Mission Statement
WISEGUYS, Urban Art Projects (sinds 2005)
Wiseguys is een adviesbureau voor kunst en cultuurprojecten in de (semi) openbare ruimte.
Het heeft een flexibel samenwerkingsverband, een nieuwe benadering in een nieuwe tijd.
Een drietal adviseurs-projectleiders vormt de kern, daaromheen een groot netwerk vol talent en
expertise. Op projectbasis worden visie, kennis en expertise gebundeld, zodat er gericht en
efficiënt kan worden gewerkt. De communicatielijnen zijn kort, de overheadkosten laag.

Wiseguys draagt zorg voor:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(master-) planontwikkeling
conceptuele invulling van projecten
locatieonderzoek
technisch onderzoek naar de mogelijkheden
advisering en projectbegeleiding, van begin tot en met de oplevering
kunstenaarsvoorstellen / kunstenaarsselectie
opzetten / begeleiden selectieprocessen
matchen van kunstenaars/vormgevers aan opdrachtgevers
terugkoppeling tussen opdrachtgever en kunstenaar
het verzorgen van publicaties met betrekking tot de gerealiseerde projecten
subsidie aanvragen, zowel voor projecten als voor individuen
het aangaan van allianties ten dienste van projecten of initiatieven
het organiseren van een manifestatie of tentoonstelling en het (eventueel)
bedenken van de inhoudelijke context
het geven van lezingen en workshops
het sparren en coachen van individuen of groepen binnen de specifieke projecten

Wiseguys kan het hele traject van begin tot eind verzorgen, of gedeelten daarvan.

WISEGUYS heeft een zeer ruime praktijkervaring met het realiseren van projecten in het publieke
domein.
Als adviseur en project- productieleider is Wiseguys betrokken geweest bij tal van projecten op
allerlei plaatsen en voor veel soorten opdrachtgevers.
Naast het adviseren en begeleiden van projecten is Wiseguys ook vooral pro-actief; op zoek naar- en
uitvoering geven aan projecten die een nieuwe invalshoek hebben en waar de kennis en het
uitgebreide netwerk van Wiseguys kan bijdragen tot uiteindelijke realisatie door de juiste partijen
aan elkaar te verbinden of commitment van de juiste sponsors of stakeholders te koppelen aan
specifieke projecten.
Wiseguys is actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden en allianties om een impuls te geven aan het
stedelijke domein. We staan dus ook expliciet open voor (nog prille) initiatieven, om te kijken of we
deze een verder kunnen brengen vanuit onze professionaliteit.
Meestal betreft het projecten in de stedelijke context, voor of met Gemeenten, Stadsdelen
(Amsterdam) en Gemeentelijke Diensten, Woningbouwcorporaties en Projectontwikkelaars.
Daarnaast is Wiseguys betrokken bij diverse PPS Projecten, in zogenaamde DBFMO opdrachten.
We hebben binnen DBFMO (PPS projecten) gewerkt in opdracht van of in samenwerking met
aannemers zoals: Ballast Nedam, Strukton, Heijmans BESIX en BAM.
Daarnaast houden ze zich bezig met fondsenwerving en gaan voor projecten partnerschappen aan
met andere partijen, waaronder woningbouwcorporaties (o.a. de Key, Ymere, Rochdale), en
Gemeentelijke Diensten zoals projectbureaus, DIVV, en Waternet.
In sommige gevallen wordt samengewerkt met AFK, SKOR (nu TAAK), ProRail, Movares,
Liander.
In de vele projecten die wij hebben begeleid en opgeleverd, zijn we steeds meer het proces als
een integraal geheel gaan zien en voelen we ons verantwoordelijk van het eerste begin tot het
einde, de realisatie en oplevering. Naast het analyseren van de gegeven context en het werven en
selecteren van de juiste kunstenaars hiervoor, hoort daarbij een gedegen begeleiding en
procesmanagement. Behalve de communicatie m.b.t. inhoudelijk artistieke kwesties hoort daarbij
ook de zorgvuldige formele begeleiding, opdrachtbrieven, contracten, protocollen. Tenslotte
dragen we zorg voor de oplevering met een beheer- en onderhoudsplan.

