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Over Kunst & Frites
16 Lelijke schuttingen maakt Lotti Hesper mooi en levendig maken rond snackcontainer Bram’s
met het kunstproject ‘Kunst & Frites’. Watervaste MDF platen van 206×122 cm (bxh) op de 
schuttingen krijgen elk kwartaal nieuwe kunst van Rotterdamse kunstenaars en creatieven met
afwisseling tussen amateurkunstenaars en professionele kunstenaars uit Rotterdam-Zuid. Het 
thema van de kunst is telkens: de aardappel in de ruimste zin van het woord.

• Plaats: hoek Posthumalaan/Veemstraat, Rotterdam-Zuid
• Looptijd: juni 2016 – heden
• Opdrachtgever: Bram’s Gourmet Frites B.V.
• Verkenning & projectleiding uitvoering: Lotti Hesper m.m.v. Lonneke de la Mar
• Financiering: Bram’s Gourmet Frites B.V., Gemeente Rotterdam.
• I.s.m.: Gemeente Rotterdam, cultuurscout Feijenoord, Dave Ista, Lonneke de la Mar, 

Lisa van Noorden en de diverse kunstenaars
• Fotografie, filmpjes: Paul van der Blom fotografie, Lotti Hesper
• Kunstenaars:

• 18 augustus t/m 15 november 2017: ‘Decontructed Dinner’ van fotograaf 
Carina Hesper met hoogwaardige stillevens van ontlede ingrediënten van Bram’s
(de aardappel, de tomaat, de uit etc.)

• mei t/m juli 2017: ‘Vanuit de Raderen’ van kunstenaar Marian van Veen met 
schilderingen en kunst met pallethout 

• februari t/m april 2017: ‘Potato Heads’ van fotograaf Marcel Kollen als 
deellocatie van Rotterdam.photo 2017 met portretten van aardappelboeren 

• dec 2016 t/m januari 2017: mural artists Miss Dbalia en Aniel Mohanlal met 
streetart van een winterlandschap, beelden van de aardappel vanaf het land tot
gebakken frites en de skyline van Rotterdam. 

Meer info & foto's: www.lottihesper.nl/portfolio/kunst-frites/ 
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http://www.carinahesper.nl/
https://missydbalia.com/
http://www.rotterdamphotofestival.com/
http://www.marcelkollen.photo/
http://www.lottihesper.nl/portfolio/kunst-frites/


Locatie
Het gaat om 16 schuttingdelen van de 30 totaal van kunst voorzien op de hoek 
Posthumalaan/Veemstraat in Rotterdam 

Locatie schuttingen
Blauwe lijn: schuttingdelen voor kunst 16 stuks 
Groene lijn: frames CAR (culturele affichering), kan geen kunst op
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De afmetingen van een schuttingdeel zijn:

Uitgangspunten kunst
• gezocht: (amateur) kunstenaar 16 november 2017-15 februari 2018

uit Rotterdam-Zuid voor een expositie op de 16 schuttingdelen;
• thema van de expositie is de aardappel in de breedste zin van het woord;
• de kunst doet bij voorkeur ook iets met de plek zodat bewoners en ondernemers (denk 

aan medewerkers Bram's Gourmet Frites, leerlingen Inholland, medewerkers 
Rechtbank) uit de directe omgeving zich daarmee betrokken en trots voelen op de 
nieuwe kunst. Denk aan mensen betrekken bij het ontwerp en/of uitvoering of het 
aanleveren van onderdelen van het kunstwerk.

• kunstenaar(s) komen uit Rotterdam-Zuid ivm subsidie die is verstrekt door de 
gemeente Rotterdam;

• het gaat om 16 schuttingdelen met elk een mdf watervaste plaat als basis. Afmetingen 
van de bovenste plaat 206 x 122 cm. Onderaan zit nog plaat van 2016 x 61 cm die blijft
meestal antraciet van kleur;

• expo hangt drie maanden: 16 november 2017-15 februari 2018;
• er is afwisseling tussen amateur en professionele kunstenaars. Deze laatste expo is 

voor amateurs;
• vergoeding € 500,- honorarium, € 600,-materiaal ex btw. Dit is amateurtarief. Het 

budget voor professionele kunstenaars is op. Momenteel wordt er gewerkt om nieuwe 
budgetten voor 2018 aan te vragen.

Aan te leveren stukken door kunstenaars/creatieven:
• 1 of 2 artist impressions waarbij je kunst in de frames in gemonteerd (foto's voor basis 

artist impressions te downloaden op site www.lottihesper.nl of zelf te maken);
• half A4 met toelichting;
• Curriculum Vitae;
• stukken mailen naar Lotti Hesper: post@lottihesper.nl
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Planning
• uiterlijk 16 oktober 2017: aanleveren stukken door kunstenaars
• week van 17 oktober: selectie kunstenaar door selectiecommissie bestaande uit Lotti 

Hesper, art consultant Lonneke de la Mar, 1 of 2 mensen van Bram's Gourmet Frites BV
en een bewoner uit nabije omgeving.

• week 23 oktober: voorbereidingen expositie door kunstenaar en voorbereiding 
communicatieuitingen (poster, folder, social media, persbericht) door Lotti Hesper

• 16 t/m 19 november: ophangen expositie
• week 20 november 2017: opening expositie.
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Aan deze briefing kunnen geen rechten ontleend 
worden.


