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Jaaroverzicht activiteiten en bereik
Community-art projecten
•
•

Ondertussen in de Spaarndammerbuurt
Art of Integration – Bouw de Tempel

•
•
•
•
•
•
•
•

Bob Vlakehuis in samenwerking met UAF
Vondel CS
Amsterdam Museum
bkkc (Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur)
Verhalenwinkel Spaarndammerbuurt
Stadskantoor Utrecht
Restart Wageningen
Tijd voor Tapijten, Stichting de Vrolijkheid:
◦ Museum het Schip
◦ bkkc
◦ Humanity House
◦ Podium Mozaïek
◦ bblthk Wageningen
Kantoor UAF
Kantoor Pharos

Exposities

•
•

Optredens, trainingen, presentaties en workshops
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conferentie van The Look Company in het Humanity House
4 mei herdenking Spaarndammerbuurt
Bevrijdingsmaaltijd Houthaven
Symposium Hogeschool Utrecht/Universiteit Utrecht
Bijeenkomst Dorrie Stoop Fonds
Refugee@campus UAF, Fontys Hogeschool Eindhoven en Vrije Universiteit Amsterdam
Kunst in Kerkje, gemeente Velp/Vrolijkheid Grave
Boekpresentatie Uitgeverij Parthenon
Ambacht in Beeld festival
Familiedag UAF
Teambuilding UAF
Congres Opvoeden tussen twee culturen, Vluchtelingenwerk
Opleiding Leren over Leven
Festival Bijlmer Bye-us/Tijdelijk Museum

Onderwijsprogramma's
•
•

Hogeschool van Amsterdam Minor Kunst die Kantelt
Programma internationaliseringsweken PABO's ism LKCA

In totaal heeft De Werkelijkheid in 2017 55 kunstenaars één of meerdere werkopdrachten kunnen geven.
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Community-art projecten

Ondertussen in de Spaarndammerbuurt
Met het project Ondertussen in de Spaarndammerbuurt maakten we kunst in de wijk en organiseerden daarmee
ontmoetingen tussen oude en nieuwe bewoners, ondernemers in de Spaarndammerbuurt en toekomstige bewoners
van Amsterdam en het asielzoekerscentrum in de Houthaven. We verzamelden verhalen over welkom en afscheid,
weggaan en aankomen, die op hun beurt weer verwerkt werden in sculpturen door drie kunstenaars. We openden een
winkeltje-galerie en een workshopruimte en creëerden een inspirerende plek, een tussenruimte waar een bont
gezelschap van ambachtslieden, ondernemers, kunstenaars (al dan niet gevlucht) samen gingen verkennen, leren en
vormgeven. Zo bouwden we van 2015 tot 2017 samen met Blik Bijzonder aan een netwerk in deze veranderende
buurt. De Verhalenwinkel is in 2017 overgedragen aan Stichting Ondertussen die de activiteiten voorzet. De
Werkelijkheid bouwde met Nosrat Mansouri, Edson Bruno Filho en Moussa Ramou verder aan drie beelden in de
Houthaven die met de opening van het asielzoekerscentrum in de Houthaven aan elkaar verbonden worden met een
beeldenkaravaan. Het beeld van Moussa Ramou heeft voorlopig een thuis gevonden in het azc van Alkmaar. Voor het
beeld van Nosrat Mansouri, dat zo'n 9 meter hoog wordt, ligt het ontwerp klaar. We gaan ervoor dat dit 'Monument
van Verhalen' een plek krijgt in het park naast het nog te bouwen azc!
Het beeld Pelikaan van Edson Bruno Filho werd december 2017 onthuld in het 4e Gymnasium.

