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Geachte lezer,

Art Core Encounters is een creatief bureau, gespecialiseerd 
in geïntegreerde kunstproducties voor onroerend goed en 
branding.

Art Core Encounters levert op maat gemaakte en unieke
oplossingen voor een breed scala aan kunst en design gerela- 
teerde behoeften, zoals placemaking, product development, 
crossmediale toepassingen en vastgoed ontwikkeling.

We adviseren, assisteren, werven, produceren en realiseren 
internationale kunstprojecten. Een aanpak op maat voor elk 
ambitieus project.

We zorgen ervoor dat het werken met ons creatieve team 
een waardevolle ervaring en samenwerking is.

Als het bovenstaande u aanspreekt, blader dan gerust door 
onze presentatie. Met plezier beantwoorden we al uw  
vragen tijdens een nader kennismakingsgesprek.

Laat u inspireren door onze kunstenaarsverhalen en onze 
creatieve projecten op het gebied van kunst, architectuur, 
mode en literatuur.

Laat uw onderneming floreren met creativiteit!

Charlotte van der Heiden 
Directeur
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Eelco van den Berg
Eelco van den Berg is schilder, muralist en illustrator  

gevestigd in Rotterdam, Nederland en deels in New York 

City.

De Nederlandse multidisciplinaire straatkunstenaar creëert 

psychedelische landschappen met het unieke kleurenpalet 

dat hij voornamelijk in de straten van Brussel ontwikkelde. 

Hij raakte gebiologeerd door hiphop en graffiti tijdens de 

basisschool, die hem nog steeds beïnvloeden.

Op dit moment breidt zijn oeuvre zich uit naar diverse 3D 

disciplines en assembleert en integreert Eelco van den Berg 

zijn aansprekende werk in steeds meer openbare ruimtes en 

ruimtelijke toepassingen.

Zijn werk is meestal met de hand getekend en springt eruit 

met zijn sterke gebruik van kleur, motieven, contouren en 

decoratieve illustratieve elementen in een surrealistische 

popart stijl.

Vereerd om één   van de top 10 straatartiesten van NYC te 

zijn, leeft Eelco niet alleen in de droom, maar schildert hij 

het ook. Zijn gedurfde, bekroonde grafische werken zijn ge-

maakt in opdracht van een groot aantal grote merken. Hij is 

tevens gastspreker van de afdeling illustratie aan de Willem 

de Kooning Academie.

@IAMEELCOVIEW MORE ART AT
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Wonderbar 1 wallpaper and carpet design for hospitality & 
style event Heineken.

Center Court sketch for a Mall. 

Mural Chicago Truborn, 2018.Mural @ Festival Inspire, Canada 2018.
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Feddow Claassen 
Feddow Claassen is beeldend kunstenaar, ontwerper en 
uitvinder. Hij woont en werkt in Den Haag, Nederland.

Feddow Claassen laat zich onuitputtelijk inspireren door  
reflecties. Zijn spiegels vangen de gedachtes en ideeën 
van de kijker op; “Ik zie een man in de spiegel die nadenkt 
over wat hij ziet. Maar zie ik werkelijk een gedachte of kijk ik 
naar de reflectie van wat ik denk?”

Fysieke reflecties ontstaan door de breking van licht op 
een spiegelend oppervlak. Maar de meeste reflecties zijn 
onzicht- 
baar en vinden plaats binnen onze eigen confrontatie met 
onszelf. 

“Als ik mij met mijn rechterhand op het hoofd krab, en ik kijk in 
de spiegel, dan kom ik er nooit achter wat echt is. Mijn spie-
gelbeeld doet linkshandig hetzelfde maar ik kan nooit ach-
terhalen welke hand nu precies de reflectie krabt. De tweede 
interpretatie van de waarheid is altijd interessanter dan de 
eerste.”

“ ik kom niet uit oz,  
maar bijna ...”

Feddow Claassen studeerde fotografie aan de Koninklijk 
Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. Hij verlegde 
als fotograaf zijn werkplek gedurende enige jaren naar New 
York City. 

