Observatorium (1997, Rotterdam) is een maatschap van de
kunstenaars Geert van de Camp, Andre Dekker, Lieven Poutsma en
Ruud Reutelingsperger.
Middels iconische architecturale kunstwerken en participatieprocessen
verlenen zij nieuwe betekenissen en passend gebruik aan pleinen,
parken, industrieterreinen of stadswildernissen in transformatie.
Het publieke kunstwerk is een gastvrij oord dat de verbeelding stimuschappelijkheid vormt. De symbolische werking gaat hand in hand met
onvoorgeschreven gebruik van het beeld en zijn context, waar gelewereld om ons heen te scherpen.
Kunst en openbare ruimte Het oeuvre kenmerkt zich door de
paradoxen van poëtisch/robuust en iconisch/gastvrij; altijd ingebed
in stedelijke of landschappelijke gebiedsontwikkeling. Recentelijk
zetten de kunstenaars met een permanente iconische sculptuur de
kroon op het werk van Maasvlakte II in de haven Rotterdam en momenteel begeleiden zij aan de Friese Waddenust landschapstransformaties
met beelden en participatieprocessen.
Tentoonstellingen Voor de triënnale Emscherkunst in het Ruhrgebied
is de reizende iconische brug Warten auf den Fluss gemaakt; voor
kunstparcours Estuaire tussen Nantes en Saint Nazaire het monumentale Péage Sauvage op de grens van stadswildernis en stadsuitbreiding.
Recentelijk werd Moderne Devotie voor de IJsselbiënnale in de uiterwaarden van de rivier gerealiseerd.
Parken In het Ruhrgebied heeft Observatorium in samenwerking met
landschapsarchitecten twee parken ontworpen en daarvoor kunstwerken gemaakt: Halde Norddeutschland bij Neukirchen-Vluyn en het
UNESCO-werelderfgoed Zollverein in Essen.

Boeken In 2010 verscheen Big Pieces of Time, dat aan de hand van
12 projecten 12 stellingen voor kunst en openbare ruimte poneert. In
2011 verscheen het boek Warten auf den Fluss, over het gelijknamige
kunstwerk, gewijd aan toekomstperspectieven voor postindustrieel
braakland. In 2016 schreef Observatorium The Green Shadow, een
reisgids/kunstenaarsboek en in 2017 verscheen Zollverein Park – Staub,
Stille Spektakel, een parkgids annex proeve van eenentwintigste-eeuwse landschapsarchitectuur. In deze publicaties destilleren zij leidmotieven en theorieën uit de verslaglegging van hun ervaringen.
Lezingen Observatorium werkt voornamelijk in de landen van West-Europa en geeft begeleidende lezingen en workshops aan universiteiten
en hogescholen, waarbij hun motto’s voor kunst in de openbare ruimte
door studenten kunst, architectuur en landschap in situ beproefd worden.
We are trying to evoke a contemplative moment in which the audience
connects with the actual physical site and a deep sense of the condition humaine. At best, a public artwork creates a sense of place, together with a state of awe and intense attention.
Partners Maatschap Observatorium:
Geert van de Camp, Andre Dekker, Lieven Poutsma,
Ruud Reutelingsperger
Volmarijnstraat 114, NL-3021 XW Rotterdam
www.observatorium.org

La Place du Tronc
Grenoble (F) 2019
In opdracht van COMUE Université Grenoble-Alpes in
Saint-Martin-d’Hères, Curator: David Moinard
Dit kunstwerk betreft niet alleen een sculptuur maar
geeft ook vorm aan het landschap. Op de universiteitscampus in Grenoble maken wij een plein voor de
studenten, professoren en andere werknemers.
We maken een plek voor ontmoeting en verblijf,
waar eerst een straat van asfalt lag en auto’s de dienst
uitmaakten. Het kunstwerk vertelt over de historie van
het landschap waarop de campus is gestoeld.
Het verbeeld een versteende rivier die eens over
dit land stroomde en geeft een bijzondere impuls aan
de mix van kunst,architectuur en stedenbouw die
reeds op de campus aanwezig is.

Zandpoort
Tilburg-Reeshof (NL) 2019
In opdracht van bewonersorganisatie Wijkraad Reeshof
en CUPUDO, cultuur in het publieke domein Tilburg.
Een dieprode massiefhouten pergola aan de groene
oever van het Wilhelminakanaal spiegelt in vorm
en kleur de twee majestueuze kranen van de
containerterminal aan de overkant, die aan Japanse
poorten, genaamd torii, doen denken. De pergola
observatie van de vreedzame coexistentie van
woonwijk, industrie, ecologische zones, automobiliteit
en het watertransport.

