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SPOT ON ZAANDAM
Looproute door het hart van Zaandam

8 december 2022 t/m 15 januari 2023

De feestdagen staan weer voor de deur, de tijd dat we extra gezelligheid opzoeken.
Gezelligheid bij elkaar en met elkaar. Stadshart Centrum BIZ wil deze gelegenheid
aanpakken om de binnenstad van Zaandam extra gezellig te maken. Met 9 grote
lichtobjecten in het winkelgebied (grofweg Gedempte Gracht en de Westzijde) krijgt
het centrum een attractie erbij. Want naast de lichtobjecten zijn ook sommige
etalages van kunst voorzien. Genoeg reden om met het gezin op een mooie
december- en of januaridag door het centrum te slenteren.

locaties adres object/kunstenaar
Vecchia Italia Stadhuisplein 90 Froso Papadimitriou
Pfann Schoenen Rozengracht 59 Jawek Kwakman
Pfannini Schoenmode Ged. Gracht 10 Jan Hakon Erichsen en Teppo Korte
Sluisgebied Oostkade 10 4 Tengel kunstenaars
Luttel en Zuks Westzijde 13a Claudia Breuer
Studio van Klaveren Stationsstraat 19 Van Klaveren en Laura van Dijk
Het HET Westzijde 72 Oscar Salomé
SMC Zaanstad Westzijde 168c Tatum Kempers
Verskade Westzijde 174a Ana Carvalho en AoC
PLAY room Westzijde 99 int. groeps expo

Froso Papadimitriou, Vecchia Italia, Stadhuisplein 90
De Griekse kunstenares Froso Papadimitriou laat 2 kleine lampen zien in de venster
van het Italiaanse lunchroom. De lampen zijn unieke schilderingen op verhard canvas.
Een lamp is geïnspireerd op Claude Monet’s beroemde schilderij ‘Water Lelies’ en de
andere op Van Gogh’s ‘Korenveld’.

Jawek Kwakman, Pfann, Rozengracht 59
In de etalage van Pfann zal een portret van Elvis te zien zijn. Deze Elvis is al
vervreemdend door de Steampunk uitstraling, maar dat wordt nog versterkt wanneer
zijn gezicht beweegt. De kunstenaar van dit meesterwerk is Jawek Kwakman. Al jaren
is hij een pionier van de digitale kunst.

Jan Hakon Erichsen en Teppo Korte, Pfannini, Gedempte Gracht 10
Deze etalages van Pfannini Schoenmode worden gevuld met twee Scandinavische
kunstenaars. De eerste kunstenaar brengt Finse boslandschappen. De Fin Teppo Korte
woont inmiddels 10 jaar in Zaandam, maar als hij heimwee heeft maakt hij
boslandschappen uit zijn geboortestreek in Noord-Finland. Landschappen in
herfsttooien of onder winterse neerslag. Uit deze kleine lichtbakjes straalt de
geborgenheid van het Finse landschap uit de etalage.
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Daarnaast is een video te zien van de Noorse internet sensatie Jan Hakon
Erichsen. Erichsen bereikt een wereldwijd publiek met zijn video’s waarin hij
op duizenden verschillende manieren ballonen laat knallen. De gortdroge
humor is zeer aanstekelijk. In de etalage is een kerst compilatievideo van
hem te zien.

Tengel kunstenaars: Kinga Wieczorek, Marion van der Woude, Monica
Schumacher en Carla
de Graaf, Oostkade 10
Tengel is de kunstenaarsvereniging uit de Zaanstreek. In het sluisgebied gaan vier
Tengel kunstenaars samen aan het werk om de etalages van het pand te versieren
met kunst. De kunstenaars Carla de Graaf met buiten beeld, Monica Schumacher met
een glasobject, Kinga Wieczorek en Marion van der Woude zullen reageren op elkaars
werk en zo een unieke tijdelijke lichtwerkje maken.