Art of Integration – Bouw de Tempel
Art of Integration was een initiatief van een brede groep kunst- en cultuur instellingen in Brabant die met inzet van
kunst bij willen dragen aan draagvlag voor de opvang van vluchtelingen en integratie van vergunninghouders,
waaronder bkkc (Brabants kenniscentrum kunst en cultuur), TAC (Temporary Art Centre) en het Van Abbemuseum. 'Art
of Integration' was de paraplu voor verschillende deelprojecten en initiatieven waaronder het kunstproject in de wijk
De Tempel dat De Werkelijkheid uitvoerde samen met het Centrum voor de Kunsten Eindhoven.
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Riska Wijgergangs en Senad Alić begeleiden een nieuw geworven groep kunstenaars: Ihab Bakir - theatermaker, Dorot
Sobzcyk - fotografe en theatermaakster, Mazen Altass - evenementenorganisator, Stijn Bles - beeldend kunstenaar,
Yama Saraj - innovator en nieuwe media en Jason Flaviney - theatermaker. Het evenement 'Bouw de Tempel' was het
eindresultaat van het onderzoek dat deze groep in de buurt deed door middel van kunstinterventies en interviews. Een
tijdelijke, unieke tempel werd gebouwd voor De Tempel, vroeger de wijk voor Philipsmedewerkers; gevuld met
schaduwtheater en verhalen uit de buurt. Vol wensen en dromen. Een grafitti make-over van het transformatorhuisje,
onder handen genomen door 55 plussers. En muziek en eten en drinken. En daarmee ontmoetingen tussen oude en
nieuwe buurtbewoners voor meer verbinding in de wijk.

Exposities - Enkele highlights:

Seat at the table Amsterdam Museum
Drie kunstenaars maakten een couvert geïnspireerd op een historisch figuur. Deze werden geëxposeerd op de grote
vergadertafel in de Regentenkamer van het Amsterdam Museum. Nasr Azarmehr maakte een prachtig fragiel
porceleinen couvert met verwijzingen naar Rembrandt, Bruno Filho liet zich inspireren door Vincent van Gogh en Safaa
Khazal door architect en kunstenaar Jacob van Campen, die bouwwerken met houten paalfunderingen ontwierp.
Het was een eer om op zo'n prachtige plek als het Amsterdam Museum te kunnen exposeren.
Tijd voor Tapijten
Dit project van Stichting de Vrolijkheid waarbij een groep ontwerpers maandenlang werkte aan grote tapijten in elf
verschillende azc's, mondde uit in vijf fantastische exposities waaronder in Museum het Schip, het Humanity House en
bkkc. Een mooi boek werd vormgegeven door Ella Gazibara met foto's van Petra Katanić. En waar we ook heel blij mee
zijn, is dat verschillende ontwerpers nu als coördinator werk hebben binnen het team van Stichting de Vrolijkheid.

Tapijten van Iva Janković en Jana Vukšić in het bkkc

Pharos
Twee exposities per jaar stelt Senad Alić samen voor het kantoor van Pharos in Utrecht; altijd een combinatie van
fotografie of schilderijen met ruimtelijk werk.

Keramiek sculpturen van Nasr Azarmehr
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Bob Vlakehuis
De expositie van 'altaren' van Nosrat Mansouri was ontzettend goed bezocht. Met deze succesvolle expositie sloten we
helaas maar wel op een mooie wijze de samenwerking af. Bob Vlake maakte zich op voor een ingrijpende verbouwing
van zijn pand en de functie van galerie zal hierna niet meer worden voortgezet. We hebben met veel plezier drie-enhalf jaar lang exposities georganiseerd in nauwe samenwerking met Bob en het UAF. Veel kunstenaars hadden de kans
te exposeren op deze unieke plek aan de Keizersgracht. Filmmaker Rens Oomen maakte videoportretten van de
exposerende kunstenaars, welke te zien zijn op het youtube kanaal van De Werkelijkheid.

Optredens, trainingen, presentaties en workshops – Enkele highlights
Refugee@campus UAF
In het kader van hun project Refugee@campus vroeg UAF De Werkelijkheid workshops uit te voeren met studenten
van Fontys Hogeschool in Eindhoven en de Vrije Universiteit in Amsterdam. De activiteiten van onder andere Tawab
Safi en Mojgan Lalizadeh leidden tot gezamenlijke kunstwerken van verbinding die een plekje kregen op de scholen.

Anush Martirossian ontwierp een herinneringsbeeldje voor de maar liefst 1000 studenten die aan het programma
deelnemen.
Ambacht in Beeldfestival
Erg leuk om een keer samen te werken met het Ambacht in Beeldfestival! Mona Javaheryzad ontwierp een draak die
samen met kinderen gedurende het festival gemaakt werd, van textiel, metaal en een 3D pen.
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Congres Opvoeden tussen twee culturen, Vluchtelingenwerk
Senad Alić ontwikkelde een lezing en interactieve workshop met het thema Opvoeden tussen twee culturen. Op het
congres van Vluchtelingenwerk opende hij de dag met een verhaal dat werd begeleid met muziek van German Popov.

