


Lokaal
Binnen de kaders van de ‘Gebiedsvisie Energiepark e.o.’ en passend
binnen de wensen en kaders het burgerinitiatief Nieuw Leids
Bolwerk, heeft het Leidse kunstenaarsechtpaar GuidoWinkler en
Iemke van Dijk een plan ontwikkeld om de gemeentelijke
monumenten, bekend als deWatergasfabriek, Papegaaisbolwerk
nrs. 18 en 20, te transformeren tot de ‘Leiden Art Hub’. Het grotere
gebied waar de panden deel van uit maken staat bekend als het
Energiepark Leiden waar thans veelomvattende plannen ontwikkeld
worden om het gehele gebied klaar te maken voor de komende
decennia. De Leiden Art Hub kan goed aansluiten bij het
‘Cultuurkwartier’. De huidige gebiedsvisie bestemt de betreffende
panden voor Cultuur.

Cultuur
Leiden Art Hub is voortgekomen uit een lang gekoesterde wens van
bovengenoemde kunstenaars om wonen, werken en exposeren te
combineren. Beide kunstenaars werken vanuit huis, atelier en op
locatie. Beiden hebben sinds eind jaren ‘90 ieder hun eigen
beroepspraktijk en werken op internationaal niveau. Zij hebben
elkaar gevonden in het initiëren van allerlei kunstprojecten. Deze
activiteiten hebben tussen 2007 en 2019 plaatsgevonden onder de
noemer IS-projects. Door de opvallende kwaliteit en reikwijdte van
IS-projects werden zij aangesteld als curatoren voor de
tentoonstellingen tijdens het 100 jaar De Stijl jaar in 2017. Het vervolg
van IS-projects is Stichting EST art foundation. Deze stichting zal ook
deel uitmaken van de plannen rond de Leiden Art Hub.

Verbinding
Leiden Art Hub zal een belangrijke plek worden in het Leidse
culturele klimaat. Het zal een plek zijn voor debat, dans,
performance, theater, beeldende kunst, en muziek. Het zal een plek
zijn voor internationale gastateliers, een expositieruimte bevatten
alsmede een beheerderswoning. In het Regulateurshuis komt
laagdrempelige horeca. Kortom het is een plek voor onderzoek en
educatie, productie én presentatie. De aanwezigheid van horeca zal
de bezoeker stimuleren er langer te verblijven. Terrassen in de
zomer maken het nog mooier. Deelnemende partners zullen vanuit
hun eigen identiteit werken. Kruisbestuiving zal worden
gestimuleerd. Op allerlei niveau’s zal verbinding worden gezocht.
Jong en oud, lokaal en internationaal. Stadspartners binnen de
Leiden Art Hub zullen onder meer zijn: Leiden University: Creative
and Performing Arts, Het Lucas van Leydenfonds, het Cultuurfonds
Leiden, Het Blauwe Uur, PS Theater, Theatergroep Al Dente,
Dansblok, Old School en individuele kunstenaars. Hierdoor zal het
divers publiek aantrekken.

Leiden Art Hub
Dit plan voorziet in een toename van 823m² cultuur, 173m² wonen en
185m² horeca voor de stad leiden. Het kan deel worden van het
‘Cultuurkwartier’.

Parkfunctie
De gebouwen staan op een uitgelezen plek. Het Regelmeterhuis zal een
horecabestemming krijgen. Hiervoor zijn wij in gesprek met
Brasseriegroep Leiden. Het draagt de belofte in zich, een sociaal hart te
kunnen worden in dit deel van het Singelpark. Wij zien bootjes, steigers,
terrassen. Beeldende kunst in het park of andere culturele activiteiten
zullen vanuit de Leiden Art Hub geïnitieerd of ondersteund kunnen
worden.

Groen
Wij zien een samenwerking met stadstuinderij Het Zoete Land en de
Vrienden van het Singelpark. De Machinekamer kan dienst doen als oogst-
en buurtkeuken. Wij zien ‘groen’ als mogelijkheid voor dak en gevel. ‘Groen’
is ook een thema voor de horeca.

Duurzaam
Het oude industriële erfgoed kan in enkele jaren een van de
gezichtsbepalende elementen kunnen worden in het groene en relatief
ruime Singelpark. Ooit was dit het meest vervuilde stuk van Leiden.
Momenteel is het omringd met hekwerk. Er zal een verduurzamingsslag
gemaakt worden en het gebied moet weer openbaar worden. Groen en
schoon. Klimaatneutraal.

IS-projects
Van eind 2007 tot juni 2019 organiseerden Iemke van Dijk en GuidoWinkler
onder de noemer IS-projects 35 beeldende kunstprojecten en werden zij
op internationaal niveau aanjagers van nieuwe ontwikkelingen binnen een
genre dat door sommigen thans omschreven wordt als ‘NewModern’. Zij
hebben toegang tot een zeer uitgebreid netwerk van kunstenaars,
curatoren, schrijvers en galeriehouders en zijn goed ingevoerd binnen het
Leidse kunstklimaat.
https://www.is-projects.org/is-projects.php

EST
Iemke van Dijk en GuidoWinkler vormen thans de directie van Stichting
EST art foundation. Deze stichting is in februari 2020 opgericht met als doel
de projecten en tentoonstellingen zoals onder IS-projects gedaan, op een
hoger niveau voort te kunnen zetten.
https://est-art-foundation.org

Voor het Stijljaar 2017 waren zij verantwoordelijk voor verreweg de meeste
activiteiten en beeldende kunstpresentaties in Leiden. Zo verzorgden zij

het 'Openluchtmuseum De Lakenhal: 100 jaar nà De Stijl' en de
diverse presentaties onder de titel 'Raakvlakken' van Stichting
Beelden in leiden. Beiden waren ook vertegenwoordigd in de
tentoonstelling ‘In het Licht van De Stijl’ in de LUMC galerie.
https://www.lakenhal.nl/nl/overzicht/openlucht-museum-de-
lakenhal
https://www.beeldeninleiden.nl/raakvlakken.html
https://www.lakenhal.nl/nl/verhaal/persbericht-stijljaar-levert-
leiden-economische-spin-off-op-van-6-miljoen

Uitvoerbaar
Op basis van ideeën van GuidoWinkler en van Iemke van Dijk zijn de
plannen vormgegeven door ATELIER Jelle Verheijen en hebben een
eerste toetsing op haalbaarheid doorstaan. Leiden Art Hub werkt
samen met Nieuw Leids Bolwerk.

Samen
In de toekomst zien wij kansen dat Stichting Leiden Art Hub zal
samenwerken met andere -voornamelijk- Leidse instellingen om tot
een diverse en inclusieve programmering te komen. Te denken valt
aan de volgende partners: Leiden University - Creative and
Performing Arts, Het Zoete land, Cultuurfonds Leiden, Theatergroep
Al Dente, PS theater, Dansblok, Field ofWonder, Studio Moio, Lucas
van Leydenfonds, EST, Liquid Society, Roem, Old School, Het
Blauwe Uur, Geluksroute, De Buurt, LIFF, Museum De Lakenhal en
De Pionier. En nog vele anderen.

https://iemkevandijk.nl/
https://guidowinkler.com/
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