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Amsterdam, maart 2009
Geachte bewoners van de Silodam,
Bouwfonds Ontwikkeling BV, voorheen Rabo Vastgoed BV, en Woningstichting Eigen
Haard, de twee projectontwikkelaars van gebouw IJside, wil zowel de toekomstige
bewoners en gebruikers van het gebouw als omwonenden en passanten in het gebied
haar sociaal-maatschappelijke betrokkenheid tonen bij de buurt door hen een kunstwerk
in de openbare ruimte te schenken. Niet zomaar een kunstwerk, maar één dat gemaakt is
door een ambitieuze en talentvolle kunstenaar die woont en/of werkt in dit stadsdeel, en
nog niet behoort tot ‘de gevestigde orde’.
Na een selectieprocedure is door de begeleidende kunstcommissie gekozen voor
kunstenaar Anneke de Witte. Toen zij werd geconfronteerd met de omvang en de impact
van het gebouw en de openbare ruimte eromheen, werd duidelijk dat de omvang van het
kunstwerk navenant moet zijn. Alleen op die manier kan de connectie met het gebouw en
de doelstelling van het kunstwerk ten volle tot uiting komen. Vooral het bieden van
tegenwicht tegen de 8 meter hoge overkapping is een uitdaging voor de kunstenaar.
De kunstcommissie is van mening dat het beeld van Anneke de Witte een mooie dialoog
aan gaat met de omgeving. De vorm, een eiland dat zich verheft op poten, lijkt zo uit het
IJ de oever opgekropen te zijn. Of het nu daadwerkelijk poten zijn, of tentakels van een
waterdier, of misschien wel luchtwortels van de mangrove, is niet geheel duidelijk. Maar
dat is ook niet belangrijk, het roept die vraag op en daardoor nodigt het beeld uit tot een
nauwkeurigere beschouwing en zet het aan tot nadenken.
De plek is weloverwogen gekozen. Het beeld blijft op afstand van het gebouw, waardoor
het de authenticiteit behoudt, maar is dicht genoeg bij de architectuur geplaatst om een
relatie aan te gaan. Door het beeld vervolgens over de breuklijn van het vlakke plein (dak
parkeergarage) en het hellende plein (verblijfsgebied met zitelementen en beplanting) te
plaatsen, trekt het deze vlakken naar elkaar toe en maakt het tot een eenheid.
Door de tentakels van het bronzen deel en de open vorm die daar ontstaan is, verwacht
de kunstcommissie dat het beeld niet alleen visuele aantrekkingskracht zal hebben, maar
dat het tevens zal uitnodigen voor spel rond en onder het object. Een goede en
weloverwogen aanlichting van het beeld zal ook gedurende avond en nacht een bijzonder
schouwspel opleveren.
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In de bijlage kunt u een beschrijving lezen van de kunstenaar, Anneke de Witte, zelf.
Wij zijn er als kunstcommissie van overtuigd dat dit beeld, met de werktitel “I AM: AN
ISLAND”, op deze markante locatie een verrijking zal zijn en wij hopen uiteraard dat u
omwonenden het kunstwerk ook kunnen waarderen.
Indien u naar aanleiding van deze brief meer informatie wenst, kunt u contact opnemen
met Maaike Sijbrandij, secretariaat kunstcommissie. Tel: 5810193,
e-mail: m.sijbrandij@westerpark.amsterdam.nl. Aanwezig op maandag, woensdag en
donderdag.
Met vriendelijke groet, mede namens Dick Jansen, portefeuillehouder Cultuur,

William Rodenburg,
Hoofd afdeling SVP-Kunst, tevens voorzitter van de kunstcommissie
NB: deze brief is niet ondertekend want verzonden per e-mail
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