Claudia Breuer, Luttel en Zuks, Westzijde 13a
In de nieuwste winkel op de Westzijde komt een werk van de Akense kunstenaar
Claudia Breuer.

Katrine van Klaveren en Laura van Dijk, Stationsstraat 19

Oscar Salomé, het HET, Westzijde 72
LEGO kunstenaar Oscar Salomé bouwde speciaal voor Spot On Zaanstad een kleurrijk
wintertafereel in de etalage bij het HET, Westzijde 72 Zaandam. Dit keer is het thema
HAPPY QUEERMASS !  

Er is zoveel te zien en te ontdekken in dit winterwonderland. De kerstvrouw die toeziet
op de elfjes die druk doende zijn met het vervaardigen van speelgoed, twee
gemberbroodmannetjes gebroederlijk achter de kinderwagen, sneeuwpret voor
iedereen op de Noordpool, gezellig hand in hand lopen op de kerstmarkt. In dit
winterdorp heb je het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wilt. Niet
zo verwonderlijk dus, een dragqueen op een kameel die hulde komt brengen aan de
pasgeborene.

Tatum Kempers, SMC Zaanstad, Westzijde 168c
Fotografe Tatum Kempers toont in een lichtbak een foto uit haar serie ´I Woke Up Like
This´. Een kleurrijk en raadselachtig werk straalt je tegemoet.

Ana Carvalho en AoC, Verskade, Westzijde 174a
In de Verskade komt een enorme hagedis op een discovloer. De Portugese metaal
kunstenaar Ana Carvalho heeft het ijzeren skelet gemaakt van de hagedis. Het trio
AoC uit Portugal heeft de discovloer gemaakt. Te samen vormt het een onvergetelijke
combinatie, die verwondert en verstilt.

Internationale groepstentoonstelling, PLAY room, Westzijde 99
In 2019 heeft PLAY room in december voor het eerst een lichtproject gedaan. Toen
nog heel bescheiden met paar andere locaties. In 202 het eerste Corona-jaar, toen de
galerie noodgedwongen dicht moest zijn, hadden ze in december lichtkunst in hun
etalage op de Westzijde gezet, zodat passanten toch nog van kunst kunnen genieten.
Uit deze ervaring is nu het plan van SPOT ON ZAANDAM ontstaan. In samen werking
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met Stadshart Centrum BIZ zijn door heel het centrum diverse etalages met
kunst voorzien. In PLAY room zelf zijn ook licht objecten te vinden van de
kunstenaars, die elders in de etalage exposeren. PLAY room vormt als het
ware het zenuwcentrum voor de lichtkunst.

In PLAY room is werk te zien van: Harrie Blommesteijn, Ana Carvalho en AoC
(Portugal), Tatum Kempers & Rick Kup, Teppo Korte, Natercia Chang (Macau), Ingrid
Roos, Oscar Salomé, Claudia Breuer (Duitsland), Lux Vortex, Cora de Lang
(Argentinië), Margriet van Engelen en Nelleke Bosland

Programma:
datum adres wat
8 dec. PLAY room, Westzijde 99 opening expositie
22 dec. Dans Hot Spot, Westzijde 71 lichtprojectie CityCoyote

Opening kunsttentoonstelling in PLAY room
Op donderdag 8 december van 18 tot 21 uur is de feestelijke opening van de
internationale lichtexpositie.

Lichtprojectie op voormalige Ford-garage
CITY COYOTE
Is een kunstenaarscollectief dat floreert
In rafelranden, slooppanden en zwarte nagelranden.
Van daaruit bestookt zij de wereld om zich heen
Met woorden, geluid, kleuren en licht.

Deze avond zetten wij de hoek Westzijde/Klokbaai in het psychedelisch licht en
omlijsten dit met livemuziek en dichtkunst.

City Coyote bestaat uit:
Micha Sprenger - Gitarist
Jacob Passander – Woordkunstenaar
Linda Willemszoon - Wonderland Lichtshow

Donderdag, 22 december, 2022 20:00 uur

Locatie: Westzijde 71 te Zaandam
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