Projectenoverzicht Wiseguys, Urban Art Projects
2016 - …
Montessori College Oost, Chris Kabel
(fondswerving, trajectbegeleiding en advies)
2016 - …
Beleidsvisie kunst begraafplaats De Nieuwe Ooster, kunstenaars nog onbekend
(beleidsplan en masterplan voor nieuwe kunstwerken + productieleiding)
2016 - …
Kunstwerk Fokker Bombardement Amsterdam Noord, kunstenaar nog onbekend
(masterplan + kunstenaarsselectie + advies + productieleiding)

2015 - 2016
SONIC WEST, i.s.m. OBA Amsterdam en Soundtrackcity, Michiel Huijsman
(fondswerving + productieleiding)
2015 - …
Ontwerp voor UNO gebouw Bonn, competitie i.s.m. Hermelinde Hergenhahn
(advies, coördinatie en productieleiding)
2015
Lustwarande Tilburg, 16 internationale kunstenaars
(productieleiding)
2014 – 2015
Hoekenrode “City Cells”, Karin van Dam
(masterplan + kunstenaarsselectie + advies + productieleiding)
2015
Spinoza tekstlint Stopera Amsterdam, Hannah van Munster
(advies en productieleiding, contractuele afspraken)
2015
PI2 Zaanstad, Katrin Korfmann
(advies, contractuele afspraken)
2015
GET LOST, kunstroute Amsterdam Zuidas, diverse kunstenaars
(productieleiding)
2015
DOOR WIND BEWOGEN; Wicher Meursing
(advies, vergunningen en uitvoering)
2015 - …
Fontein Rokin, Rode Loper Amsterdam, Mark Manders
(advies, kunstenaarsselectie, beheeradvies, contractuele afspraken)
2014
Kunstroute landgoed Beekenstein, diverse kunstenaars
(productieleiding)
2014
“Een beeld van de Koning”, Marjolein Rothman
(advies, productieleiding, contractuele afspraken)

2014
Aangenaam wachten; NS station Breukelen; Sanja Medic
(productieleiding)
2014
Tramplein Purmerend; Merel Noorlander
(advies en productieleiding, contractuele afspraken)
2013
PPS Project (informatie zoals betrokken kunstenaars of locatie mag niet vrijgegeven worden)
(masterplan + kunstenaarsselectie + advies + productieleiding)
2005 - 2015
Een licht- en geluidskunstwerk voor het Centraal Station (nieuwbouw busplatform) Amsterdam
(Moniek Toebosch i.s.m Ulrike Brandi Lichtdesign)
(advies + kunstenaarsselectie + productieleiding)
2013
Muurschildering Kostverlorenkade Amsterdam; Aam Solleveld
(advies + kunstenaarsselectie + fondswerving + productieleiding)
2013 - 2016
Sculptuur bij Muziekgebouw aan het IJ, (Tomas Saraceno)
(masterplan + advies + productieleiding)
2005 - 2016
Advisering en begeleiding diverse kunstprojecten + beleidsvisie voor Amsterdam,
Stadsdeel Centrum
(advies + kunstenaarsselectie + fondswerving + productieleiding)
2010 - 2013
Kunstproject Kattenburgerstraat David Smithson en Kristina Leko, Dirk van Lieshout
(masterplan + advies + kunstenaarsselectie + productieleiding)
2013 - 2013
Buitenprojecten Polderweggebied in ontwikkeling plein Stadsdeelkantoor (nog in ontwikkeling)
(planontwikkeling, advies, werkzaamheden vervolgtraject nog onbeslist)
2013
GLOEI! lichtkunstwerk Annet Bult en Michiel Huijsman
(fondswerving + productieleiding)
2012
Kunstproject voormalig Bolwerk Funen, Funenpark, Gabriel Lester
(advies, kunstenaarsselectie + fondswerving + productieleiding)
2005 - 2012
Advisering en begeleiding diverse kunstprojecten + opstellen visie KIOR
voor Stadsdeel Oost- Watergraafsmeer
(advies + fondswerving + productieleiding)
2010 - 2012
Erfenis 20e eeuw, Oostpoort; Martijn Sandberg,
(advies + productieleiding)
2012
Twee kunstopdrachten in de Baarsjes,
nieuwe Witte de Withplein, Hans van Houwelingen en Plan West Nina Rave
(advies + kunstenaarsselectie + productieleiding)