Terug in Nederland werkte hij als industrieel ontwerper en 
designer van producten voor diverse bedrijven en labels.  
Hij richtte tentoonstellingen in voor vele Nederlandse en  
Belgische musea, waaronder rijksmusea, Naturalis,  
Openluchtmuseum en het Amsterdams gemeentearchief. 

Hij ging zich steeds meer toeleggen op autonoom werk 
waarbij spiegelingen en weerspiegelingen een constante 
centrale positie innamen.

In een zich steeds duidelijker aftekenend digitaal tijdperk  
ontwikkelt Feddow’s fascinatie voor spiegelingen en re-
flecties zich in installatiewerken met nieuwe media, video 
projecties en lichtkunst.

@FEDDOWCLAASSENVIEW MORE ART AT



HEINEKEN EXPERIENCE
HEINEKEN BROUWPROCES
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Als sinds 1863 markeert de Heineken Brouwerij het begin van 

de Amsterdamse Pijp. Het is hier dat Gerard Adriaan Heineken 

de basis legt voor het wereldwijde bierimperium van de fami-

lie Heineken.

Nadat de brouwerij in 1988 naar elders verhuist, wordt het 

gebouw opengesteld als museum. In de historische brouwerij 

prijken nog altijd de prachtige koperen ketels, maar de Heineken 

Experience geeft meer dan alleen een lesje biergeschiedenis; 

het laat je Heineken met ál je zintuigen beleven.

Heineken Brouwerij HEINEKEN BROUWPROCES 

Grote opdracht € 200.000,00

Oplevering  2004

MEDIA

•  Staalconstructie Saint Gobain

•  Lichttechniek en programmering  

Lichtpunt Groningen

•  Glas in Lood Hagemeier Den Haag
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De grote brouwzaal is nog altijd in zijn oorspronkelijke 

staat te bezichtigen en ervaren. Opvallend zijn de prachti-

ge originele glas in lood ramen die na grondige restauratie 

in ere hersteld zijn.

De opdracht van Heineken iets moderns en informatiefs 

toe te voegen aan een dergelijk historisch interieur was 

een uitdaging! Gekozen voor een combinatie van een 

oude ambacht en een nieuwe techniek, waarbij het oude 

zichtbaar is en het nieuwe ondersteunend.

 Een traditioneel vervaardigd glas in lood raam van 4 bij 

6 meter waarachter een complexere techniek schuilgaat 

van RGB led-lichtbakken in de voor van de ruitjes ervoor.

Door programmering van een DMX gestuurd lichtsysteem 

vloeit er water door de buizen en brand er vuur onder de 

ketels. De het mechanisme om te mengen in de ketels 

lijkt echt te draaien door ngenieus gebruik van het aan en 

uitgaan van de lampen. Het hele systeem speelt zelfstan-

dig maar is ook vanaf de brug door de bezoekers zelf te 

bedienen.



GELDMUSEUM ‘S RIJKS MUNT
EYE CATCHERS
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In de tentoonstelling worden 100 objecten uit de collectie 
gepresenteerd. Ze zijn uitgekozen op grond van iets waardoor 
ze als topstuk zijn aan te merken. Juist het bijzondere verhaal 
achter de merendeels kleine voorwerpen (munten en pennin-
gen) is daarbij leidend. 

Het kan dus zijn dat het stuk heel erg zeldzaam is of een heel 
boeiend verhaal heeft, maar ook dat het, bij nadere beschouwing, 
heel mooi en vakkundig gemaakt is. Want dat willen we met 
het tonen van deze stukken: de bezoeker prikkelen om ‘echt’ 
te kijken naar de objecten en hen zelf de bijzondere diepere 
waarde te laten ontdekken.

