Beste bewoner van de Spaarndammerbuurt,
Deze brief ontvangt u omdat wij weten dat u zich betrokken voelt bij de ontwikkeling van het
Domela Nieuwenshuisplantsoen. U kunt ons helpen om het plantsoen nog mooier te maken!
Kunst in het Domela Nieuwenhuisplantsoen
Het Domela Nieuwenhuisplantsoen wordt op initiatief van Bewoners&werkgroep
Domela~plantsoen grondig opgeknapt. Velen van u hebben meegedacht en meegestemd
over het nieuwe ontwerp van het plantsoen. In maart is bekend geworden dat het plantsoen
volgens het model 'Landschapstuin' opnieuw ingericht zal worden.

In het ontwerpproces is de wens voor kunst veel gehoord. Binnen het budget voor realisatie
van dit ontwerp is nog ruimte om de altaarvloer te verbijzonderen met een kunstzinnige
toevoeging. Een afvaardiging van Bewoners&werkgroep Domela~plantsoen hebben daarom
samen met betrokken gemeentemedewerkers een gesprek gehad met kunstenaar Elspeth
Pikaar om te verkennen wat dit zou kunnen zijn.* De uitkomst is dat de kunsttoepassing
gebaseerd is op input van bewoners en zich verhoudt tot een aantal nader te bepalen thema’s
die passen bij de locatie.
Elspeth Pikaar

Elspeth Pikaar werkt al 17 jaar vanuit haar atelier in Loodsen X&Y
aan de Spaarndammerstraat. In haar kunstwerken verwerkt
Elspeth regelmatig input van anderen. Dit kunnen teksten zijn
of tekeningen. Of verhalen die betrokkenen vertellen. Dit zijn de
‘bouwstenen’ waarmee Elspeth patronen samenstelt en uitvoert
in verschillende materialen. .
Voor dit project zal Elspeth een ontwerp maken voor
verbijzondering van de altaarvloer. Dit doet zij op basis van input
die ze ophaalt uit workshops met bewoners. Om een indruk van
haar werk te krijgen kunt u kijken op www.elspethpikaar.nl

*Er zijn ook een aantal andere kunstenaars geweest die zich hebben aangemeld voor een
kunstopdracht, maar de Bewoners&werkgroep Domela~plantsoen en gemeente kiezen voor
Elspeth.

Workshops: komt u ook?
Elspeth organiseert drie workshops waarin u uitgenodigd wordt om aan de hand van een
aantal thema’s anekdotes te vertellen en verhalen te delen. Misschien bent u nog gedoopt in
de voormalige Maria Magdalenakerk, of heeft u uw eerste kus gekregen in het plantsoen?
Dit soort verhalen zullen door Elspeth vertaald worden in beelden die verwerkt worden in de
altaarvloer. Er is plek voor 18 mensen verdeeld over 3 workshops. Komt u ook?
Data workshops:
Woensdagmiddag
Woensdagavond
Zaterdagochtend

27 september
27 september
30 september

14.00-16.00 uur
20.00-22.00 uur
10.00-12.00 uur

We hopen u te kunnen begroeten tijdens één van de workshops. U kunt zich aanmelden via
onderstaand emailadres. Vermeld alstublieft uw naam, leeftijd en telefoonnummer en welke
workshopdatum uw voorkeur heeft. De plaats van handeling maken we kort tevoren bekend,
waarschijnlijk De Horizon maar misschien wel op het plantsoen.
Bent u dan verhinderd, maar heeft u wel een waardevol verhaal dat u met de kunstenaar wilt
delen? Dan kunt u dat ook opschrijven of als een gesproken bericht via uw telefoon versturen
naar domelaplantsoen@gmail.com
Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet, namens gemeente en Bewoners&werkgroep Domela~plantsoen,
René van Kuyk (projectleider)
Annemieke van der Wal en Donna Tjin-Kam-Jet (bewoners)