2012
Kunstopdracht i.o. van De Key, voor een lichtkunstwerk (White Cube) door Giny Vos in de
Nieuwezijds Armsteeg, Amsterdam
(advies, kunstenaarsselectie + productieleiding)
2012
Planontwikkeling Eilandenboulevard, kunstplan voor Centrum Oost,
opdrachtgever Stadsdeel Centrum
(advies + masterplanontwikkeling)
2012
Muurschildering van Roland Schimmel in de Vinkenstraat, Amsterdam (de Key)
(advies, kunstenaarsselectie + productieleiding)
2006 - 2012
25 kunstwerken in 25 entrees ‘de Werkplaatsen’ Prinsenhof Leidschendam (Peter van der
Heijden, Liesbeth Pallesen, Marcel van Eeden, Siree van der Velde en Walter van Broekhuizen,
Marieken Verheijen, Sanja Medic)
(masterplan + advies + kunstenaarsselectie + productieleiding)
2011
Twee kunstopdrachten voor een nieuw detentiecentrum bij Rotterdam Airport (DC16)
(Aam Solleveld en Ursula Mumenthaler);
een PPS met de Rijdksgebouwendienst en consortium DC16 (o.a.Structon)
(masterplan + advies + kunstenaarsselectie + productieleiding)
2011
Productieleiding en procesmanagement tijdelijke transformatie ‘ZIEZO’ van de parkeergarage bij
Kraaiennest/Bijlmer (Peter Stel) voor Open Source/ Straat van Sculpturen, Werkgroep
Vernieuwing Bijlmermeer, Rochedale, De Straat Van Sculpturen
(productieleiding vergunningen en uitvoering)
2011
Polderweggebied; Stadsdeelkantoor Oost
-Raadzaal; Aglaia Konrad
-Trouwzaal; inpassing kunstwerk Marijke van Warmerdam
-Entreehal; Anne Verhoijsen
(masterplan + advies + kunstenaarsselectie + productieleiding)
2010
Buurttafels Zeeburg; (i.s.m. Cultuur & Ondernemen)
(advies + productieleiding)
2010
Onderdoorgang Voormalige Stadstimmertuin, Guda Koster i.s.m. ROC
(advies + kunstenaarsselectie + fondswerving + productieleiding)
2010
Hekwerk Sportpark Zuidoost, Demakersvan
(planontwikkeling, kunstenaarsselectie)
2010
Spinoza monument, i.s.m. SKOR, SMBA, SMART, MediaMatic, Straat van Sculpturen,
Kunstenaars: Maurice Nio, Thomas Hirschhorn, Aernout Mik.
(advies productieondersteuning)

2010
Biennale De straat van Sculpturen eerste manifestatie “Open Source” (15 beelden van
internationaal bekende kunstenaars met o.a. kunstenaars Thomas Hirschhorn, Allora-Cazadilla,
Michael Buetler, Pascal Tayou) in Amsterdam Zuidoost
(productieleiding)
2009
Transformatiehuisjes K-torens (Bijlmer) Helmut Dick;
(advies + kunstenaarsselectie + productieleiding)
2009
Mart Stam (parkbankenproject), Hans van Houwelingen, Gemeente Purmerend
(advies + kunstenaarsselectie + productieleiding)
2008
Purmerend Heart beat, Hans van Houwelingen Gemeente Purmerend
(advies + kunstenaarsselectie + productieleiding)
2007
Opzet kunstplan voor kunstprojecten Wibaut-AS
(masterplan)
2007
Twee opdrachten Stadsdeelkantoor Zuidoost
(Raadzaal: Jennifer Tee, Richard Niessen; binnentuin: Annelies Dijkman)
(planontwikkeling, advies, kunstenaarsselectie + productieleiding)
2005 - 2007
Advisering en begeleiding diverse kunstprojecten Stadsdeel Zuidoost
(planontwikkeling + advies, kunstenaarsselectie + productieleiding)
2006
Stadsdeel Oost, schrijven kunstplan Polderweggebied
(masterplan)
2006
OZO Venserpolder, Tirzo Martha, Otto Berchem, Wim Verhoeven, Karin Peulen,
Franck Bragigand; Stadsdeel Zuidoost
(planontwikkeling + advies, kunstenaarsselectie + productieleiding)
2006
Monument Theo van Gogh, Jeroen Henneman; Stadsdeel Oost
(advies + kunstenaarsselectie + productieleiding)
2005 - 2006
4 Kunstprojecten Tramlijn 10 Amsterdam, kunstenaars Moonen/Grootjans,
Lino Hellings, De Geuzen, QS Serafijn
(planontwikkeling + Advisering + kunstenaarsselectie + begeleiding)
2005
Jodenbreestraat, Christoph Finck
(advies + kunstenaarsselectie + productieleiding)

