
CITY SPHERE SCHALKWIJK
een kunstproject van Baukje Spaltro met De Vishal en bewoners uit Schalkwijk

  over de stedelijke identiteit van Schalkwijk



Opstelling van een City Sphere installatie 

De kleurkaart is het eerste doekje dat Spaltro in de wijk schildert. De fluorkleuren hierin bepalen de ondergrond van elk doek uit 
de City Sphere reeks. Hierboven de kleurkaart van City Sphere Schalkwijk met de fluorkleuren: oranje, roze en groen. 

Deelnemers hebben hun individuele blik op Schalkwijk geschilderd. Met acrylverf op canvas, dat van tevoren was 
bewerkt met fluorescerende verf.  Spaltro schildert met een gemengde techniek op linnen.



Kleurkaart 
Schalkwijk  

City Sphere Schalkwijk: coproductie en expositie 

10 september - 10 oktober 2022 in De Vishal (Haarlem)

De tentoonstelling City Sphere Schalkwijk is een coproductie van beeldend kunstenaar 
Baukje Spaltro met bewoners uit deze Haarlemse wijk en De Vishal.

City Spheres is een langlopend kunstproject van Spaltro over de lokale sfeer in Europese stadswijken. 
City Spheres zijn gekleurde en geschilderde installaties over de ziel, het karakter van een wijk 
en een ode aan de lokale gemeenschap en de sfeer van Schalkwijk. Ze nodigen uit anders naar 
de eigen wijk te kijken, om het authentieke van de lokale identiteit te zien en te koesteren.

City Spheres gaan over het manifesteren van de genius loci van een plek. 
Wat is de ziel, het karakter van een wijk? 
In Schalkwijk is het de eerste keer dat Spaltro samenwerkt met bewoners. 
Tijdens haar workshops in het winkelcentrum en de bibliotheek van Schalkwijk en in de Vishal, 
brengen bewoners van Schalkwijk hun visie op de wijk in beeld. Een installatie van tientallen 
schilderdoekjes wordt, samen met de City Spheres van Spaltro uit Kreuzberg (Berlijn) en 
Isola (Milaan), gepresenteerd in de Vishal en daarna in Centrum Schalkwijk.

Via een veelheid van kleine geschilderde werken wordt een stem gegeven aan de locals en wordt 
hun visie op hun wijk zichtbaar - en bespreekbaar. Afsluitend organiseren Spaltro, De Vishal, 37PK 
en ABC Architectuurcentrum Haarlem een besloten Circle Talk; met deelnemers aan het project, 
bewoners uit Schalkwijk, ervaringsdeskundigen en specialisten op het gebied van kunst in de 
openbare ruimte en stedenbouw. Een collectief gesprek over de (toekomstige) identiteit van 
Schalkwijk, de betekenis van de openbare ruimte en de rol van de kunsten hierin.

Het hele proces van City Sphere Schalkwijk is gefilmd door Inge Willems. 
De film is te zien tijdens de expositie en op www.baukjespaltro.com, onder films. 

City Sphere Schalkwijk is mogelijk gemaakt door  De Vishal,  Centrum Schalkwijk,  Genootschap Oud-Schalkwijk 
Haarlem,  Kinderwijkraad Schalkwijk,  Kunstnest Schalkwijk,  Lunee Vastgoed,  het MeeMaakPodium Schalkrijk 
van de bibliotheek Schalkwijk,  Pictoright,  Stichting Dock en de wijkteams,  Stichting Palanka Negra en 
de Weekend Academie Schalkwijk en alle deelnemers.



Tentoonstelling City Sphere Schalkwijk   09.09.2022 - 10.10.2022  De Vishal Haarlem

City Sphere Schalkwijk  ca 19  meter breed en 1.5 meter hoog   
111 losse doekjes gemengde techniek op linnen of canvas, waarvan 22 van Baukje Spaltro en ruim 80 van bewoners uit Schalkwijk

   gemaakt in 2021/2022 zowel in Schalkwijk als in de Vishal
foto ©dominique panhuysen



09.09.2022 De Vishal 

Openingswoord van de tentoonstelling City Sphere Schalkwijk   

Allereerst dank voor de uitnodiging om het openingswoord te doen van deze bijzondere tentoonstelling, 
City Sphere Schalkwijk. Toen Artistiek coördinator van de Vishal, Renée Borgonjen mij vertelde over het project 
van beeldend kunstenaar Baukje Spaltro, was ik meteen enthousiast: de insteek om met bewoners de lokale sfeer 
weer te geven van Schalkwijk in een schilderij en dat ten toon te stellen in de Vishal en in Schalkwijk sprak mij aan. 

