Kunst in het

Welkom
in Leiden
Beeldententoonstelling

Tijdelijke kunst versterkt de beleving van het Singelpark
Het gloednieuwe Singelpark is binnenkort het decor van een driejaarlijks kunstproject.
De eerste tentoonstelling opent in het najaar van 2020 met zes memorabele kunstwerken.
Het Singelpark is een initiatief van bewoners verenigd in
de stichting Vrienden van het Singelpark en de gemeente.
Bij zo’n park van grootstedelijke proportie horen natuurlijk
ontmoeting, natuurbeleving, sport en ontspanning. Maar
kunst mag daarbij niet ontbreken, zo redeneerden de
Vrienden. Vanaf dit najaar zullen zes hedendaagse kunstwerken op markante locaties in het Singelpark te zien zijn
met als thema vrijheid en begrenzing. De kunstwerken

zorgen er niet alleen voor dat je het park op een andere
manier ervaart, maar ze voegen een eigen verhalende
laag toe aan dit al markante park met zijn historische
betekenis. Wie door het park loopt ervaart op een ongedwongen en onverwachte wijze de verschillende kunstwerken. Na drie jaar plannen de Vrienden een nieuwe
tentoonstelling met een nieuwe curator en een nieuw
thema.

2020 tot 2023

Voor de aftrap van dit project in het najaar van 2020 tekende tentoonstellingsmaker Sandra Spijkerman.
De locatie en zijn historische betekenis vormden voor
Spijkerman het logische uitgangspunt voor het project
dat zij de meerduidige titel Welkom in Leiden!? gaf.
Leiden is het bolwerk van de vrijheid. Al 400 jaar wordt
op een intensieve en betekenisvolle manier het Ontzet
van Leiden herdacht en gevierd. Daarmee wordt niet
alleen de herwonnen vrijheid van de stad op de Spanjaarden gevierd, maar ook het feit dat de stad een toevluchtsoord werd voor mensen van verschillende religies
en voor andersdenkenden. Die open houding heeft Leiden gevormd tot wat het nu is. Maar die vrijheid moest
wel worden beschermd en verdedigd. De singels die in
de 17e eeuw hun huidige vorm kregen, zijn een blijvende
herinnering. De kunstwerken in deze eerste tentoonstelling zijn ieder op hun eigen manier hier een eigentijdse
bespiegeling op.

Behalve bij de Leidse geschiedenis haakt de tentoonstelling aan bij wat er op dit moment in de wereld gebeurt.
Op de vlucht voor oorlog en geweld, natuurrampen en
economische malaise zoeken mensen wereldwijd hun
heil buiten hun moederland. Regelmatig is Europa hun
gewenste eindbestemming. De nu zo aangename en
recreatieve voormalige stadsgrens en tevens linie biedt
de mogelijkheid om het thema van vrijheid en begrenzing van alle kanten te bekijken. Zo verhalen de kunstwerken over het menselijke aspect. Wat doet een grens
met mensen? En wat betekent het voor ze? Want altijd is
er die dubbele betekenis: wat voor de een bescherming
betekent, is voor de ander een beperking.

Kunst in het Singelpark, voor wie en waarom?

De Vrienden van het Singelpark beogen met kunst in
het Singelpark verbindingen tot stand te brengen. Tussen mensen, met het park en met de verhalen die de
stad vertelt. Wandelingen zijn daartoe een uitstekend
en laagdrempelig middel. Een speciale Kunstroute-App,
een randprogramma en een educatief programma
zullen de verschillende doelgroepen de gelegenheid

bieden voor meer verdieping. De Vrienden willen een
wandeling “Welkom in Leiden?!” met gids aanbieden.
De wandelingen zijn bedoeld voor alle Leidenaren en
bezoekers. Om te kijken en te luisteren naar de geschiedenis van de stad Leiden, stad van vluchtelingen
en naar de beelden en visies van de kunstenaars.

Man on a Pole van Fernando Sanchez Castillo vertelt over migratie en
de lonkende perspectieven aan de andere kant van de grens. Het is een
sculptuur naar een nieuwsfoto van Noord-Afrikaanse jongemannen op
de hekken rondom de Spaanse enclave Melilla in Marokko. Achter het
hek lonkt het veelbelovende Europa dat zij met een duizelingwekkende
sprong hopen te bereiken.
Dit reeds bestaande beeld werd eerder uitgevoerd voor de Duitse stad
Herford. Hier in Leiden en binnen de context van de manifestatie krijgt
het beeld echter opnieuw betekenis. Geplaatst bij de brug bij Volkenkunde markeert het de oude entree van het historische centrum. Forenzen en bezoekers passeren hier dagelijks, de stad in en weer uit, een
grens die voor ons bijna geen betekenis meer heeft. Door deze opstelling wordt de paalzitter op ons dagelijks pad geplaatst en herinnert hij
ons aan andere begrenzingen en afbakeningen die minder toegankelijk
zijn. Op deze plek nabij het station, heeft het beeld een signaalfunctie.
Een signaal dat in de titel Welkom in Leiden!? weerklinkt.

