Beleidsplan 2018 stichting White Wall Foundation
Het White Wall Project V (Waterweg) is een sociaal kunstwerk in de openbare ruimte dat een breed
scala aan artistieke disciplines omvat, gebaseerd op burgerparticipatie.
Het White Wall Project biedt zijn deelnemers een ongelooflijke en unieke, culturele ervaring, gedragen
door samenwerking en maatschappelijke inspanning. Het project bestaat uit een installatie in de
openbare ruimte, gemaakt van hout en canvas, van 600 meter lang waarop schilderingen, tekeningen,
poëzie, e.d. kunnen worden aangebracht door de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.
De randprogrammering met o.a. muziek, theater en dans maken deze kunstzinnige ervaring compleet.
De kunstinstallatie is gedurende de maand juni 2018 open voor alle inwoners van de drie steden, om
met elkaar het grootste kunstwerk uit de geschiedenis van Nederland te realiseren.
Het project staat voor verbinding en maatschappelijke participatie, maar ook onderwerpen als
kunsteducatie en recycling worden onder de aandacht gebracht. Daarnaast moedigen wij
kennisuitwisseling, teamwork en sociale integratie aan.

Het programma wordt afgesloten met drie tentoonstellingen, één in elk van de steden die deelnemen
aan de vijfde editie van het White Wall Project.
De deelnemers krijgen de kans om hun werk tentoon te stellen in de expositieruimtes van onze drie
belangrijkste partners; Theater Koningshof in Maassluis, KADE40 in Vlaardingen en het Stedelijk
Museum Schiedam.

Het concept voor White Wall project is bedacht door de kunstenaar Paco Dalmau, die sinds 6 jaar
woont en werkt in Rotterdam. Het is de vijfde editie van een White Wall project, en tevens de meest
ambitieuze.
Voorgeschiedenis White Wall Project
Het project is een serie van unieke monumentale site specific installaties.
Dalmau tracht de ruimtelijke ervaring van een specifieke locatie te transformeren door het construeren
van enorme schilder canvas. Zoals gebruikelijk bij een schildersdoek is deze gemaakt van hout en
doek/stof. De "White Wall" faciliteert de interactie tussen diverse groepen van mensen. Afhankelijk
van de context van het project, nodigt Dalmau kunstenaars en/of inwoners uit, om gezamenlijk het
lege canvas in te vullen.
De intentie van het White Wall project
Het produceren van interactieve evenementen in steden over de gehele wereld met de actieve
participatie & betrokkenheid van lokale kunstenaars en inwoners. Het project wil de diverse creatieve
en singuliere trends aantonen van elke stad, cultuur en maatschappij zodat elke editie van het White
Wall project een hedendaagse kunstzinnig afspiegeling is van de huidige gegeven tijd op de gekozen
plek. De belichaming van het project is gebaseerd op het combineren van diverse artistieke disciplines,
site specific installaties, schilderen, tekenen, schrijven, illustraties, collagetechnieken, video, muziek en
performances.
De overige edities van het White Wall project zijn ontwikkeld binnen de context van diverse

kunstfestivals en particuliere kunstinstellingen.
Concept White Wall project V (Waterweg editie)
De organisatie is zeer geïnteresseerd in de speciale relatie die de inwoners van Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam met elkaar hebben vanwege de verbinding van het water.
Het is dankzij deze gemeenschappelijke deler, de rivier, het water, waaraan de drie steden haar
geschiedenis en haar specifieke geografie te dank hebben. Het is langs de oevers van deze steden
dat culturele verscheidenheid en sociale bewegingen zijn geboren. Deze oevers zijn de geboortegrond
voor het mengen van culturen, het type inwoners, en haar ervaringen.
De Waterweg verbind de verschillende urbane gebieden hetgeen zowel symbolische samenwerking,
uitwisseling en eenheid schept. Mijn voorstel beoogt deze symboliek te visualiseren, te vieren en te
benadrukken.
Het is onze intentie om met het White Wall project V (Waterweg) samen te werken met de inwoners
uit de bovengenoemde steden, het vastleggen en documenteren van hun gedachten, gevoelens,
emoties en ervaringen die gerelateerd zijn aan hun omgeving, hun steden en haar wijken.
Het doel is een plek te creëren, waar inwoners contact maken en samenwerkingen aangaan op een
soortgelijke manier zoals het al eeuwen gebeurde met de goederen en gedachten die via de rivier
vervoerd werden. Meningen, berichten en gedachten zullen reizen en vormen gezamenlijk een
muurschildering van gedachten en expressies welke zowel de authentieke lokale alsmede de populaire
cultuur zichtbaar zal maken.
Bestuur en Team
Het bestuur van de Stichting bestaat uit Jannie Hommes, voorzitter en penningmeester. Niki van
Strien, secretaris. Laurien Dumbar, algemeen lid. Het bestuur heeft de werkwijze van de Code Cultural
Governance besproken en geïmplementeerd. Het bestuur komt om de zes weken bijeen. In de
tussenliggende periode brengt inhoudelijk en financieel Paco Dalmau verslag uit aan de voorzitter.
Paco Dalmau heeft opdracht van de stichting om het project te realiseren. Sinds de zomer van 2017
werkt hij met een team van mensen aan de realisatie. Dit team bestaat uit de volgende personen.
Paco Dalmau: leiding White Wall project.
Marielle van der Vlught: coördinator deelnemers en communicatie media .
Jonathan den Breejen: project advies, Fondsenwerving & website
Laurien Dumbar: financieel coördinator
Mladen Suknovic: coördinator technische productie
Thijs Ewalts: Vormgeving
Marleen Bos: expositie vormgeving
In de maanden voorafgaand aan de realisatie wordt in het bestuur besloten in welke omvang het
project gerealiseerd kan worden, in relatie tot de verkregen financiële middelen.
Er is een verzekering afgesloten voor aansprakelijkheid voor schade van derden bij de realisatie van
het project.
Beloningsbeleid bestuursleden:
Bestuursleden van Stichting White Wall Project Foundation ontvangen geen enkele beloning voor hun
(bestuurs) taken. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun

functie gemaakte kosten. De bedrijven waaraan bestuursleden middellijk dan wel onmiddellijk zijn
verbonden ontvangen geen beloning/ vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van de
stichting.
In februari 2018 wordt de website gelanceerd. Op de website wordt actuele informatie over de
voortgang van het project gepubliceerd.
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