Geldmuseum ‘s Rijks Munt EYE CATCHERS 

Grote opdracht € 380.000,00

Oplevering  2011

MEDIA

•  Glas constructies en vitrines Saint Gobain

•  Nieuwe Media Impercent Amsterdam
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Rijk en uitnodigend 
De tentoonstellingsruimte (ca. 150 m2) is indrukwekkend 
van sfeer en nodigt uit tot het zelf ontdekken van de 
schatten van het museum en hun verhalen. In materiaal 
keuze, kleurgebruik en verlichting weerspiegelt de ruimte 
de rijkdom van de collectie. 

Alle vitrines en meubilair zijn volledig bedekt met glas 
waardoor de objecten van goud en zilver overal reflecteren. 
Hoewel de tentoonstelling een paar duizend objecten be-
vat, wordt de bezoeker niet overweldigd door dit aantal. 

Het gevoel in het universum rond te lopen en omgeven te 
zijn door sterren geeft een rustig en oneindig gevoel. De 
objecten klein al ze zijn, zijn de sterren aan de hemel in de 
nacht.

Centraal staat een 10 meter lang lichaam van zwart glas 
waar stolpen uitsteken met daarin de kostbaarste en 
bijzonderste objecten van de collectie. Er is ook gebruik 
gemaakt van de nieuwste mogelijkheden van presentatie 
middelen en technieken. De virtuele vitrines zijn een voor-
beeld van zo’n techniek, die een enorme meerwaarde in 
beleving en overdracht van informatie oplevert. 

Alles draait om de gouden en zilveren lichtpuntjes aan het 
firmament als primaire beleving. De achtergrond informa-
tie en interactieve toevoegingen zijn op het eerste gezicht 
verborgen. Teksten bij de objecten verschijnen pas als je 
dichterbij komt en verdwijnen weer als je doorloopt.
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Spiegels HALO, CONCENTRIC CIRLES EN SPEK
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De hele natuur is terug te herleiden tot een simpele  
basisvorm. De cirkel is als het ware de bouwsteen van de 
fysieke wereld waar wij deel van uitmaken. Wanneer de 
balans van deze fysieke wereld wordt verstoord ontstaan
er rimpelingen, net als de steen die het wateroppervlakte
breekt. Die rimpelingen zorgen ervoor dat de natuur 
zichzelf na deze verstoring weer in balans brengt. Deze 
concentrische cirkels nemen naar buiten toe in grootte 
toe. Wanneer de wind als derde element met het water en 
de vallende steen speelt kunnen de cirkels veranderen in 
ellipsen.

De concentrische spiegels van Feddow Claassen weer-
spiegelen deze cirkels in hun ontwerp. De kijker ziet zich-
zelf verstoord gereflecteerd. Maar ook hier is sprake van 
een omkeerbare optische reflectie; In feite is de kijker 
zelf al een verstoring doordat hij met zijn bewegingen 
voortdurend een “steen in het water werpt”. Met die ver-
storing beïnvloedt de kijker zijn omgeving en naarmate 
de opgeworpen trillingen in concentrische cirkels groeien 
verzwakt zijn invloed totdat uiteindelijk aan de buitenste 
randen van de grootste cirkel de orde weer is hersteld.
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SKEPA
Skepa is schilder, muralist en ruimtelijk beeldend kunste-

naar gevestigd in Orléans, Frankrijk. Hij sloot zich aan bij de 

lokale IDK crew begin jaren negentig. 

SKEPA is een productieve streetartist, voornamelijk op het 

gebied van transportwagens en stadsmuren met graffiti. 

Vanwege juridische problemen eindigde de IDK crew in 

1997. 

Skepa besloot vervolgens, samen met andere geëngageer-

de artiesten, om de TBS groep (The Brutal Style) op te rich-

ten.

In 2003 opende hij de Wall Gallery met Onie en twee andere 

schilders.

SKEPA gebruikt nog steeds dezelfde technieken en graffiti 

energie als voor zijn stedelijke producties. 

Daarnaast ontwikkelt hij zich op dit moment tevens als  

sculpturist en realiseert zijn eerste geïntegreerde kunst  

opdrachten.