Beverbrug
Krimpen a/d Lek (NL) 2018
In opdracht van Zuidhollands Landschap en
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
In dit waterrijke gebied met veel industrie verovert de
bever meer en meer terrein. Het dier is de bouwer
onder de dieren en staat symbool voor de bedrijvigheid
aan de rivier en de natuurlijke oevers die men aanlegt.
Het uitzichtpunt is een uitvergrote doorsnede van een
beverburcht, goed zichtbaar vanaf de snelboten tussen
Dordrecht en Rotterdam, waardoor het tot een bezoek
aan de nieuwe natuurterreinen verleidt. De robuuste
trappen en het kunstzinnige cortenstalen skelet
zijn met de maakindustrie van de streek gemaakt
en biedt een uitzicht op stad, rivier en land.

Dwarsligger
Aalst (B) 2017
In opdracht van Stad Aalst (B) en Vlaams Bouwmeester
Een ponton met een opbouw die herinnert aan de
tonnelle, een tunnel met zitplaatsen en rozen in Franse
tuinen. In tien jaar tijd moet de rivier de centrale
openbare ruimte van de stad worden, nu is het een
scheidingszone. Het kunstwerk is zo lang als de rivier
de Dender breed is, zodat het brug wordt als ie dwars
op de rivier ligt. De Dwarsligger betrekt de ruimte van
het water bij het openbare leven en biedt een nieuwe
blik op de stad.

Zandwacht
In opdracht van Port of Rotterdam
Een grootschalige open sculptuur oogt van verre als
een levensgrote tekening van een 12 meter hoog duin
en biedt ter plekke panoramisch uitzicht op Zeeuwse
kust, Noordzee, geautomatiseerde havens en
voormalige zeedijk. De betonskeletten beelden drie
stadia van duinvorming uit en worden door het zand
ondergestoven als symbool van de verhouding
mensenhand en geologische tijd.

Genothek
München (D) 2014
In opdracht van Staatliches Bauamt Munich
Dit kunstwerk staat voor het Biomedisch centrum op de
HighTechCampus in München. Het vertelt en verbeeld
het verhaal van wat er zich binnen de muren van het
gebouw afspeelt. Het kunstwerk symboliseert het idee
van een bibliotheek die vol zou kunnen staan met alle
6000 boeken met 1000 pagina’s en 1000 woorden
op iedere pagina, die nodig zouden zijn voor het
opschrijven van de genetische code van één enkel
mens.
Voor de constructie van dit kunstwerk hebben we een
innovatie hebben we de European Aluminium Award
gewonnen.

Ruhrgebiet (D) 2010 – 2017
In opdracht van Emschergenossenschaft
Onderdeel van triënnale Emscherkunst
Een houten zigzagbrug met verblijfsruimten en
programmering In het kader van de kunsttriennale
Emscherkunst reist langs de rivier de Emscher als teken
van hoop en transformatie van industriezone naar
hoogwaardig landschap.
Het modulaire elegant-robuuste bouwwerk is geliefd
bij kunstliefhebbers en de brede bevolking, dat het
afwissleend omschrijft als architectuur, kunst,
evenement, mobiel hotel of follie.

Zollverein Park
In opdracht van Stiftung Zollverein
Concept en ontwerp van het UNESCO-werelderfgoedpark op het terrein van een kolenmijn en cokesoven
zijn mede door Observatorium ontwikkeld. Een hedendaagse signatuur van de parkinrichting met behoud
van het cultureel erfgoed werd gecombineerd met
voorzieningen voor zowel toerist als omwonende.
Voor ontvangst en informatievoorziening werd een
familie van vijf entreepaviljoens met uitkijkpunt, waarvan
drie bemand, ontworpen en gerealiseerd. Onlangs
bekroond met een speciale vermelding door de
European Prize for Public Space in Barcelona.

Péage Sauvage
Nantes (F) 2012
In opdracht van Le Voyage à Nantes
Onderdeel van biënnale Estuaire
Een sectie autosnelweg met op- en afrit en een
tolgebouw van eikenhout wijst op plannen voor een
stadssnelweg die na decennia discussie uiteindelijk niet
doorging en zo tijd en ruimte gaf aan Moeder Natuur
om uit te groeien tot een natuurreservaat met de
status van Natura 2000. Het maakt deel uit van de
kunstroute Estuaire en doet dienst als kunstpodium,
vogelobservatiepunt en plek voor verpozing. Het
beschermt het natuurgebied erachter en biedt
gelegenheid van bovenaf erin te kijken.

Hallenhaus
Neukirchen-Vluyn (D) 2006
In opdracht van gemeente Neukirchen-Vluyn en
Regional Veband Ruhr
Onderdeel van herinrichting Halde Norddeutschland
Een stalen sculptuur op een oude kolenberg
dichtbij de snelweg in het Ruhgebied.
Het ontwerp is gebaseerd op een Dutch barn
uit New York State.
Het is een landmark van de transformatie van het
Ruhrgebied van industrieel naar recreatie. Het is een
plek stille afzondering en heeft een verwijzing naar de
historie van dit gebied.

