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POSITIEF

Inleiding en samenvatting
Architectuurcentrum Amsterdam is een ontmoetingsplek voor iedereen die 
geïnteresseerd is in architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp. Van daaruit 
belicht en verkent Arcam actuele stedelijke opgaven en ambities, en wordt gekeken 
naar de rol die de ontwerpers, beleidsmakers, bouwers en bewoners (kunnen) spelen 
bij het vormgeven van hun stad. Het centrum biedt een podium aan ontwerpers, 
opdrachtgevers, bouwers en gebruikers van de stad. Het vaste programma 
bestaat uit tentoonstellingen, wandelingen en rondleidingen. Daarnaast ontwikkelt 
Arcam projecten die van belang zijn voor het verbinden van nieuwe kennis aan de 
ontwerpsector. De Architects in Residence spelen daarbij een cruciale rol. Voor het 
komend jaarprogramma ”When you change the way you look at things, the things you 
look at begin to change” zijn wederom nieuwe Architects in Residence uitgenodigd. 
Zij richten zich op de thema’s eigenaarschap over data in de publieke ruimte (Tom van 
Arman, TAPP) en eigenaarschap over de eigen woonomgeving (RAUMPLAN). Arcam 
organiseert vijf programma’s rondom het huisvestingsvraagstuk, data-eigenaarschap, 
klimaatvraagstukken, kwaliteitsambities en groene opgaven. Het eindresultaat bestaat 
uit een brede waaier van handzame gidsjes, blogs, wandelingen, debatten en lessen, 
waarmee de ontwerpsector, opdrachtgevers, gebruikers en ook de nieuwe raadsleden 
aan de slag kunnen. Tevens organiseert Arcam de Amsterdamse Architectuurprijs, de 
Winterlezingen en de Dag van de Architectuur.

Overwegingen van de adviescommissie
De adviescommissie uit haar waardering voor de platformfunctie van Arcam. Volgens 
de commissie weet het centrum diverse netwerken te bedienen waaronder ontwerpers, 
beleidsmakers, bewoners en toeristen. 

Op het voorgestelde activiteitenprogramma voor 2022 reageert ze positief. Ze spreekt 
van een goed uitgewerkte aanvraag. Het voorstel is voldoende praktisch beschreven en 
de commissie noemt het programma, waarin urgente onderwerpen worden onderzocht, 
relevant voor het veld. De commissie vindt de keuze voor de twee nieuwe architects 
in residence Tom van Arman en RAUMPLAN interessant. Voorts laat de commissie 
zich in het algemeen positief uit over de handzame publicaties die Arcam uitgeeft. Het 
voorstel voor een publicatie als de Kleine Cameragids voor in en om het huis, voor de 
Groene Architectuurgids van Amsterdam of voor een publicatie betreffende 15 jaar 
Amsterdamse Architectuurprijs, acht ze allen waardevol voor een divers publiek. Ook 
noemt ze een bijdrage als ‘de favoriete gebouwen van vijf (on)gewone Amsterdammers’ 
aan de publicatie AAP goed gekozen vanwege de laagdrempelige insteek. Hierbij 
worden agenderende personen als Massih Hutak of Ewa Scheifes betrokken waarmee 
volgens de commissie een nieuwe doelgroep bereikt kan worden. Het aanbieden 
van het zogenaamde welkomstpakket ‘Welkom thuis in de stad van morgen’! – voor 
de nieuwe gemeenteraadsleden, vindt de commissie passend bij de taak van een 
architectuurcentrum.
Al met al, leidt de combinatie van verdiepende programmaonderdelen met 
laagdrempelige, toegankelijke activiteiten volgens de commissie tot een breed 
jaarprogramma. Ze spreekt haar vertrouwen uit in ARCAM als het gaat om het bereiken 
van zowel een vakpubliek als een breed publiek, mede door activiteiten als het uitgeven 
van publicaties, een online dagboek en het organiseren van stadswandelingen.

Aanvrager:    Stichting Architectuurcentrum Amsterdam 
Titel:      When you change the way you look at things, the things
        you look at begin to change 
Gevraagd bedrag: € 90.500
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Kijkend naar de criteria van de regeling beoordeelt de commissie de artistieke en 
maatschappelijke waarde van het activiteitenprogramma als voldoende. De relevantie 
van de gekozen thematiek voor het vakgebied en de mate van divers publieksbereik 
worden door de commissie eveneens als voldoende gezien. Tot slot waardeert de 
commissie de consistentie in doel en opzet van het programma als ruim voldoende.

Advies van de commissie aan het bestuur
De commissie adviseert het bestuur deze aanvraag te honoreren. Ze meent, na 
bestudering van de aanvraag en op basis van bovenstaande overwegingen, dat het 
activiteitenprogramma voor 2022 voldoende aansluit op de doelstellingen van de 
Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma.
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