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Stichting Cityscapes is een niet-commerciële culturele instelling gericht op de snijvlakken van kunst, architectuur
en stad. De missie van de stichting is om een wederzijds inspirerend discours tot stand te brengen tussen
kunstenaars, architecten, planologen en interesse te wekken bij een internationaal in kunst en architectuur
geïnteresseerd publiek.
Cityscapes Foundation heeft een flexibele structuur en werkwijze. De Corona periode was lastig maar bood ook
nieuwe mogelijkheden. De afgelopen 2 jaar hebben we op het Marineterrein samen met Bureau Marineterrein
Amsterdam het Living Art Lab opgezet en daar diverse interessante projecten gerealiseerd. Nu het eind van de
pandemie in zicht komt, is het tijd om een nieuwe koers uit te zetten voor de komende jaren.
In dit Beleidsplan wordt beknopt de koers voor de periode 2022-2023 beschreven. Het Cityscapes programma
ontwikkelt zich de komende jaren langs drie lijnen: Exposities, Living Art Lab en Collectie. Daarnaast wordt in
het najaar van 2022 de nieuwe Cityscapes Website gelanceerd en willen we in 2023 een publicatie maken over
de Cityscapes activiteiten van de afgelopen 5 jaar.

CITYSCAPES EXHIBITIONS

Cityscapes Foundation heeft vanaf de oprichting in 2017 een eigen, onderscheidende werkwijze ontwikkeld. Op
steeds wisselende locaties worden projecten (exposities, installaties, lezingen) georganiseerd, waarvoor we
kunstenaars en ontwerpers uitnodigen om werken te maken/presenteren die reageren op de bijzonderheden van
de plek. Het Cityscapes Moving Space Program bracht ons de afgelopen jaren op allerlei unieke plekken, waarbij de
wisselwerking tussen ‘context en content’ steeds weer tot interessante en onverwachte resultaten leidt.
De Corona crisis was aanleiding om tijdelijk pas op de plaats te maken en het expositieprogramma on hold te
zetten. Naast het Living Art Lab programma op Marineterrein Amsterdam organiseerde Cityscapes in 2021 alleen
de expositie: ‘PASAJES’ met video-kunstenaar Sebastian Diaz Morales. Nu het einde van de pandemie in zicht is,
pakken we het expositieprogramma weer op. Het organiseren van exposities is en blijft de kernactiviteit van
Cityscapes Foundation. Maar we pakken het wel anders aan dan voor de pandemie. Het basisexpositieprogramma wordt beperkt tot 2 tot 3 exposities per jaar en we gaan ons settelen op een vaste plek, de
nieuwe Cityscapes Art Space aan de Oudezijds Voorburgwal 131 in het centrum van Amsterdam.
Naast het expositieprogramma in de Cityscapes Art Space blijft de stichting de komende jaren speciale exposities
organiseren op bijzondere locaties als zich interessante mogelijkheden of samenwerkingen voordoen. Dit soort
speciale projecten wordt ondernomen als er aanvullend budget of subsidie georganiseerd kan worden.
•
•

Basis Expositieprogramma: Jaarlijks 2 tot 4 exposities in de nieuwe Cityscapes Art Space.
Special Exhibitions op bijzondere locaties: op basis van subsidie of aanvullend budget.

LIVING ART LAB

In 2021 is Cityscapes Foundation samen met Bureau Marineterrein Amsterdam het Living Art Lab gestart; een
nieuw kunst- en cultuurpodium dat ruimte biedt aan experimentele art-science projecten die de toekomst van het
Marineterrein Amsterdam onderzoeken en aanjagen. De nadruk in het Living Art Lab ligt bij cross-overs tussen
kunst en technologie waarbij samenwerkingen worden aangegaan met verschillende op- en rond het
Marineterrein gevestigde (academische) instellingen.
Cityscapes Foundation blijft als founding partner de komende jaren betrokken bij de organisatie en de
programmering van het Living Art Lab. Samen met verschillende partners, waaronder Science Museum NEMO,
AHK, HvA, New Base en Muziekgebouw aan het IJ werkt Cityscapes Foundation in het kader van het Marineterrein
Living Art Lab aan verschillende artistic-research projecten.
In aanvulling op kunstprojecten op de verschillende fysieke locaties op het Marineterrein (binnen en buiten) wordt
het programma de komende periode uitgebreid naar het digitale domein. In 2022 wordt een virtueel model van
het Marineterrein gelanceerd waar kunstenaars onderzoek kunnen doen naar de nieuwe hybride werkelijkheid die
om ons heen ontstaat. Cityscapes Foundation is partner in het project Hybrid Encounters.
•
•

Cityscapes Foundation is founding partner van het Marineterrein Living Art Lab.
Artistic research en co-creatie projecten op diverse plekken op het Marineterrein Amsterdam.