Onderwijsprogramma's

Hogeschool van Amsterdam
Marten Bos en Senad Alić doceerden voor de derde keer het vak ‘Kunst die kantelt’ bij de HvA. Ontmoetingen met
kunst en kunstenaars, doelgroepen op straat, in azc’s of verpleegtehuizen, staan in dit vak centraal. Een combinatie van
theorie en praktijk met veel interactie, leren door zelf te ervaren en binnen samenwerkingsprojecten. Kunstenaars van
De Werkelijkheid met diverse culturele achtergronden laten de studenten werken met thema’s als identiteit,
verbinden, innovatie en koppelen dit aan hun eigen wijk.
PABO's en LKCA
Het LKCA (Landelijk kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst) benaderde De Werkelijkheid voor een
onderwijsprogramma over het thema 'vertrekken en aankomen, wat neem je mee' voor PABO studenten van drie
Hogescholen, veelal als onderdeel van hun 'internationaliseringsweek'. Senad, Nosrat, Mona en Hafidi gaven
interactieve presentaties, gevolgd door kunstworkshops wat tot bijzondere en ontroerende uitwisselingen leidden.

Organisatieontwikkeling en vooruitblik 2018
Na twee jaar focus op Ondertussen in de Spaarndammerbuurt hebben we na de overdracht van het project aan
Stichting Ondertussen, de tijd genomen om te investeren in onze communicatie, met het netwerk onze 'identiteit' te
heroverwegen en nieuwe plannen te maken.
Ergens in de tweede helft 2017 verdween om onduideijke reden onze website van internet, een kleine ramp die
langzaam ook een blessing in disguise werd. We werden gedwongen ons werk en presentatie te herformuleren, iets
waar we in kleine stapjes al mee bezig waren maar door het verdwijnen van de oude site in stroomversnelling kwam.
Waar De Werkelijkheid ooit is begonnen als project van drie goede doelen, kostte en kost het moeite zelf niet gezien te
worden als 'vluchtelingenorganisatie' maar als werkmaatschappij van ondernemende kunstenaars. Ook in 2017
hebben we daar stappen in kunnen zetten, met een brochure, de website die begin 2018 klaar zal zijn maar ook met
mooie opdrachten en nieuwe samenwerkingen die we hierboven beschreven. Waar we in 2016 met name door het
grote community-art project Ondertussen in de Spaarndammerbuurt 78 kunstenaars opdrachten hadden kunnen
geven, zagen we dat we in 2017 ook zonder enorm groot project maar liefst 55 kunstenaars aan opdrachten hadden
geholpen. Sommigen voor één klus maar de meeste kunstenaars voor twee tot vijf opdrachten. Los nog van de
kunstenaars die via het project Tijd voor Tapijten vast aan de slag konden bij Stichting de Vrolijkheid. Resumerend aan
het eind van 2017, zijn we aangenaam verrast en blij met deze resulaten.
Met de nieuwe website en een brochure met aanbod, richten we ons voor 2018 op inspirende opdrachten van en met
onze vaste èn nieuwe partners . Daarnaast willen we voor de toekomst één à twee community-art projecten per jaar
uitvoeren. In 2018 zal dat het project 'Nieuwe Gevelstenen, migratie en ondernemerschap' zijn dat ontwikkeld is door
Nosrat Mansouri. Ook nemen we in 2018 alvast een aanloop naar projecten voor 2019: een kunstproject voor mensen
met een visuele beperking van Mona Javaheryzad; het Monument van Verhalen, een beeld bij het nog te bouwen azc
in Amsterdam; en een onderwijsprogramma over opvoeden tussen twee culturen van Senad Alić en Monique Hoving.
Dank aan iedereen met wie we samenwerkten, bij ons netwerk betrokken is, ons volgt, geraakt is, interesse heeft, we
zien jullie graag weer in 2018.
Senad Alić en Wilma Simons
maart 2018
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Foto Petra Katanić/De Vroijkheid – detail tegeltapijt Nosat Mansouri

Ondertussen in de Spaarndammerbuurt werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Stichting Doen en the Art of
Impact. In samenwerking met Blik Bijzonder en Stichting Ondertussen.
Art of Integration - Bouw de Tempel werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van LenvA, Prins Bernhard
Cultuurfonds / Woonbedrijf. In samenwerking met CKE.
Het bestuur bestond in 2017 uit de volgende leden::
Igor Ivakić
Wim Stille
Rebke de Heer
In de adviesgroep zaten in 2017:
Marten Bos
Nosrat Mansouri
Gail Pilgrim
Dick Boeve
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