Wel
in Le

Beeldenten
In het werk van het Russische kunstenaarsechtpaar Marta Volkova & Slava
Shevelenko, dat in 1991 naar Nederland is gevlucht, lopen feiten en fictie en
collectieve en persoonlijke geschiedenis door elkaar. Grote constante in hun
oeuvre en beroepspraktijk is het begrip vrijheid. Mentale vrijheid waarin alles
mogelijk en denkbaar is. Met groot gevoel voor understatement en humor
weten deze kunstenaars prachtige verhalen geloofwaardig te verbeelden.
Hun kunstwerk Border Remover is een apparaat dat jou van je innerlijke
grenzen kan bevrijden. Dit kunstwerk komt te staan in het Rembrandtpark
voor de Zeevaartschool.

Uitvoering
Drie vooraanstaande kunstenaars(collectieven) hebben
een ontwerpopdracht gekregen voor een nieuw spraakmakend kunstwerk in de openbare ruimte. Ook is er
een ontwerpopdracht voor een participatiekunstwerk
verleend. Naast deze vier nieuwe kunstwerken zullen
er twee werken in bruikleen te zien zijn. Voordat de
kunstwerken in het Singelpark worden geplaatst gaat de
stichting in overleg met gemeente en omwonenden.

De kunstwerken

De Rotterdamse kunstenaarsgroep Observatorium maakt monumentale kunstwerken
in de openbare ruimte, veelal op plekken waar een transitie van inrichting en gebruik
gaande is. De kunstenaars stellen een langwerpige tuin voor, die door zitbanken en vier
poorten wordt omkaderd: TUSSENIN. De intieme tuin van hoge grassen ligt overdwars
op het wandelpad en vormt een onderbreking van het rondom de stad doorlopende
park. De vorm van de tuin is ontleend aan de rechthoekige vakken van de roemrijke
Hortus en de poorten, die het zicht op water, bebouwing, brug en park kadreren, zijn
ontleend aan de Aziatische invloeden op de stad Leiden. Van een afstand bezien vormen
de bladeren en pluimen een beweeglijke tuin middenin het Huigpark. De wandelrichting
van het park leidt pontificaal naar een schijnbare barrière. Maar dit grensgebied blijkt een
tuin, de scheidslijn een bank en de poort een blikveld. Voor de locatie wordt gekeken
naar het Huigpark.

De sculptuur Cage van Joep van Lieshout (2017) is ook een bestaand beeld. Cage is een
gedeconstrueerde, vervormde kooi die het menselijke verlangen naar vrijheid symboliseert.
De constructie bestaat uit sterke, vierkante buizen die verbogen zijn door middel van krachtige
hydraulische persen. Vervolgens werden de stukken metaal weer aan elkaar gelast en werd
het proces opnieuw uitgevoerd. Door de cyclus van constructie en destructie is de strenge
geometrie van de beginstructuur getransformeerd tot een meer organisch beeld. Cage doet
denken aan een huis, een veilig toevluchtsoord. Tegelijkertijd zijn de aanvallen van buitenaf
niet te ontkennen, waarmee het bouwwerk ook een symbool van verzet en onafhankelijkheid
lijkt te zijn geworden. Voor de plaatsing wordt gedacht aan De Plantage.
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In het oeuvre van Harold de Bree gaat het vaak om militaire objecten,
die hij zo nauwgezet nabootst dat ze een duidelijke aanwezigheid
hebben. Een kleine twist in de sculpturen zet je echter op het
verkeerde been. Als een folly zal Harold de Bree een wachttoren in het
Singelpark laten verrijzen. Dit als verwijzing naar de oorspronkelijke
vestingwallen waarop het nieuwe park is opgetrokken. Inspiratie voor
de vorm van deze Leidse wachttoren vond de kunstenaar in Berlijn.
Van een voormalige DDR-lichttoren naast de Berlijnse muur heeft hij
een vereenvoudigde versie gemaakt. Eentje waar niet in te klimmen
valt. De basis van de toren is afgeschermd door een fijnmazig hekwerk
met op de bovenkant vervaarlijk uitziende ijzeren stekels die draaien
op het moment dat je er kracht op uitoefent. Die stekels heeft De Bree
alle menselijke huidskleuren gegeven. Zo plaatst hij vraagtekens bij
de manier waarop mensen waar ook ter wereld hun eigen ideologie,
religie of denkbeelden proberen te beschermen. Dit beeld zal in het
Plantsoen worden geplaatst.

Het zesde kunstwerk zal een participatiekunstwerk zijn, waarvoor Sara Vrugt een ontwerpopdracht heeft ontvangen.
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Jan van Houtkade

Het ruim zes kilometer lange Singelpark is een ambitieus
project dat de gehele ring van bolwerken en singels,
aangrenzende parken en tussenliggende bebouwing
omvat. Vijf nieuwe bruggen verbinden de verschillende
parkdelen. Lola landscape architects ging bij het ontwerp
uit van beide oevers. De wegen, het water en het groen
dat in één lange slingerende beweging het grensgebied
met de binnenstad vormt, worden hierdoor als een
samenhangend geheel beleefd.

www.singelpark.nl
kis@singelpark.nl

Dit project komt tot stand dankzij financiële bijdragen van Gemeente Leiden, verschillende kunstfondsen
en dankzij de inzet van de vrijwilligers van Stichting De Vrienden van het Singelpark