CITYSCAPES COLLECTIE

Vanaf de oprichting in 2017 heeft Cityscapes Foundation bijzondere architectonische objecten (van kunstenaars en
architecten) verzameld, onderzocht en tentoongesteld. Om aan het publiek duidelijk te maken waar Cityscapes
voor staat, willen we komende tijd meer aandacht besteden aan de basis van waaruit Cityscapes is opgezet: het
opsporen, onderzoeken en presenteren van bijzondere architectonische objecten. In de periode 2022-2023 gaan
we een nieuwe Cityscapes Collectie samenstellen die primair online zal worden gepresenteerd. Een interessante
mogelijkheid van onlinepresentatie van de Cityscapes Collection is het verbreden van de collectie door
samenwerking met partners in verschillende steden en landen.
•
•
•

Samenstelling nieuwe Cityscapes Collection.
Presentatie op de nieuwe Cityscapes Website.
Verbreden van de Cityscapes Collectie door samenwerking met internationale partners.

CITYSCAPES ONLINE

Voorjaar 2022 wordt gestart met de bouw van een nieuwe Cityscapes website, die najaar 2022 online zal zijn. De
huidige website stamt uit 2017 en is aan vernieuwing toe. De nieuwe website is belangrijk voor de nieuwe koers
die we willen inzetten. De ambitie is om Cityscapes te ontwikkelen tot een hybride platform. Een toenemend deel
van de Cityscapes activiteiten zal de komende jaren online plaatsvinden. Online kan een nieuw, groter en
bovendien internationaal in architectuur en kunst geïnteresseerd publiek worden aangesproken en kunnen nieuwe
vormen van (internationale) samenwerking worden aangegaan. De nieuwe Cityscapes website bestaat uit een
homepage met het actuele programma en daarnaast drie hoofdpagina’s waar de speerpunten van het Cityscapes
programma van de komende jaren worden weergegeven: Exhibitions, Living Art Lab en Collection.
•
•
•

Nieuwe Cityscapes website: Wordpress.
Hybride platform: combinatie van fysieke en online presentaties.
Drie main pages: Living Art Lab, Exhibitions, Collection.

CITYSCAPES PUBLICATIE

Na 5 jaar Cityscapes wordt het tijd om de resultaten en ervaringen vast te leggen in een publicatie. De ambitie is
om een boek te maken dat meer is dan een verslag van de activiteiten van de afgelopen 10 jaar. Het boek moet
verwoorden en verbeelden waar Cityscapes Foundation voor staat en waarom het belangrijk is dat we doen wat
we doen.
De opzet van het boek (en de financiering) worden in 2022 nader onderzocht. De eerste opzet gaat uit naar een
boek dat bestaat uit twee delen; een essay en een bloemlezing van Cityscapes Projecten van de afgelopen 5 jaar.
De samenstelling van het boek wordt gekoppeld aan een serie exposities over de toekomst van de stad.
•
•
•

Deel 1: essay ‘The City as Work of Art’.
Deel 2: bloemlezing Cityscapes Projecten/Collectie.
Boekpresentatie gekoppeld aan expositieserie over ‘de toekomst van de stad’. .

CITYSCAPES FINANCE

Cityscapes is een kleine, wendbare, niet-commerciële instelling. Doordat de vaste lasten laag zijn, heeft de
stichting de Corona-periode relatief goed doorstaan.
Het beleid voor de komende jaren is erop gericht om als stichting ‘mean and lean’ te blijven door de vaste kosten
zo laag mogelijk te houden. Het basisprogramma (exposities in de Cityscapes Art Space en de website) wordt
gerealiseerd tegen minimale kosten. Er zijn geen vaste huurlasten en ook de vaste personele kosten worden de
komende periode zo laag mogelijk gehouden. De basiskosten worden gefinancierd door donaties van de Cityscapes
Friends en uitgave van Cityscapes Special Editions.
Speciale Cityscapes Projecten, in aanvulling op het basisprogramma, worden ondernomen als daar budget voor is
of daar subsidiering og aanvullend budget voor georganiseerd kan worden. Het Living Art Lab wordt gefinancierd
door Bureau Marinterrein Amsterdam en Bureau Broedplaatsen Amsterdam. Beide instellingen bouwen hun
bijdrage in 2022 af, waarna gezocht zal worden voor alternatieve vormen van subsidiering.
•
•
•

Basiskosten voor het basisprogramma worden gefinancierd vanuit donaties van Cityscapes Vrienden.
Speciale projecten worden ondernomen als daar aanvullend budget of subsidie voor is.
Voor het Marineterrein Living Art Lab wordt in 2022 gezocht naar nieuwe vormen van subsidiering.

