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Met Public Room transformeert Giuseppe Licari galerie Hommes tot een openbaar park, waarin de 
algemeen bekende beleving van binnenshuis als privé en buiten als openbaar, wordt omgedraaid. Het 
publiek wordt uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten die normaal gesproken buiten 
plaatsvinden. Je kan er in het gras liggen, een boek lezen, genieten van een espresso of chillen met 
vrienden. 

In een programma van wekelijkse evenementen, gecureerd door stedelijk onderzoekster Christina 
Ampatzidou, wordt onderzocht op welke manier de stedelijke ecologie verbonden is met sociale, 
culturele en economische manieren van overleven door verschillende stedelijke gemeenschappen. Een 
belangrijk doel in het programma is om personen met een specifieke expertise in het toe-eigenen van 
publieke ruimten, die meestal niet als deskundigheid wordt erkend, een stem te geven. 

Janine Schrijver is fotograaf. Herinnering en verlangen zijn belangrijke thema’s in haar werk. Deze 
thematiek verbeeldt zij ook in de serie Our Nature, within the boundaries of the park. De betekenis 
van het stadspark en onze verhouding ten opzichte van natuur in een stedelijke context staat hierin 
centraal. 
 

Public Room en de identiteiten van de stedelijke ruimte 

 

Donderdag 30 mei, 20.00 – Subversive Spaces (filmvertoning) 

Steden zijn traditioneel plaatsen van innovatie en vooruitgang. Maar tegelijkertijd 

vlammen er revoluties op, vinden er rellen plaats en zijn er stedelijke problemen. 

De film Occupy Love reflecteert op de globaal sociale beweging van ‘Love in 

Action’. In scènes van de Egyptische revolutie, de Indignado opstand in Spanje, 

Occupy Wall Street in New York en inheemse activisten bij de Alberta Tar Sands, 

toont de film indringende verhalen en nieuwe zienswijzen.     

  

Zondag 2 juni, 16.00 – Narrative Spaces (gezamenlijk lezen) 

In Edgar Allan Poe’s roman ‘The Man of the Crowd’, volgt een anonieme verteller 

een onbekende man in Londen. De wandeling neemt hem mee door diverse 

stedelijke omgevingen: straten, bazaars en arme wijken, waarbij hij nooit alleen 

is. De held reflecteert op het persoonlijke isolement te midden van een 

dichtbevolkte gemeenschap. Het korte verhaal is het startpunt voor een open 

discussie over de gewoonte om door een stad te wandelen.    

 

Zondag 9 juni, 14.00 -18.00 – Echoing Spaces (concert)  

Jam sessie in het park met live muziek. Als je een muzikant bent, neem dan je 

instrument mee om je vaardigheden publiekelijk te testen. Als je een 

muziekliefhebber bent, kom in het gras liggen en geniet van muziek.  

 

Donderdag 13 juni, 20.00 – Extended Spaces (artist talk) 

Interventie door Jeroen Jongeleen in Public Room, tijdens de Language and Art 

Gallery Tour. Beïnvloedt door graffiti en tekstuele kunst, werkt Jongeleen 

grotendeels in de publieke ruimte. Hij reageert op de overgereguleerde 

samenleving en de (passieve) rol die burgers innemen. Jongeleen zal over zijn 

kunstenaarspraktijk vertellen: het stedelijke canvas als communicatie middel. 

Hoe beziet hij de plaatsen waar hij intervenieert? Wat is de functie van 

anonimiteit in zijn werk?  



 

Zondag 16 juni, 15.00 – Secret Spaces (gesprek) 

Straatdokter Marcel Slockers en iemand die dakloos is, spreken over het geheime 

gebruik van plaatsen in de stad, om te leven of verblijven. Daklozen gebruiken de 

stedelijke omgeving op een andere manier dan mensen met een woning. Zij 

beschikken over kennis van een parallelle stedelijke wereld en onontdekte 

eigenschappen van de openbare ruimte.  

 

Zondag 23 juni, 14.00 Inner Spaces (meditatie workshop) 

Hoe definiëren wij ons lichaam ten opzichte van de omgeving, op welke manier 

creëren wij verbindingen met de omgeving waar we ons bevinden en de mensen 

om ons heen? De workshop Stedelijk Bewustzijn, geleid door Alexander 

Vollebregt, geeft de mogelijkheid je ruimtelijk bewustzijn uit te breiden door het 

ontwikkelen van gevoeligheid voor het innerlijk en de omgeving.  

 

Zondag 30 juni, 15.00 Playful Spaces (toernooi) 

Kolven is een oud Nederlands spel, ontstaan in de late middeleeuwen en een 

voorloper van golf. Oorspronkelijk was het een spel voor binnenshuis , maar het 

heeft zich ontwikkeld tot een buiten activiteit. Daarom is het heel geschikt om in 

Public Room het duale karakter van dit spel te onderzoeken, dat de identiteit van 

Public Room definieert. In een toernooi van 15 rondes van 3 sets, zullen steeds 3 

spelers tegelijkertijd spelen. 

