Amsterdam, 6 februari 2018
Persbericht: Amsterdamse Kunstraad adviseert over voorstel stadscuratorium

De Amsterdamse Kunstraad is gevraagd om te adviseren over het Uitvoeringskader kunst in de openbare ruimte,
dat is opgesteld naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van GroenLinks. De kunstraad is enthousiast over het
idee van een stadscuratorium en ziet kansen om de zichtbaarheid van kunst en cultuur in de stad te vergroten en
om nieuwe kunstprojecten te initiëren. Maar de AKr signaleert ook knelpunten en doet daarom een aantal
aanbevelingen.

Kunst als onderdeel van gebiedsontwikkeling
Wat de kunstraad betreft verdient de kunst en het stadscuratorium een volwaardige positie bij de
gebiedsontwikkeling. Het streven moet zijn dat het stadscuratorium meerjarige afspraken met andere grote
spelers maakt, zoals woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, multinationals en het havenbedrijf.

Onafhankelijk stadscuratorium en uitvoeringsteam
De kunstraad stelt dat de verschillende expertises, zoals een communicatiedeskundige en de kennis van en
gevoeligheid met het koloniale verleden, in het stadscuratorium moeten worden gewaarborgd.
De kunstraad meent dat zowel het stadscuratorium als de uitvoeringsbegeleiding onafhankelijk moeten zijn van
de gemeente, om als onafhankelijk advies- en uitvoeringsorgaan te kunnen opereren.

Budget stadscuratorium
Het is wat de kunstraad betreft een gemiste kans dat er over de voor 2018 beschikbare € 1,8 miljoen euro al een
apart collegebesluit is genomen, nog voordat het stadscuratorium een visie heeft ontwikkeld op kunst in de
openbare ruimte. Het is spijtig dat de gemeente geen advies heeft gevraagd aan het stadscuratorium, alvorens tot
allocatie van dit budget over te gaan.

Mindset
In het Uitvoeringskader ligt de nadruk sterk op de bestaande collectie kunst in de openbare ruimte. De kansen en
mogelijkheden van het stadscuratorium zijn nu nog onderbelicht terwijl kunst in de openbare ruimte juist bijdraagt
aan de dynamiek van de stad. Naast het behoud van bestaande werken, moet de mindset gericht zijn
doorstroming en op nieuwe uitingen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guikje Roethof, algemeen secretaris Amsterdamse Kunstraad
020-6264315.
zie ook: www.kunstraad.nl

