ervaren.
De kunst hoeft daarbij niet altijd een materieel
object te zijn, maar is tevens een instrument om
communicatie mogelijk te maken. Ook bestaat er
geen onderscheid tussen openbare ruimte, privéruimte en kunstenaarsruimte. In de manifestatie
gingen zij op een opmerkelijke manier hand in
hand.

Dijkstra
Delft

openingsperformance
van Anno Dijkstra

Don
Diana
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Milohnic/Paschke
Glori a
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Ozo n
Maas

ETOY
etoy.DAY-CARE 2.0

Allard
Tom van

Jolles
Gestel

Ruben
Tracy
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Metz Anne Marie
Teulings
Aart

KI-OSK
Daily Art Supply

Hoogland
Raul
Wevers
Vincent

Edwin Zwakman
Keuken
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van Rossum Lucien
Geuzebroek Duco

Marieken Verheyen
Tijdelijke Herinrichting

Lafour
Peter
Stadig Dick Jansen
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Holger Nickisch
Teatske de Jong
Koos van den Berg
Frits Nolte
Wijnen
Digidaan
Thomas

Estafettegesprekken
Publi ek of privé
Estafettegesprekken
Gedifferentieerd bouw e n

ORGANISATIE NIEUWE DOMEINEN

Anieta van der Kolk Mart van Bree
Joke van Leeuwen
Wilma van
Lenden
Stadsdeel Westerpark

Estafettegesprekken
Gated communities
Estafettegesprekken
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