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Kunst in de Noord/Zuidlijn
Interview en Beeldverslag
maandag 18 maart 2013

Sophia Zürcher | Bij een nieuw metrostation hoort een passend kunstwerk. De ontwerpen
voor Kunst in de Noord/Zuidlijn worden gepresenteerd op internet, in Pakhuis de Zwijger
en in een Pop Up Expo.
Kunstbeeld sprak met Onno van den Muysenberg (Projectleider Kunst bij de
Noord/Zuidlijn) en Véronique Baar (Kunstadviseur van QKunst, verantwoordelijk voor de
artistieke begeleiding): “Het moet dertig jaar mee gaan.”

Waarom is het belangrijk om kunst te tonen in de metrostations?

Van den Muysenberg: “We willen de omgeving van de reizigers veraangenamen. Kunst is
ook een welkome aanvulling op de architectuur. Benthem Crouwel Architekten hebben
namelijk een ontwerp gemaakt waar kunst bij hoort. Een andere reden is dat kunst een
vorm van herkenning oplevert; dat reizigers direct zien ‘ik ben nu in station Rokin’”.
Véronique Baar: “Daarnaast is het belangrijk om te laten zien dat Amsterdam een culturele
traditie heeft die we willen delen. Ik hoop met kunst van hoge kwaliteit de reizigers uit te
nodigen om kunst ook eens in een andere omgeving te gaan opzoeken.”

Is kunst in de metro een speciaal soort kunst?

Baar: “Ik denk dat kunst in een metrostation monumentaal en sfeerbepalend is. Daarnaast
worden er natuurlijk specifieke eisen aan de kunstwerken gesteld wat betreft veiligheid
en duurzaamheid. Het werk moet dertig jaar mee gaan. We hebben gemerkt dat de
kunstwerken ondanks die randvoorwaarden niet aan kwaliteit hoeven in te boeten.”
Van den Muysenberg: “De kunstwerken in metrostations zijn wel anders dan kunstwerken in
musea. Het zijn werken waar sommige mensen dagelijks mee geconfronteerd worden. Het
moet interessant blijven voor de reiziger die het iedere dag op weg naar werk ziet, maar
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Amsterdam komt.”

Bijten die twee criteria elkaar?

Baar: “Helemaal niet. De Noord/Zuidlijn zelf volgt de historische infrastructuur van de stad
en dat is ook het thematische uitgangspunt voor de kunst. De bovengrondse wereld wordt
op een verrassende manier naar beneden vertaald. Daarmee heb je die verankering voor de
komende dertig jaar, want Amsterdam zal blijven bestaan.”
Van den Muysenberg: “Elk station heeft een thema: van wijk tot wereld. Hiervoor is
gekeken naar de omgeving en de functies van de stations. Centraal station is een plek waar
de wereld de stad in komt, dus dat station kreeg het thema ‘wereld’. De Pijp kreeg het
thema ‘de wijk’.”
Baar: “De thema's zorgen ervoor dat de werken zich zo op een logische wijze verhouden tot
de stad en tot elkaar. Bij de selectie van kunstenaars hebben we ook echt gekeken of die
thematiek op een natuurlijke wijze past in iemands oeuvre.”

Hoe zijn de kunstenaars geselecteerd?

Baar: “We hebben kunstenaars bij de thema’s gezocht. Als adviesbureau hebben wij
geprobeerd grote variatie in de longlist te creëren. Van gevestigde tot jonge, van lokale
tot internationale kunstenaars. Uiteindelijk heeft de adviescommissie de shortlist
samengesteld, vooral op basis van de kwaliteiten van de kunstenaars en minder op de
afkomst van de kunstenaar.”
Van den Muysenberg: “De adviescommissie is ingesteld door het College van Burgemeester
en Wethouders. In die commissie zitten kunstkenners, de architect, en vertegenwoordigers
van de GVB en de reizigers. Zij geven uiteindelijk het college het advies welke kunstenaar
bij welk station past.”

Heeft het publiek ook iets te zeggen over de uiteindelijke selectie?

Van den Muysenberg: “We willen graag horen wat de aankomende reiziger van de
ontwerpen vindt. We organiseren twee avonden in Pakhuis de Zwijger waar het publiek
vragen kan stellen aan de kunstenaars, we hebben een website en deze expositie. Alle
reacties verzamelen we en geven we aan de adviescommissie.”