VIEW MORE ART AT SKEPA.FR
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Painting ROULE UN DRAGON, 2019.
Mural @ Orleans, France 2018.
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Arno Coenen 
Arno Coenen kreeg internationale bekendheid met zijn bijdra-
ge  
aan De Markthal in Rotterdam van MVRDV Architects, het 
grootschalige, kleurrijke plafond dat op de covers belandde 
van zowel het Architectuur in Nederland Jaarboek en het 
Dutch Design Jaarboek. 

Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de Beurspassage in 
Amsterdam en eindigde daarmee in de top 3 van het Jaar-
overzicht architectuur van NRC Handelsblad. 

Zijn tegeltableau Oud-West, Thuis Best werd opgenomen  
in de collectie van het Rijksmuseum en in de publicatie  
De geschiedenis van Nederland in 100 voorwerpen. 

Zijn met de computer gegenereerde videoanimaties zijn 
opgenomen in belangrijke collecties van mediakunst, on-
der meer die van Centre Pompidou in Parijs.
 
Arno Coenen werd kunstenaar in een tijd dat computer-, 
VJ- en videokunst hoogtij vierden, maar met de beperkte 
technologie van toen was het veel lastiger om ideeën uit 
te voeren dan nu. Monitoren en computers waren vaak 
ontoereikend en niet zelden viel apparatuur spontaan uit. 
Als reactie hierop gebruikte Arno juist bewust traditionele 
kunsttechnieken, bijvoorbeeld glasmozaïek, keramiek en 
glas-in-lood, om beelden uit de computer te realiseren.

De publieke werken zijn fysieke manifestaties van beelden 
uit andere media: computeranimaties, video’s, foto’s, pos-
ters en nieuwsmedia bijvoorbeeld. In dit proces van vluch-
tige elektronische beelden naar solide materialen als steen 
en glas ontwikkelt Coenen een persoonlijke visuele taal, 
met unieke samenstellingen van herkenbare elementen. 

Bij het realiseren van zijn kunst is samenwerking essentieel 
voor Coenen, zowel met kunstprofessionals en materiaal-
deskundigen als mensen uit de buurt, die een directe band 
opbouwen met het werk.

De ontmoeting tussen digitale beelden en traditionele tech-
nieken zorgt voor een spanning die kenmerkend is voor het 
oeuvre van Arno Coenen. Zo legt hij in het Markthal-project 
de link tussen oude Hollandse stillevens en de animatie-
films van Pixar, door trompe l’oeil te combineren met ver-
fijnde 3D- en lichteffecten. 

“ kunst is voor iedereen. 
hoog en laag”

Ook inhoudelijk wil hij uitersten met elkaar verbinden. Het 
tegeltableau Oud-West, Thuis Best, sinds 2011 permanent 
te zien in de Schuttersgalerij van het Amsterdam Museum, 
plaatst bijvoorbeeld Oud-Hollandse en Arabische symbo-
len naast elkaar.

In zijn thematiek komt net als in veel hedendaagse kunst de 
traagheid aan bod waarmee de Westerse maatschappij, en 
Nederland in het bijzonder, ontwikkelingen als postkolonia- 
lisme en globalisatie verwerkt. 

Coenen is niet alleen gefascineerd door de snelle opkomst 
van culturen van buiten de landsgrenzen; ook subculturen, 
jeugdcultuur en popcultuur zijn prominent aanwezig in zijn 
werk.

VIEW MORE ART AT ARNOCOENEN.EU



MARKTHAL ROTTERDAM
HOORN DES OVERVLOEDS



|  ART CORE ENCOUNTERS22

Binnen een jaar vergaapten maar liefst acht miljoen mensen 

zich aan het kleurrijke kunstwerk van Arno & Iris aan de 

binnenzijde van De Markthal, gemiddeld meer bezoekers dan 

het Colosseum en de Piramides van Gizeh. 

Voor het 40 meter hoge gebouw van architectenbureau 
MVRDV ontwikkelden Arno Coenen en Iris Roskam een veel-
kleurig tafereel van ongekende omvang, Horn of Plenty, dat 
met zijn 11.000 m2 gerekend wordt tot de grootste beeldende 
kunstwerken ter wereld.