Voor de stad vinden we het belangrijk dat kunst en cultuur niet alleen in het centrum maar ook in de wijken zicht-
baar is. En stimuleren we de uitwisseling tussen de culturele organisaties en initiatieven….. In Schalkwijk zijn veel 
culturele initiatieven en talenten die we vanuit de gemeente ondersteunen. En we willen juist ook meer Kunst in de 
openbare ruimte brengen, in verschillende vormen, tijdelijk of permanent…... 

Dit bijzondere project van Baukje in samenwerking met de Vishal draagt hier op eigen wijze aan bij. Ik ben blij dat ik 
Baukje op weg heb kunnen helpen met het leggen van de eerste contacten -  zoals Gerard Zwier van het winkel-
centrum, Neide Bastos van Kunstnest, Winston Brandon van de bibliotheek om te starten met de workshops met 
bewoners. En dat in coronatijd, dat was extra ingewikkeld. 
Baukje heeft zich enorm ingezet om dit voor elkaar te krijgen en daarbij ook een van de workshops online gegeven 
om het door te laten gaan. Het vroeg de nodige improvisatie. En nu staan we hier de eerste resultaten te bekijken 
van bewoners en van Baukje zelf! Mijn felicitaties aan Baukje en aan alle deelnemers van de worskhops en aan 
Renée en de Vishal voor deze mooie presentatie. 

De individuele reflecties van elke bewoner op de wijk zien we terug en elke weerspiegeling vormt samen weer een 
geheel, een bol, een sfeer. Elk schilderij weergeeft het perspectief van de schilder, de onderliggende kleur geeft het 
een onderliggende sfeer, alsof je door een magische bril kijkt en je opeens de wereld anders aanschouwt. De bril 
laat je de onderliggende structuren zien die een verhaal vormen vanuit een bepaald perspectief, en dan zie je de 
structuren in de fel roze sfeer en de fel groene sfeer, ze lopen in elkaar over en vormen een geheel.

Zoals filosoof Peter Sloterdijk in zijn prachtige boek ‘Sferen’, waar het concept van het project op geënt is, 
zegt :  
         “In sferen vormt gedeelde inspiratie de grondslag voor het samen kunnen zijn van mensen”.

Dat is precies van belang, zeker in tijden van ogenschijnlijke tegenstellingen is het aan ons om vooral die 
magische bril op te zetten en die structuren te zien en ze te verbeelden.  
Juist door de kunst kan je dat doen want die zet het luikje open naar die andere wereld!
Nogmaals dank voor alle inzet!

Blanka de Bruyne
projectleider Kunst in de openbare ruimte gemeente Haarlem 



Het doolhof  -  Marloes Komin
18 x 18 cm

Buiten  -  Baukje Spaltro
25 x 18 cm

Regenboog  -  Leaya Taabouni
18 x 18 cm

V&D  -  Baukje Spaltro
24 x 18 cm

De echte maan  -  Halime Urfali
18 x 24 cm

Klein werkje  -  Elyssa El Harchaoui
18 x 24 cm

De wadden  -  Hester Buwalda
18 x 18 cm

City Sphere Schalkwijk   2022  Haarlem (nl)

Losse doeken van Baukje Spaltro en deelnemers uit Schalkwijk Haarlem.



Lichtstad  -  Maaike
24 x 30 cm

Love  -  Amalia El Mourabit
18 x 25 cm

Zonsondergang bij zee  -  Asenath Akyüz
18 x 24 cm

Schalkwijk mijn wijk  -  Nisanur Ilhan  -  KWRS
18 x 25 cm

Een wereld voor Schalkwijk - Nisanur Ilhan - WAS
18 x 25 cm

Ochtend en avond  -  Jannat Makhloufi
18 x 25 cm



Groene halsbandparkieten óók in Schalkwijk én 
Parkwijk   -  Anoniem   -  24 x 30 cm

Divers Schalkwijk  -  Liesbeth G.
30 x 25 cm

Ik woon in Schalkwijk  -  Samira
24 x 30 cm

De geweldige achtertuin  -  Nisrine El Hilali
18 x 24 cm

De halve maan  -  Nafaye Yildiz
18 x 24 cm



Oude structuren  -  Baukje Spaltro
40 x 30 cm

Schalkwijk werk en woonplezier     
Greet Segers - van der Noord    -    24 x 30 cm