Geven jullie je eigen voorkeur ook mee aan de commissie?

Van den Muysenberg: “Ik geef mijn mening niet, dat laat ik over aan het publiek.”
Baar: “Ik denk dat ik als adviseur en bemiddelaar vooral moet zorgen dat de
adviescommissie goed geïnformeerd is. Ik vind het wel mijn taak om, wanneer een
ontwerp om de een of andere reden niet goed uit de verf komt, het goed voor het voetlicht
moet brengen. Maar dat probeer ik wel objectief te doen. Ik heb natuurlijk wel mijn eigen
ideale lijn vastgesteld, maar uiteindelijk heb ik geen rol in de selectie. Jos Houweling [zit
namens de Amsterdamse Kunstraad in de adviescommissie –red.] zegt dat alle ontwerpen
goed zijn, dus in die zin kan er ook geen verkeerde keuze gemaakt worden.”
Pop‐Up Expo , ‘Kunst in de stations Noord/Zuidlijn’
9 mrt. t/m 14 april 2013
geopend: 12.00‐20.00
Duintjer, Vijzelstraat 68, Amsterdam
www.amsterdam.nl/noordzuidlijn
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Beeldverslag

Bezoekers van de Expo kunnen hun mening geven over de ontwerpen

De stations waar het om draait
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Station Noord

Harmen Liemburg
Liemburg mengt historisch materiaal en actuele beelden. Voor dit station trekt Liemburg
een parallel tussen de watervogels in Noord en de reiziger. Op de expositie zijn alleen
inspiratiebronnen te zien, de echte tekening moet nog gemaakt worden.
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Dylan Graham
Graham kent de omgeving van het metrostation goed en vroeg zich af waarom er geen brug
over het IJ is. Hij heeft historisch onderzoek gedaan en kwam erachter dat er ooit
megalomane plannen waren voor een brug. Hij wil dat plan een plek geven in de vloer van
het perron.

Gabriel Lester
Lester heeft de vormveranderingen in het landschap, van de regio naar de stad, vertaald
naar een grafisch patroon. ’s Nachts zal het ontwerp worden aangelicht.

Station Noorderpark
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Job Koelewijn.
Op het doodlopende stuk van het station wil Koelewijn bewegende klokken plaatsen.
Koelewijn werkt vaak met het fenomeen ‘tijd’.

Persijn Broersen & Margit Lucáks
Dit ontwerp van Broersen en Lucáks bestaat uit zeven poorten die symboliseren dat Noord
het ochtendland is en centrum het avondland. De steensoorten verwijzen naar de bouw van
arbeiderswoningen in Noord. Ze overwegen een deel van de poorten te laten overgroeien
met klimop.
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John Körmeling
Omdat Noord in transitie is, wil Körmeling een gebouw op het station plaatsen dat eruitziet
alsof het er tijdelijk is neergestreken. Het gebouwtje kan ruimte bieden aan bijvoorbeeld
een gastschrijver.

Station Centraal Station (verdeelhal)

Jennifer Tee
Tee heeft haar persoonlijke geschiedenis gemengd met de geschiedenis van Amsterdam. Zij
maakt een palepai van gedroogde tulpenblaadjes met Amsterdamse en persoonlijke
symbolen.
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Jan van de Pavert
Van de Pavert heeft een grote schildering gemaakt met elementen die hij typerend vindt
voor Amsterdam, zoals Tante Leen, Def P van de Osdorp Posse en Wally Tax.

NS Harsha
Harsha wil tweeduizend Amsterdammers vragen welke drie elementen zij belangrijk vinden
in hun leven. Met die antwoorden gaat hij een grote wandschildering maken, in zijn
kenmerkende stijl die deels gebaseerd is op Indiase miniatuurschilderingen.

Station Centraal Station (perron)
http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/20441/kunstindenoordzuidlijn.html
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Diana Thater
Thater wil drie verschillende perspectieven op de stad (amateurbeelden, haar eigen
beelden en beelden die Amsterdamse huisdieren gaan filmen) combineren tot een 24‐uurs
videoloop.

