DE BEHOEFTEN EN VERLANGENS VAN EEN PLEK.
Eens was de straat het verlengstuk van het
private domein, ze werd als eigen territorium
beschouwd en voor allerhande zaken
gebruikt. Vanaf de middeleeuwen ontstond
door het aanleggen van stoepen, voortuinen,
erkers en balkons een diffuse overgang
tussen de openbare en private sfeer.

Ik wil openbare plekken bezielen met
objecten of ingrepen die je opnemen in de
omgeving, je verwonderen en je thuis laten
voelen. En zo fysieke plekken weer met
mensen verbinden en mensen met mensen.

Hoewel ik mijn werk voor een diverse groep
mensen toegankelijk wil laten zijn, is het
uitlokken van een intieme relatie mijn opzet.
Ik zoek het in het schemergebied tussen het
publieke en persoonlijke.

In onze moderne, stedelijke architectuur
zijn deze overgangszones veelal verdwenen
en is het openbare gebied zodanig uniform
en neutraal ingericht dat er weinig plaats
is voor persoonlijke en exhibitionistische
details. De was, de tuinkabouters en
geveltuintjes zijn verdwenen.

Plekken hebben verborgen behoeften
en verlangens. Ik wil deze ontdekken
en benutten. Door plaatsgebonden te
ontwerpen kom ik tot ontwerpen die
voortkomen uit hun omgeving.
Meestal ontwerp ik dan ook geen losse
objecten voor een ruimte, maar laat ik het
werk onderdeel zijn van de architectuur of
infrastructuur.

Door meerdere, bewust geordende
invalshoeken aan te bieden wil ik de
verbeeldingskracht van de gebruiker
stimuleren en zijn of haar voorstellingen over
de gebruikersmogelijkheden en betekenissen
van de plek verbreden.

De toonstraat wordt een doorgangszone
en zelfs pleinen zijn niet meer om echt
te verblijven. Door het ontbreken van
ontroerende individuele en onthullende
uitingen worden plekken anoniemer en
voel je je meer alleen. Dit gemis is een
uitgangspunt in mijn werk.

Publiek werk vraagt om interactie met
het publiek; de discussie vormt mede mijn
werk. Omwonenden geven me aanleidingen
en aanwijzingen. Naast veel luisteren en
observeren bedenk ik, indien de context erom
vraagt, een format waarin ik de persoonlijke
inbreng van gebruikers kan verwerken.

Marjet Wessels Boer

VOORTDUREND

gecoat staal
2018-2020
Opdracht gemeente Amsterdam

De Spaarndammerbuurt krijgt er een buurt bij; de
Houthavens. Het vergroeien van deze 2 buurten is
de aanleiding voor deze opdracht.
Waar de twee buurten samenkomen, wil ik een
lange bank (170 meter in delen) plaatsen. De lange
bank symboliseert het water dat hier vroeger
tot aan de voormalige zeedijk stond. De bank
wordt geplaatst op een reeds geplande betonnen
keerrand.
Ook wil ik de schoonheid van verandering laten
zien door letterlijk lagen over elkaar te leggen en
te laten interfereren.
Hierbij maak ik gebruik van het moiré-effect.
Moiré is een optische illusie; als twee vergelijkbare
patronen elkaar op een bepaalde manier
overlappen, creëren onze hersenen een nieuw
patroon. Het Moiré-patroon dat wordt gevormd, is
afhankelijk van je kijkhoek.
De bank lijkt daardoor, wanneer je langs de bank
beweegt, een beetje te golven.

ODE AAN HET DRAAIORGEL

Roestvast staal en gecoat staal
Jordaan, Amsterdam
2018
Opdracht stadsdeel centrum / Nico Genot

De Jordaan is de bakermat van het
Amsterdamse draaiorgel. In de kleine
straatjes vond men vroeger diverse
draaiorgelverhuurders, waar de orgelman
dagelijks zijn orgel ophaalde om vervolgens het
Amsterdamse straatleven kleur te geven.
Omdat de typische Amsterdamse
draaiorgelcultuur is verdwenen strijdt oudJordanees Nico Genot voor een eerbetoon.
De gemeente Amsterdam vroeg mij een
eigentijds schetsontwerp te maken.
Met het ontwerp wil ik de dynamiek en
zwierigheid van weleer weergeven. Ook heb
ik een bank en zitelementen ontworpen die
verwijzen naar de prachtige draaiorgelboeken.
Momenteel wordt gezocht naar een geschikte
locatie.