De verschrikkelijke boom  -  Sara Azahaf
18 x 24 cm

Regenboog  -  Ingrid Wolf
24 x 30 cm

Beton  -  Baukje Spaltro
25 x 25 cm

Reflecties  -  Baukje Spaltro
24 x 18 cm



De poort van Schalkwijk  -  Baukje Spaltro
30 x 65 cm

Z.T.  -  Lisa Janssen
18 x 18 cm

Costa del Sol  -  Baukje Spaltro
40 x 30 cm

Tango, Spijkerboorweg  -  Baukje Spaltro
40 x 24 cm

2e kleurkaart  -  Baukje Spaltro
30 x 24 cm



Vogelgrafje  -  Wim A.  en  B.S.
18 x 24 cm

Laan van Berlijn  -  Baukje Spaltro
24 x 30 cm

Liefde  -  Anoniem
30 x 24 cm

Gevel  -  Baukje Spaltro
24 x 20 cm

Z.T.  -  Nour Istafanous
18 x 18 cm

Heilige plaats  -  Peter van der Beek
24 x 30 cm

Febo, Rivièraplein  -  Baukje Spaltro
55 x 40 cm



Kleurenverrassing  -  Abdisalaan Musa
18 x 24 cm

Halsbandparkieten óók in Schalkwijk én Parkwijk   
Anoniem  -  24 x 30 cm

Moskee  -  Anoniem
24 x 30 cm

zonsondergang vanuit mijn raam  -  Jasminel Youssoufi
18 x 24 cm

Logo van het wijkcentrum Da Vinci  -  Carla de V.
24 x 30 cm

Mandala art  -  Shilpi Paratan
24 x 30 cm



Knotwilg  -  Tini Bos
30 x 24 cm

Halve boom  -  Baukje Spaltro
45 x 30 cm

Gras  -  Bilal Abdi Assiis
25 x 18 cm

Zon in Swijk  -  Nick N.
30 x 24 cm

Spelen Europawijk  -  Majoes N.
30 x 24 cm

De berm  -  Annemarie A.
30 x 24 cm



Hoera een meisje  -  Baukje Spaltro
45 x 45 cm

Het geweldige gebouw  
Sahar Omid
18 x 24 cm

De perfecte buurt  -  Ferdaous Oualaoouch
18 x 24 cm

De 2022 Schalkwijk  -  Mohamedamine Diriye  -  18 x 24 cm

De magische wereld van Amira  -  Amira Boujaada
18 x 24 cm

De eenzame boom  -  Mirale N’mar
18 x 24 cm

Mijn uitzicht  -  Ellie van Oye
30 x 24 cm



Zand, Californiëplein 14  -  Baukje Spaltro
35 x 35 cm

Zonopkomst boven de Poelpolder  -  Ingrid Wolf
24 x 30 cm

Liefde voor mijn familie -  Noor Youssoufy
18 x 25 cm

New Horizons, Californiëplein -  Baukje Spaltro
30 x 40 cm

Vuurwerk Oud & Nieuw  -  Romayna Taabouni
18 x 25 cm

In mijn huis voel ik me thuis  -  Mo Abdi
18 x 25 cm



Z.T,  -  Ikram
30 x 24 cm

Spookhuis  -  Anoniem
30 x 24 cm

Dode boom wordt maar niet gekapt 
Jannie  -  30 x 24 cm

Z.T.    -    Mohammed Aboo    
25 x 18 cm

Tegels, Centrum Schalkwijk  
Baukje Spaltro  -  25 x 18 cm

Ik ga naar de MacDonalds iets kopen 
Badel Abdi  -  25 x 18 cm



Andalusië  -  Baukje Spaltro
20 x 25 cm

Het winkelcentrum  -  Amin Boujnan
18 x 25 cm

Mijn buurt  -  Sofian El Sayegh
18 x 25 cm

Roode auto  -  Knan El Saygh
18 x 25 cm

Natuur  -  Najma Absiiye
18 x 25 cm

Betuwelaan  -  Wolter Dolfing
18 x 24 cm



Spaarne Gasthuis  -  Livia
30 x 24 cm

Hondje op de uitkijk  -  Ingrid wolf
30 x 24 cm

The weeping elephant op bouwterrein het Hof van 
Jacob, Boerhaavelaan  -  Carla de V.  -  24 x 30 cm