Fiona Tan
Tan wil een soort fries maken. Zij gaat groepen Amsterdammers in zwart‐wit filmen,
waardoor een traag bewegend videoportret ontstaat van Amsterdammers die de reizigers
begroeten. Het wordt op zo’n manier gefilmd dat het beeld te maken heeft met de tijd of
het seizoen.
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Guido van der Werve
Van der Werve ging uit een tekst van Plato en van het gegeven dat je in de ondergrondse
op weg bent naar de andere kant van de aarde. Hij laat zich fotograferen al springend van
een hijskraan, een keer met zijn hoofd naar boven en keer met zijn hoofd naar beneden.

Station Rokin

Marcel Schmalgemeijer
Bij de tunnelwerkzaamheden bij het Rokin zijn zevenduizend archeologische objecten
gevonden die tussen de roltrappen gepresenteerd worden. Op de perronwanden laat
Schmalgemeijer zien dat de contouren van de objecten tijdloos zijn.
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Ni Haifeng
Ni wil nieuwe vondsten ‘opgraven’ door passanten boven het station te vragen objecten aan
te leveren. Die objecten gaat hij in andere materialen omzetten en tussen de echte
archeologische vondsten plaatsen. Foto’s van de passanten en hun objecten worden op de
perronwand aangebracht.

Daniel Dewar & Grégory Gicquel
De objecten zijn in de Amstelbedding gevonden. Zij willen het gevoel dat je je in de
rivierbedding bevindt terugbrengen in handgemaakte keramieken tegels. De vissen
verwijzen naar Nederlandse visstillevens.
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Uta Eisenreich
Eisenreich ordent archeologische objecten in taal. In de perronvloer verwerkt zij de
herkomst van woorden, op de wanden komen foto’s die iets te maken hebben met die
woorden. De archeologische vondsten wil ze in vitrines die als wolken tussen de trappen
hangen tonen.

Station De Pijp

Koen Taselaar
Voor Taselaar is de linoleumvloer met de zwart‐witte blokjes kenmerkend is voor de wijk.
Dat materiaal zal hij met de hand versnijden. Het patroon is geïnspireerd op gevels en
raampartijen uit de wijk.
http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/20441/kunstindenoordzuidlijn.html
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Aam Solleveld
Dit station is het enige station waarbij de twee sporen boven elkaar liggen. Solleveld wil
de illusie van ruimte scheppen in dit smalle station door een grote zeefdruk te maken met
lijnen gebaseerd op gevels interieurs uit De Pijp. Alles is op ware grootte; een stoel is zo
groot als een stoel in het echt.

Amalia Pica
Pica wil dat de kleuren van De Pijp de verdeelhal van het station in lijken te sijpelen. Bij
de entree komen monumentale bogen die gekleurd zijn aan de onderkant.
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Fransje Killaars
Killaars liet zich inspireren door de tegels in de portieken van huizen in De Pijp. Killaars zal
met de originele tegels werken bij de ingang aan de Albert Cuyp en aan de andere kant
komen tegels die zij zelf ontwerpt.

Station Europaplein

Gerald van der Kaap
Voor zijn VJ‐werk neemt Van der Kaap vaak een zin uit een woordenboekje als
uitgangspunt. Voor dit station zou dat de zin ‘I want to have a permanent wave’ zijn. Hij
gaat beelden mixen die bij de zin passen, het station en de omgeving. Hij zal ook twee
mensen fotograferen die een korte ontmoeting spelen.
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Hamid el Kanbouhi
El Kanbouhi is erachter gekomen dat in overal in Europa andere kaartspelen gebruikt
worden. De kunstenaar ontwerpt nieuwe heren en vrouwen. De afbeeldingen zijn
lenticulair, zo kun je dus een knipoog krijgen van een boer.

Annelys de Vet
De Vet ziet Europa als een lappendeken van regio’s. In regio’s speelt de textielindustrie
vaak een belangrijke rol. Ze wil alle lappen kopen in Amsterdam en achter glas in het
http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/20441/kunstindenoordzuidlijn.html
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station tonen.

Vijzelgracht

Het kunstwerk bij de Vijzelgracht is al gekozen. Drie kunstenaars hebben een ontwerp
gemaakt met Ramses Shaffy als onderwerp. Het ontwerp van Marjan Laaper is uiteindelijk
gekozen door het publiek.
Foto’s: Sophia Zürcher
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