TALUTON

Gecoat staal
Elisabethpark, Etten-Leur
2015
Opdracht gemeente Etten-Leur

Het Elisabethpark zit vol eigenaardige heuvels.
Ze staan zo bol dat je je afvraagt waardoor ze
gevormd zijn. Sommige bulten lijken wel een
ruggengraat te hebben.
De organische lijnen van het park, die
contrasteren met de geometrische gebouwen
eromheen, versterken het gevoel dat er iets
wonderlijks tussen de gebouwen leeft. Taluton
speelt met dit raadsel.
Taluton stuwt de heuvel en vormt hem. Hij
komt naar boven en duikt weer onder, hij
verbindt. Zijn tweekleurige elementen grijpen
in elkaar, als een soort graat. Of zijn ze van de
rugkam van een Spinosaurus?
Taluton nodigt je uit om het gebaande asfaltpad
te verlaten en te gaan spelen of zitten.
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MODELFABRIEK

glasgepareld & gecoat rvs
Hootsenheem 1, Veenendaal
2015
Opdracht gemeente Veenendaal

Als een baken staat de Modelfabriek midden in
een nieuwe wijk van Veenendaal. Dikke buizen
dragen een rank buizenstelsel waaraan iconen
zijn bevestigd: een Batmanlogo flankeert een
rijtje euro-tekens, een Disneykasteel wordt
afgesloten met een hekje (ofwel ‘hashtag’),
twee scooters vormen gespiegeld een
Rorschach-beeld en een zwaan omringd door
hooggehakte pumps vormt een embleem.
De objecten symboliseren de dromen en
liefhebberijen van jongeren uit de wijk.
Ook verspreid in de wijk vind je hier en daar een
smiley, hartje en andere symbolen. Alsof ze
van de Modelfabriek zijn losgekomen en in de
straten aan lantarenpalen zijn blijven haken.
De iconen zijn gemaakt van dunne, aan elkaar
gelaste platen staal, die onder hoge druk zijn
opgeblazen tot ze als heliumballonnen opbollen.
De wijze waarop ze aan het stalen frame
bevestigd zijn, doet denken aan de manier
waarop plastic figuurtjes voor maquettes
of schaalmodellen in series aan een frame
vastzitten, waar je ze eenvoudig van los kunt
trekken.
De Modelfabriek staat op een hoek naast
een brug over het water. Deze ruimte is een
verblijfplaats geworden, met een buizenbank
om op te zitten en het kunstwerk dat als een
hedendaags prieel de ruimte afbakent.
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HET BEGON MET EEN DUBBELTJE

Baksteen raamwerk en watergesneden aluminium
Mauritskade, Amsterdam
2013
Opdracht Woonstichting de Key

De Dubbeltjespanden uit 1870 vormen één van
de eerste sociale woningbouwprojecten in
Nederland en lagen voorheen verstopt achter
een blinde gevel aan de drukke Mauritskade.
Om passanten iets van de intimiteit van het
kleine straatje mee te geven en nieuwsgierig
te maken naar de bijzondere geschiedenis van
‘De Dubbeltjes’, ontwierp ik een huizenhoge,
gemetselde letterbak.
De aluminium silhouetten verwijzen naar
persoonlijke en historische verhalen over
de Dubbeltjespanden. De objecten met een
huisnummer zijn aangedragen door huidige
bewoners. Het resultaat is bonte verzameling
objecten, van mattenklopper tot olifant.
Tezamen schetsen deze silhouetten de
geschiedenis van een unieke plek in Amsterdam.
Op www.dubbeltjespanden.nl vind je meer
over de geschiedenis van dit bijzondere
woningbouwproject en het verhaal achter ieder
silhouet.
Mede mogelijk gemaakt door het AFK
(Amsterdams Fonds voor de Kunst).
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SCHUBBENSCHIMMEN
Lasergesneden verzinkt staal
Van Kietenstraat, Spaarndam
2013
Opdracht Ymere

Het oude dorp Spaarndam lag voor de
inpoldering aan het IJ en leefde van de
passerende scheepvaart en visserij. Alhoewel
in het oude centrum het rijke verleden duidelijk
voelbaar is, speelt in deze wijk het water geen
rol meer.
Met het hekwerk wilde ik de grafische lijn van
de gevels doorzetten en een link willen maken
naar het oude centrum en de tijd van het water
en de visserij.
De hekken zijn opgebouwd uit v-vormige
panelen met haakse ribben die bij het passeren
te voorschijn komen. In de hekken van resp.
4,5 en 7,8 meter breed is een deur in een
bijpassende vorm verwerkt.

