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KEMPERING: MODERN MONUMENT
Maatschappelijk en politiek is parkeergarage Kempering in de Amsterdamse Bijlmer op dit moment een hot
item. Het gebouw heeft zijn oorspronkelijke parkeerfunctie in de stedelijke vernieuwing verloren. En de sloop
van de betonnen kolos uit de beginjaren van de Bijlmermeer zou ruimte bieden voor de woningbouw waarvan
de urgentie in de buurt en de hele stad wordt gevoeld. Na een protestbrief van buurtbewoners staat morgen
echter, 12 september 2018, de toekomst van de garage op de agenda van de gemeenteraad. En op die van
Imagine IC: bij ons staan deze week drie evenementen over de garage op de rol.
Expositie Kempering: modern monument
Op donderdag 13 september 2018 om 16:30 uur gaat in ons huis aan het Bijlmerplein 393 te Amsterdam Zuidoost de
expositie Kempering: modern monument open. Deze presenteert de uiteenlopende herinneringen die buurtbewoners
aan de garage in de Bijlmer bewaren. Zij vertellen hoe er in de loop van de tijd niet alleen is geparkeerd, maar ook
gesport, gewerkt, gekraakt en gekerkt. Hoe de garage klink en rook. Alle uiteenlopende herinneringen en ambities rond
garage Kempering zijn aanwijzingen voor de plek die deze garage inneemt in het leven van velen. In Kempering:
modern monument onderzoeken we de gevoelswaarde van de parkeergarage. Wie wil haar meenemen de toekomst in?
Waarom? Hoe? Zo niet als tastbaar monument van de Bijlmer, van de hele stad of het land – dan toch als monumentale
herinnering?
De openstelling geeft van 16:30 uur tot 19:30 uur gelegenheid tot een première-bezoek. Rond 17:30 uur treedt het koor van de
Pinkersterkerk die in de garage is gevestigd op. De expositie is te zien tot en met december 2018. Toegang: gratis. Locatie: OBA
Imagine IC, Bijlmerplein 393, Amsterdam Zuidoost.
Bij de expositie wordt ook erfgoededucatie aangeboden. met uitzondering van rondleidingen en educatie. Met Kempering: modern
monument sluit Imagine IC het 50e verjaardagsjaar van de Bijlmer af. De expositie haakt aan bij de ontwikkeling van het
monumentenbeleid ‘Post ‘65’.

Debat met Orwa Nyrabia, artistiek directeur van IDFA
Op woensdag 12 september 2018 verkennen we met Orwa Nyrabia (artistiek directeur van het Internationaal
Documentaire festival Amsterdam) en Marlous Willemsen (directeur van Imagine IC) hoe de erfgoedprofessional
balanceert tussen persoonlijke betrokkenheid en engagement, en de rol van een instituut. Onder de
titel Emotienetwerken: plek aan de onderhandelingstafel is dit het eerste debat van het tweeluik over emotienetwerken.
Emotienetwerken in een nieuwe visie op erfgoedvorming, gemunt door Imagine IC en de Reinwardt Academie.
Emotienetwerken werkt met het uitgangspunt dat erfgoed – van museumstukken tot monumenten – het altijd tijdelijke
resultaat is van onderhandelingen tussen mensen met uiteenlopende gevoelen over het betreffende item. De
erfgoedprofessional is één van hen. Maar waar neemt de professional het van de persoon over? Op 12 september is
parkeergarage Kempering onze case.
De voertaal van het debat is Engels. Dit debat wordt georganiseerd in het kader van het onderzoeksproject EmErEd (Emotienetwerken
rond Erfgoed in Educatieve Settings) en samen met alle consortiumpartners in dit project. EmErEd wordt in het kader van de Nationale
Wetenschapsagenda gefinancierd door NWO. Tijd: 17:00-18:30 uur. Locatie: SPUI25, Spui 25-27, Amsterdam. Toegang: gratis, maar
wel graag aanmelden.

24H Zuidoost: Garagetour van Kempering tot Kempering
Op zaterdag 15 september 2018 kun je mee op onze gararagetour. Samen met buurtbewoners, stadsgenoten en andere
geïnteresseerden lopen we van de parkeergarage Kempering die in de K-buurt wacht op sloop of een nieuw leven, naar
de expositie Kempering: modern monument bij Imagine IC. De hele zaterdagmiddag worden er rondleidingen in de
expositie aangeboden.
Start tour: 15:00 uur bij metrostation Kraaiennest, Amsterdam. Deelname is gratis, maar wel graag aanmelden via info@imagineic.nl.
Expositielocatie: OBA Imagine IC, Bijlmerplein 393, Amsterdam. Voor de rondleidingen op deze dag hoeft zich niet aan te melden.
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Noot voor de redactie:

Wij zijn Imagine IC, erfgoedinstelling in Amsterdam Zuidoost. Wij verzamelen, presenteren en bespreken het dagelijks
leven in de buurt, met het doel om wat hier leeft en leefde, toe te voegen aan collecties van de stad en het land. Imagine
IC is een mix van archief, museum en debatcentrum en deelt zijn huis met de openbare bibliotheek. Ons huis staat in
het hart van de Bijlmer.

Mocht u meer willen weten over de activiteiten rond Kempering of ons andere werk, neem dan contact op met Chandra
Westmaas - Doest op info@imagineic.nl of 020- 489 4866.
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