Markthal Rotterdam HOORN DES OVERVLOEDS 

Opdrachtgever MVRDV 

Grote opdracht € 500.000,00

Oplevering  2014

 

MEDIA

•  Speciaal gelakt en geperforeerd 2 mm aluminium 

plaatmateriaal (Decopanel aluminium)

• Video animatie 

• 3D modeling

PRIJZEN

• Viva Best of the Best-Award | ICSC | 2017

•  Mipim Award in de categorie beste winkelcentrum | 2015

• de NRW Jaarprijs | 2015

• de Neprom-prijs (met het Laurenskwartier) | 2015 

• Sign+ Award 2014 | categorie Architectural Signage.
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Boven de markt bevindt zich een groots gewelf, dat vanwege 

zijn vorm doet denken aan de Sixtijnse Kapel in Rome. Voor 

dit plafond ontwikkelden de kunstenaars een digitaal kunst-

werk vol groente, fruit, dieren en architectuur, verrijkt met 

speciale effecten. Voor deze complexe opdracht werd sa-

menwerking gezocht met vernieuwende bedrijven en 3D-ex-

perts. Met hun team ontwikkelden Arno & Iris het concept 

en het ontwerp, waarna het geheel uitgewerkt werd met 

3D-software van Pixar, de beroemde Amerikaanse anima-

tiestudio.

In het midden van het kunstwerk staat een grote zon, 
waaromheen het groente en fruit gegroepeerd is in een 

kleurrijk, springlevend ‘stilleven’. Met geavanceerde beeld-

technieken werden kunsthistorische thema’s nieuw leven in-

geblazen. Zo is de globale compositie van De Sixtijnse Kapel 

te herkennen, waarbij de zon de plaats ingenomen heeft 

van de goddelijke figuren en het fruit in plaats is gekomen 

van de heiligen. Dat de boodschap overkomt bewijst de 

constante stroom foto’s op social media; het kunstwerk 

verbindt mensen van alle gezindten en culturen.



BEURSPASSAGE AMSTERDAM
OERSOEP
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De Beurspassage aan het Damrak in Amsterdam is een ge-

samtkunstwerk van Arno Coenen, Iris Roskam en Hans van 

Bentem, een blikvanger die pracht en prestige uitstraalt en 

daarmee aansluit bij Amsterdamse monumentale gebouwen. 

Het grootste mozaïek van Nederland. 

Met ornamenten en kleuren die verwijzen naar zowel Westerse, 

Oosterse als hedendaagse stijlen streeft de Beurspassage 

naar een balans met de omliggende architectuur, van de art 

deco van de Beurs van Berlage tot de winkeletalages van 

Beurspassage Amsterdam OERSOEP 

Opdrachtgever Bouwinvest 

Grote opdracht € 4.000.000,00

Oplevering  2016

MEDIA

•  1.150.000 glazen mozaïeksteentjes zijn gebruikt  

voor het plafond van de Beurspassage.

•  16.000 tegeltjes van 10x10 centimeter.

•  250m2 groot is de granito vloer.

•  300 handgeblazen lampen zitten in de zeven kroon-

luchters.
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Damrak en Nieuwendijk. Het mozaïek op het plafondgewelf, de 

kroonluchters, de spiegels en de granito vloer vertellen een bij-

zonder verhaal over Amsterdam, de grachten en over de relatie 

tussen de mens en het water.

Het mozaïek op het gewelfde plafond van de Beurspassage  

is opgebouwd uit glassteentjes in smaragdgroene tinten.  

Het plafond wekt de suggestie dat we in een onderwatertunnel 

op de bodem van de gracht lopen; we zien vissen, luchtbellen, 

reflecties en allerlei objecten afgebeeld die zich in het grachten- 

water verzameld hebben.



|  ART CORE ENCOUNTERS28

De metalen kroonluchters hebben globaal gezien een klas-

sieke vorm, maar hebben opmerkelijke details: ze zijn opge-

bouwd uit veredelde fietsonderdelen zoals koplampen, wielen, 

spaken, tandraderen, sturen en onderdelen van frames. Boven 

de spiegels zijn wandornamenten bevestigd, namelijk wand-

lampen uitgevoerd in glas in lood, met vormen die verwijzen 

naar traditioneel Hollandse koopwaar.