ER WAS EENS..

opgeblazen rvs
Zalkerbos 330-336, Zoetermeer
2014
Opdracht gemeente Zoetermeer

Voor de nieuwbouw van Kentalis Zoetermeer,
een school waar met gebarentaal wordt
gecommuniceerd, ontwikkelde Studio Wessels
Boer een werk gebaseerd op het handschimmenspel:
Uit de met leistenen beklede gevel ontsnapt
een zwerm van handen van opgeblazen,
matglanzend staal. Wanneer de zon erop
schijnt projecteren zij samen een dierenrijk aan
schaduwen: op de muur verschijnen silhouetten
van konijnen, eekhoorns, zwanen, geiten en
olifanten.
Doordat de zon gedurende de dag, en
afhankelijk van het jaargetijde, continue van
positie verandert, transformeert het beeld
voortdurend. ‘s Avonds wordt het werk
kunstmatig aangelicht en blijven de dieren op
hun plek. Opvallend is dat de handen bestaan
uit vrij abstracte, amorfe vormen, terwijl de
schaduwen op gezette tijden juist een zeer
herkenbaar silhouet van een geit of haas
neerzetten.

ER WAS EENS - INTERIEUR
Airtex & etchglass folie
Zalkerbos 330-336, Zoetermeer
2014
Opdrachtgever Kentalis

Naar aanleiding van het gevelkunstwerk ‘Er was eens’ (ontworpen in
opdracht van de gemeente) vroeg Kentalis mij de wandbekleding van de Aula
te ontwerpen. In het behang vind je de silhouetten van de leerlingen gemixt
met de diersilhouetten van de buitengevel. Daarnaast mocht ik het etchglas
folie voor 280 (!) verschillende glazen wanden, deuren en ramen van het
gebouw ontwerpen.
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GESTREEPT

gepoedercoate stalen buis (300 x 100 mm) en staalplaat
2014
Opdracht wijkvereniging Emmermeer

Wijkvereniging Emmermeer wenste voor het Haagjespark een ontmoetingsplek
voor jong en oud. De jongeren wilden graag een beschutte plek met meerdere
zitniveaus, terwijl de ouderen graag toezicht zouden willen hebben. Door te
werken met grote lamellen is een semi gesloten ruimte ontstaan. De lamellen
functioneren tevens als traptredes waarop gezeten kan worden.
Het ontwerp ontleent zijn vorm aan een Schaapskooi, welke historisch
veelvuldig voorkomen in de regio.
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ODE’S BLOZERS

Glasvezelversterkte epoxy met LED licht en zonnecellen
Oosterdokskade 151, Amsterdam
2012
Opdracht gemeente Amsterdam

ODE’s Blozers wonnen de wedstrijd voor een
duurzaam illuminatie object voor bij de ingang
van de fietsenstalling en parkeergarage op het
Oosterdokseiland.
Overdag pronken ODE’s blozers met hun
verenkleed van zonnecellen en laten zich rustig
laden. ‘s Avonds worden de Blozers actief en
blikken met twee ledspots langzaam links en
rechts; alsof eerst een oog opengaat en dan het
andere.
Het lijf van de Blozers licht normaal gesproken
wit op. Wanneer er een fietser afdaalt naar
de stalling, krijgt het lijf een trage kleurrilling:
de parkerende fietser wordt begroet met een
blozing. De kleur van de blozing verandert met
het seizoen.

DUBBEL GLAS

Gebakken digitale print op glas
Van Noordstraat 9, Amsterdam
2011
Opdracht Woonstichting de Key

Ramen fungeren overdag als spiegels; ze
weerkaatsen hun omgeving. Echter zodra het
donker wordt en de lichten aangaan veranderen
platte gevels in kijkdozen. ‘Dubbel Glas’ speelt
met deze eigenschap en het contrast tussen
de historische buitengevel, het daarachter
gerealiseerde appartementencomplex en haar
omgeving.
De permanente print op het glas van de
middelste gevel weerspiegelt letterlijk de
tegenovergelegen -weinig opmerkelijkenieuwbouw.
Deze vereeuwigde ogenschijnlijke spiegeling
ontpopt zich ‘s avonds als doorkijk; door de
uitgespaarde gespiegelde ramen verschijnt het
centrale trappenhuis.