Naast werkzaam te zijn geweest in diverse commissies (zie persoonlijke C.V.’s) zijn we ongeveer 5
jaar werkzaam geweest bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) als adviseur / projectleider
kunstopdrachten.
Daar hebben we individueel en in samenspraak, tal van opdrachten geadviseerd en begeleid zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
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•
•
•
•
•

Face your World, Staalmanpleinbuurt, Jeanne van Heeswijk
Paviljoen Staalmanplein, Franck Bragigand
Lucas Andreas Ziekenhuis, Annabel Howland
Oosterspoorplein, Karel Appel
Reinwardstraat, Jan Rothuizen
STRAAL, de Balie, programmering video gedurende 2 jaar
Hoop Liefde Fortijn, glazen balkons Willem Oorebeek
Hortustunnel, TRANSIT, diverse kunstenaars
Lichtplan Linneausstraat, Menno Dieperink
Seinhuis Muiderpoortstation, diverse kunstenaars
Geuzenbaan, Strandbeest, Theo Jansen
3 Pleinenplan, Jaap de Jonge
Zeeburgerdijk Oost, Merijn Bolink
Entree de Aker, Paul Vendel
Ecuplein, Marius Boezem
Corfuplantsoen, Adriaan Rees
’s Gravesandeplein, Sasja Scherjon
Gedicht Czaar Peterstraat, Marguerite Luitwieler
Pilots Sloterplas
Manifestatie Mobile units, i.s.m SKOR
Mobiele Unit Storkterrein, Andre van Bergen
Erfenis 20e eeuw, Steffen Maas
Poort Frankendael, AnneMarie van Splunter
Plantage Kerklaan, Ebru Oscecen
City-dressing Huwelijk Maxima-Willem Alexander; Vollaers Zwart – Peter vander
Heijden
Anton de Kom monument; Jikke van Loon
Buurttafels Westerpark,
Dromedarissen’ van Iris Lerütte, Amstelstation;
Beelden in Rembrandtpark van Bastiënne Kramer en Marjolijn Mandersloot;
‘Straal’, programmering van enkele jaren kunstvideo’s zijkant van de Balie;
Verscheidene tijdelijke transformaties van de Balie i.v.m. Cinekid (o.a. Haddasah
Emmerich, Vollaers Zwart, Spijker en Splinter, René Put);
Verplaatsing van sculptuur ‘de Ring’ van Ad Dekkers;
Diverse kopgevels Bijlmer (Marieken Verheyen, Ton Slits, Houcine Bouchiba);
Vijf ingangen Amstelpark, door de kunstenaars Krijn de Koning, Carel Lanters, Stephan
Strauss en Joost Conijn;
Onderdoorgang Nicolaes Maesschool Oud Zuid, met de kunstenaar Arno Coenen;
Kunsttafels Zeeheldenbuurt (Merijn Bolink en Alphons ter Avest);
Onderdoorgang Martin Luther Kingpark door Jeroen Werner;
Diverse beleidsvisies AFK o.a. Centrum, Oost, Nieuw West, Kunst en Vernieuwing
(zuidoost)
F-buurt Amsterdam Zuidoost, serieel kunstwerk Walter van Broekhuizen
Gooiseweg, glazen wand met fluoriserende tekening, Siree van der Velde
Kleiburg, Zuidoost, prijsvraag voor transformatie i.s.m. Patrimonium, met o.a. Greg
Lynn, Atelier van Lieshout, Jan van de Pavert, Henri Jacobs