De vloer is uitgevoerd in granito, een duurzame variant op de 

natuurstenen vloeren die in veel Amsterdamse monumenten 

toegepast zijn. De vloer is ingelegd met patronen in de vorm van 

wapenschilden.



DE GOLF VAN GRONINGEN
Terwijl het golvende dak een nieuwe laag aanbrengt over het stationsgebied, maakt 

de kunst je bewust van de vele tijdlagen die eronder schuilgaan. 

Client Mobilis | TBI

Architects  CROSS Architecture,  

ARCADIS architects  

and Barcode Architects



Tijdreizen
Het nieuwe Hoofdstation vertegenwoordigt 

een reis van verleden naar toekomst; de kunst 

verbeeldt deze reis, door solide materialen, 

traditioneel vakmanschap en oervormen uit 

het kosmische stelsel te verbinden met 

digitale media, vernieuwende technieken en 

hedendaagse beeldtaal. Gerelateerd aan reizen, 

communicatie en de stad Groningen. 
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Geïntegreerde Kunst | Oog op Groningen
 Mandala’s  

Uitgangspunt is de vormentaal van ‘Het Oog’ van 

Isaac Gosschalk, het karakteristieke circulaire 

glas-in-loodraam, dat de zon verbeeldt. Op diverse 

plekken in het stationsgebied wordt naar dit art-

nouveau raam verwezen met mandala’s: ronde, 

geometrische vormen die traditioneel in Oosterse 

culturen de kosmos verbeeldden. De nieuwe, 

Groningse mandala’s brengen de kosmos, de 

natuur en de geologie samen in een beeldtaal 

over de stations geschiedenis. 
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Geïntegreerde Kunst  | Vides en stromen

Tijdsgewrichten
In de glazen vides boven de trappen, die van de reizigerstunnel 

naar de perrons leiden, worden mandala’s aangebracht m.b.v. 

van moderne ‘glas-in-loodtechnieken’. Elke vide/perron heeft zijn 

eigen mandala die een eigen tijdsgewricht verbeeldt., Zo ontstaat 

er een kunstroute van noord naar zuid, van het oude centrum 

naar het nieuwe Zuidplein. 

Waterpartij met pixels
Dit traject van verleden naar toekomst, wordt ondergronds met 

een ‘tijdstroom’, een eeuwige rimpeling in de Singelgracht van de 

Passage. De bodem bevat kleurrijke gepixelde beelden, die van opzij 

aangelicht worden. Op dit mozaïek zijn tijdscirkels aangebracht. 

De pixels verwijzen naar de beeldschermcultuur, zoals bij  LED-

schermen gecommuniceerd wordt. Dit maakt het kunstwerk van 

deze tijd, zoals de stationshal juist typisch 19e-eeuws is.
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Geïntegreerde Kunst | Vormentaal

Vormenfamilies
Elk tijdsgewricht, van oertijd naar stoomtijd, van radiotechniek 

naar digitaal, krijgt zijn eigen vormenfamilie, die op speelse 

wijze herkenbaar in het stationsgebied opduikt. Het oude 

stationsgebouw is het middelpunt, van hieruit verspreiden 

tijdscirkels zich over het stationsgebied. We zien sterren en 

fossielen naast wagons en sporen, teksten van old school-

lichtkranten naast social mediaberichten en netwerkvisualisaties. 