KABOUTERHUIS-HEK

Lasergesneden 10 mm cortenstaal
Albardagracht 1, Amsterdam
2011
Opdracht M.O.C. ‘t Kabouterhuis West

Dit hek is geïnspireerd op het gebouw van Kabouterhuis West, dat uit
vele kleine huisjes bestaat en aan een kabouterdorp doet denken.
De (soms verstopte) kabouters in het hek zijn net zo groot als de
kinderen waardoor de kleuters zich even kabouter in een kabouterwereld
kunnen wanen.
Mede mogelijk gemaakt door het AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst).

ooraanzicht straatzijde linkerdeel

vooraanzicht straatzijde rechterdeel

naar binnen slaande poort

OPKOMERS

Composietsteen
Witte de Withplein, Amsterdam
2011
Schetsopdracht Stadsdeel Amsterdam West

Stadsdeel West zocht een geïntegreerde kunsttoepassing voor ontmoeting en
verblijf. De kwaliteit van de Amsterdamse School stijl, alsmede de decoratieve
Arabische vormentaal zou men graag terug zien. De Amsterdamse school heeft
een mooie balans tussen geometrische en organische vorm. Speels en toch
zorgvuldig geïntegreerd vind je details in reliëf.
De opkomers breken uit het grid van de bestrating en zoeken naar nieuwe
verbindingen. Ze kunnen op wonderbaarlijk veel manieren contact leggen.

FELIX SILVESTER

Gecoate eps, opgehoogd maaiveld
Voormalige Notaristuin, Winterswijk
2011
Schetsopdracht gemeente Winterswijk

De gemeente Winterswijk zocht voor de
voormalige Notaristuin een ruimtelijk object
met een sculpturale uitstraling dat zou
uitnodigen om te spelen
De voormalige notaristuin lijkt met haar
statige oude beukenbomen veel geheimen te
dragen. Felix Silvester (wilde kat) versterkt
het mysterieuze gevoel van het park en laat
kinderen hun eigen verhaal en spel vormen.
Felix is alleen van veraf herkenbaar als dier,
van dichtbij is het een bijzondere verzameling
vormen die uitnodigen als doolhof, klim,
spring of zitobject.

STRAATKLEED

Verspuitbare 3 componenten wegmakering
Henrick de Keijserstraat, Amsterdam
2010
Opdracht woningcorporatie Stadgenoot

Het permanente kleed, zandgeel gekleurd als de ondergevels, versterkt de verbinding
tussen de twee identieke, spiegelende Henrick de Keijserpanden en brengt de
levendigheid terug in de ooit zo volkse Pijp.
In het kleed zijn grafische vormen te zien die iets vertellen over de buurt en de
beroepen van de bewoners (zoals een laars, hersenen en een gilette-scheermes).
Ze zijn zodanig gespiegeld dat ze op eerste gezicht als klassieke kleedmotieven ogen.

SCHADUWVLOER

Transparante gietvloer over verlijmd geprint doek
Prins Frederiklaan, Leidschendam
2008
Opdracht woningcorporatie Wooninvest

De entreehal van dit flatgebouw ontvangt
weinig direct zonlicht. Om dit gebrek te
compenseren, besloot ik de illusie van het
tegendeel op te roepen:
Lichtprojecties die door de omliggende ramen
lijken te worden gevormd, heb ik verbonden
met schaduwen van persoonlijke bezittingen
van bewoners in een geprinte vloer. Vanaf nu
is het altijd zonnig aan de Federiklaan.

SCHADUWMETRO

Printbaar anti-graffiti folie
Wagons 21, lijnen 50, 53 & 54 te Amsterdam
2009
Opdracht GVB

De GVB renoveerde in 2009 de
zilvermeeuwmetro’s; alle wanden
en tussenschotten werden beplakt
met printbaar anti-grafitty folie. De
zilvermeeuwen werden door verschillende
kunstenaars van een ontwerp voorzien.
Deze opdracht bood een uitgelezen kans om
het schaduwconcept -de geprinte illusie van
zon en schaduwspel- zoals gebruikt in de
schaduwvloer, nogmaals toe te passen in een
extreme omgeving qua spel van donker, dagen kunstlicht.
De schaduwen van reizigers en hun bagage
vergezellen je nu in metrowagons 21, welke
wisselend op de lijnen 50, 53 en 54 werden
ingezet.

VERZONKEN TAFEL

FSC hardhout, opgehoogd maaiveld
Mien Ruysplantsoen, KNSM eiland, Amsterdam
2007
Opdracht Stadsdeel Zeeburg

De gevraagde ‘buurttafel met (bord)spel’ speelt met haar vorm. Knipogend naar het
scheepsvaartverleden van de KNSM helt de tafel; hierdoor is de linkerbank wat hoog
en de rechterbank juist wat lager. De vierkante tafel, omarmd door een U-vormige
bank, heeft dezelfde maat als de repeterende borders van Mien Ruys.
Het omringende grasveld is opgehoogd tot de hoogte van de bank, waardoor je als
het ware in het gras zit, en van alle kanten kan komen aanschuiven. De lage tafel
fungeert niet alleen als bijzettafel, maar ook als podium.
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