  

Zaterdag 6 juli, 17.00 – Sharing Spaces (picknick) 

Een normale barbecue in het park overgebracht naar Public Room door middel 

van Licari’s doorlopende project Spaghetti Forever. Na de Franse Revolutie, 

waarin de Koninklijke parken voor het eerst toegankelijk zijn voor iedereen, werd 

de picknick een symbool van de democratische samenleving. De picknick is de 

meest populaire manier om hiervan te genieten. Sindsdien ontwikkelde het buiten 

koken en eten zich als een evenement waar alle deelnemers aan bijdragen. Het 

werd onbewust een collectieve manier om vreedzaam een publieke ruimte te 

creёeren en te bezetten. Neem eten en een kleedje mee of koop een 

picknickmand bij de deur.   

ENG 

With Public Room Giuseppe Licari transforms Hommes Gallery into a public park, inverting the 
common understanding of indoors as private and outdoors as public. People are invited to enter and 
engage in activities that would normally take place in an outdoor public park. You can lie in the grass, 
read a book, enjoy an espresso or chill with friends. 
 

The installation will be activated with a program of weekly events, curated by urban researcher 
Cristina Ampatzidou, examining how the urban ecology is associated with the social, cultural and 
economic tactics of survival of miscellaneous communities. Prime core of the Public Room’s program is 
to give a voice to people with a specific “expertise” in appropriating public spaces, which is normally 
not acknowledged.  
 
Janine Schrijver is a photographer, working on the themes of memory and desire, also evident in the 

series Our Nature, within the boundaries of the park. The key issue is the significance of the park and 
our relationship to nature in the context of the city.  

 

Public Room and the Identities of Urban Space 

 

Thursday May 30th, 20.00 - Subversive Spaces (film screening) 

The cities have traditionally been the places of innovation and advancement. But 

at the same time they are also, the places of revolutions, riots and urban 

struggles. The film “Occupy Love” reflects on the global social movement using 

the concept of “love in action”. Featuring scenes from the Egyptian Revolution, 

the Indignado uprising in Spain, Occupy Wall Street in New York, Indigenous 



activists at the Alberta Tar Sands, it collects compelling stories of an emerging 

new paradigm. 

 

Sunday 2nd June, 16:00 - Narrative Spaces (collective reading) 

In Edgar Allan Poe’s novel “The Man of the Crowd”, an anonymous narrator 

follows an unknown man around in London. The walk takes him through diverse 

urban spaces, streets, bazaars and poor neighbourhoods, without ever remaining 

alone. The hero reflects on the personal isolation in the midst of a dense crowd. 

The short story will be the starting point for an open discussion on the practice of 

walking in the city. 

 

Sunday 9th June, 14.00 – 18.00 - Echoing Spaces (concert) 

Jam session in the park with live music. If you are a musician, take the 

opportunity to bring your instrument and test your skills in public. If you are a 

music lover, lie in the grass and enjoy the music. 

Thursday 13th June, 20.00 - Extended spaces (artist’s talk) 

During the Language and Art Gallery Tour Jeroen Jongeleen will intervene in 

Public Room. Influenced by graffiti and textual art, Jongeleen works mostly in 

public space, commenting on the overruled society that results in citizens’ 

passivity. He will talk about his practice: the urban canvas, as communication 

tool and answer questions about the way he spots his places of intervention and 

the role of anonymity in his work. 

  

Sunday 16th June, 15.00 - Secret Spaces (talk) 

Street doctor Marcel Slockers and a homeless person talk about the secret use of 

places in the city, to live or to stay. Homeless people use the urban surrounding 

in ways other people do not. They have knowledge of a parallel urban world and 

the uncharted properties of public space. 

 

Sunday 23nd June 14. 00 - Inner Spaces (meditation workshop) 

How do we define our body into the space, how do we create a connection with 

the space in which we stand and with the people surrounding us? Urban 

consciousness is a workshop by Alexander Vollebregt, to expand spatial 

awareness by sensitizing (or building sensitivity to) inner and outer 

environments.  

 

Sunday 30th June, 15:00 – Playful spaces (tournament) 

Kolven is a traditional Dutch game, originating in the late middle ages and an 

early ancestor of golf. Even though it is an indoor game, it did evolve into an 

outdoor activity, so in Public Room we are eager to explore this dual character 

that identifies with the question posed by the installation. Played by 3 players at 

a time, we will have a small tournament of 15 rounds in 3 sets. 

Saturday 6th July, 17.00 – Sharing Spaces (picnic) 

A normal barbeque day in the park transferred inside Public Room with Licari’s 

ongoing project Spaghetti Forever. After the French Revolution the picnic became 

the symbol of a democratic society, when all royal parks became accessible by 

everyone and the picnic was the most popular way to enjoy them. Since then it 

has been established as an outdoors cooking and eating event in which all 

participants contribute. It is unknowingly the most active way of collective place-

making, a dynamic engagement in peacefully occupying a public space. So on the 

6th of July, take your food and blanket or buy the picnic at the door. 

 

Dit project is mogelijk gemaakt door bijdrage van Deelgemeente Charlois, Werf 

Charlois, Delta Port Donatiefonds, Stg Hommes Foundation, de kunstenaars en 

alle deelnemers. 