Oervormen
Zowel binnen de mandala’s als in de waterpartij duiken oervormen 

uit de natuur op. Een voorbeeld is de Polaris of poolster, waar 

zeevaarders en (ontdekkings)reizigers zich al eeuwenlang op 

oriënteren. Groningen is in onze visie het oriëntatiepunt voor het 

Noorden, voor zowel Nederland, Duitsland, Scandinavië en steden 

rond de Oostzee.
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Geïntegreerde Kunst | Mysterie

Bijzondere elementen in de reeks zijn het figuurtje uit het glas-

in-loodraam in de oude stationshal en het gezicht van Frans 

Haks, oprichter van het Groninger Museum. Beelden die staan 

voor het onvoorspelbare karakter van kunst en cultuur. Die net 

als bewegingen in diepere aardlagen verrassende fluctuaties in 

tijdsbeleving kunnen veroorzaken.

Bijzonder Symbool is de aanwezigheid van het 
beerdiertje, de microscopische diertjes waarover 
nog niet veel bekend is en die worden beschouwd 
als de meest veerkrachtige, minst uitroeibare dieren 
op aarde: een hoopgevend symbool voor wat komen 
gaat.
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Geïntegreerde Kunst | Beeldenstroom
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Geïntegreerde Kunst | Virtueel

Augmented Reality combineert de fysieke Passage 
met de digitale wereld. Dit maakt de Singelgracht 
ook een virtuele eyecatcher. Een magneet bij events, 
waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe 
bewegingen in tijd en techniek ontstaan.

Wetenschap in beeld Atomen, microscopische 
vormen en andere verwijzingen naar geologische 
en andere nieuwe ontdekkingen. Ze staan voor de 
wetenschappelijke ambities van de stad Groningen; 
je ziet ze vooral aan de zuidzijde van het station.
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Geïntegreerde Kunst | Tijdreis
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Geïntegreerde Kunst | Eeuwige rimpeling



HOU JE VOETEN STEVIG OP DE GROND EN 
KIJK OM JE HEEN. ER IS ALTIJD IETS NIEUWS 
TE ONTDEKKEN. GOEDE REIS. 



LEIDEN CENTRAAL STATION
VIRAL
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Viral voor Station Leiden is een totaalkunstwerk welke het ge-

hele stations terrein transformeert middels één vormentaal. 

De witte vakwerkconstructies van NS-architect Harry Reijn-

ders ontwikkelen zich als een virus, een caleidoscopische 

vermeerdering, die zich vermengen met beeldelementen van 

het stationsgebouw.

Het resultaat is dat de eenheid en herkenbaarheid weer is terug 

gebracht en de reiziger een bijzondere beleving ervaart tijdens 

zijn transfer op het grootste station van Nederland.

Leiden Centraal Station VIRAL 

Opdrachtgever NS Stations B.V. 

Grote opdracht € 80.000,00

Oplevering  medio 2019

MEDIA

•  800 m2 bestickering.

•  Digitaal ontworpen.
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MATCHMAKING
Het is voor ons belangrijk dat we een overtuigende art en 
business match voor u maken. Waarin alle wensen helder 
naar voren komen en u gegarandeerd succes heeft met uw 
project.

Hierbij kijken we naar een vijftal essentiële punten:

 • Randvoorwaarden van het specifieke project.

 • Gewenste benadering in stijl en concept.

 • Manier van werken die aansluit bij uw organisatie.

 • Waarden die moeten worden vertegenwoordigd.

 • Ervaring en reputatie van de kunstenaar.

U krijgt vervolgens drie portfolio’s gepresenteerd waaruit 
u een keuze kunt maken of een artiest uitnodigt voor een 
nadere kennismaking.

ADVISEREN

We brengen naar gewenst advies uit over:

 • keuze kunstenaar en/of designer

 • opdrachtformulering

 • samenstelling selectiecommissie

 • opstellen beoordelingscriteria

 •  financiering en budgettering

ONDERSTEUNING ONTWERP

Ons vaste ontwerp- en uitvoeringsteam ondersteunt tijdens 

de ontwerpfases met illustraties, audio visuele producties, 

animaties, 3D renderingen en presentatie materiaal (copy - 

artist impressions - opmaak). 

Dit garandeert tijdens het ontwerpproces dat er snel en 

soepel kan worden geschakeld bij nieuwe ideeën, eisen en 

aanpassingen. 

Onze Project Directors zorgen dat de concepten en schetsen 

continue worden getoetst aan de project eisen, toegevoegde 

waarden, de haalbaarheid binnen het budget en bij realisatie. 

PRODUCEREN EN REALISEREN

Na oplevering van het definitieve schetsontwerp start de 

kunstproductie. Niets mooiers dan het kunstwerk werkelijk 

te gaan bouwen en zijn authenticiteit en essentie te bewaken. 

Daar waar nodig lossen onze Project Directors problemen 

op en zorgen voor een optimaal projectmanagement. 

Samen met de producenten en constructeurs zorgen ze 

voor een feilloze uitvoering zodat op de feestelijke opening 

iedereen trots zal zijn.

Wat we doen 
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NIEUW MODEL

Ons doel is om een   nieuw model te creëren voor geinte-

greerde kunst projecten. Met vrijheid voor de kunstenaar 

om zijn of haar momentum te creëren. We streven naar 

onafhankelijkheid, plezier en transparantie. 

We zien kunstenaars steeds meer hun eigen ‘kunstfabrieken’ 

leiden en hun eigen media en public relations beheren. Om 

deze groei te ondersteunen en een volwaardig partner te 

zijn in hun steeds grotere projecten is Art Core Encounters 

opgericht.

WAARDEN BORGEN

Aankomende en succesvolle artiesten zijn zich tegenwoordig 

bewust van hun media-aanwezigheid, maar worden minder 

beschikbaar om een realtime verbinding mee te maken 

door hun productietijdlimieten. 

We streven ernaar de waarden van de kunstenaar en zijn 

werk te behouden door voor hun te adviseren, het ontwerp 

proces te ondersteunen, opdrachten te werven, ervaring te 

delen en kunst projecten te produceren en te realiseren.

Het is onze missie om de fysieke beleving van kunst op een 

hoog niveau te houden, om engagement terug te winnen en 

om de schoonheid en intensiteit van de kunsten te behouden.

GENERATING 
PLACEMAKING

PERFORMED IN 
SUSTAINABLE 

MATERIALS

BUILT WITH 
INNOVATIVE 
SOLUTIONS

MAXIMIZING 
FOOTFALL

INSTAGRAM- 
WORTHY 

MOMENTS

TRIGGERING 
IDENTITY

OUR ART AND DESIGN PROJECTS ENSURE

Net zoals we de natuur moeten behouden, respect hebben 

voor elkaar en voor elkaars gezondheid, moeten we de  

vrijheid van expressie versterken door middel van kunst,  

die sterk verbonden is met nieuwe technische ontwikkelingen. 

Dit is waarom we de verbinding tussen de opdrachtgever en 

de kunstenaar bedienen!

Laten we art en business weer intens en leuk maken!

Waar we in geloven 



ART CORE ENCOUNTERS | 49   

Geachte lezer,

We hopen dat u inspiratie heeft opgedaan voor toekomstige 

projecten waarbij gepaste geintegreerde kunst is gewenst. 

De zeer uiteenlopende toepassingen en mogelijkheden heb-

ben we zo helder mogelijk voor u uiteengezet om bijzondere 

bezoekerservaringen in de openbare ruimte te kunnen  

vergroten of verbeteren. 

Met deze presentatie zijn er wellicht vragen losgemaakt over 

de inzet van kunst en design bij vastgoedontwikkeling. 

Graag denken wij met u mee over de waarde en oplossingen 

die een dergelijke kunst toevoeging kan bieden binnen  

bestaande of toekomstige vraagstukken.

Vindt u onze propositie uitnodigend? Neem dan vrijblijvend  

contact met ons op voor een nadere kennismaking.

We love to delight you,

Charlotte van der Heiden

Directeur

+ 316 14 39 03 43

char@artcoreencounters.com



MATCHMAKING ART AND BUSINESS

CHARLOTTE VAN DER HEIDEN
char@artcoreencounters.com
+316 14 39 03 43