Ankara  -  Baukje Spaltro
24 x 30 cm

Buiten fietsen  -  Zeyd Yildiz
18 x 25 cm



Z.T.  -  Rianne Broek
18 x 18 cm

Snuffelmug  -  Baukje Spaltro
25 x 25 cm

Twister/Tango, Twin Towers Schalkwijk  
Mayamba  -  24 x 30 cm

Dog Fun  -  L.V.
24 x 30 cm

Het Oude Buro  -  Henk Blom
24 x 30 cm

De poster van niets  -  Raya Altawashi
18 x 25 cm



Blik op Koch flats -  Anoniem
24 x 30 cm

Nooduitgang, Leonardo Da Vinciplein
Louis Groenewegen  -  24 x 30 cm

Verenigde polders Oud Schalkwijk, oud meets new 
Schalkwijk  -  Hans Geerdink  -  24 x 30 cm

Dode boom  -  Jannie
24 x 30 cm

Molen de Hommel, Molenplas  -  Martha V.
24 x 30 cm

Kleurrijk Schalkwijk  -  L.O.
24 x 30 cm



Emotion  -  Marwa H.
30 x 24  cm

Lichtstad corridor ‘wink’ Schalkwijk   
Hans Geerdink  -  24 x 30 cm

9.22   -   Gerard Zwier
24 x 30 cm

Be strong and Brave  -  Ria Wever
30 x 24  cm

Molenplas kanotocht   -   Intisar
18 x 24  cm

Het leven in Schalkwijk  -  Rezan 
30 x 24 cm

Toilet  -  Baukje Spaltro
18 x 18 cm

Het Jaagpad  -  Willem Seelen
18 x 18 cm

Vignet Schalkwijk - Wim A. op doek B.S. 
18 x 25 cm



Hinkelend door Schalkwijk
Janneke   30 x 24 cm

Welkom  -  Seyhan Özgen
24 x 30 cm

Mijn wijk!  -  Mayamba
30 x 24 cm

Vreugdevol Schalkwijk - Hester Bangert
24 x 30 cm

Hema, mijn plasplek   
Hennie van der Molen, de Ochtend burgemeester
24 x 30 cm

Wonen in het Engelandpark     
Kristine Leenman
24 x 30 cm

Buurmeisje -  Carina Fernhout
24 x 30 cm



09.10.2022 De Vishal 

Circle Talk een gesprek tussen de actoren en deelnemers in Schalkwijk 
samenvatting

Bewoners van Schalkwijk, stadmakers, kunstenaars, organisatoren van kunst en cultuur gaan in gesprek over de 
(toekomstige) identiteit van Schalkwijk en de betekenis van (beeldende) kunst daarin. Initiatiefnemers van dit 
gesprek zijn De Vishal, 37PK, ABC Architectuurcentrum en City Spheres van Baukje Spaltro.  Aan de hand van 
vier vragen, kort geïntroduceerd door een van de vier initiatiefnemers, worden de deelnemers uitgenodigd 
om mee te denken.

Vraag 1 - Als Schalkwijk een persoon zou zijn, welke leeftijd heeft die persoon dan?
Bijna alle leeftijden komen aan de orde: 100 jaar (de geschiedenis van Schalkwijk met akkerland en 
boerderijen), 60 jaar (in circa 1960 start bouw flats), 50 jaar (grote groep oudere bewoners), 40 jaar 
(In een midlife crisis: wat wil ik? Nog jong genoeg om van alles te ontwikkelen), 18/20 jaar (zoekende, 
je voelt de energie van de jeugd, er kan iets nieuws ontstaan), 12 jaar (van groep 8 naar de middelbare school; 
alles is nog mogelijk). 
Schalkwijk, de grootste wijk van Haarlem, is leeftijdloos, een meerkoppig mens, lastig om er één etiket op te 
plakken; een oude geest in een jong lichaam. Schalkwijk is alles, een gemêleerd gezelschap, diverse culturen, 
groen en ruim, veel potenties en mogelijkheden maar nog te weinig culturele voorzieningen, begeleiding en 
aandacht om alle behoeftes en mogelijkheden (vooral die van de jeugd) te faciliteren.

Vraag 2 - Hoe kan kunst nieuwe vormen van gezamenlijkheid stimuleren?
Kunst in de openbare ruimte kan bijdragen aan het verstevigen van de identiteit van een plek: mensen gaan 
ernaar toe, praten erover, voelen zich erbij betrokken (in positieve of negatieve zin) de plek wordt specifieker 
en krijgt daardoor meer betekenis.
Het idee om muurschilderingen te maken op zijkanten van flatgebouwen is in het verleden spaak 
gelopen door weerstand van corporaties en vastgoedbeheerders met als argument dat er veel 
armoede is in Schalkwijk en dat je dan geen geld kunt besteden aan kunst, een luxe product. 
De gemeente staat wel positief tegenover dit idee en nu komen er schilderingen op twee gebouwen die van 
de gemeente zijn.
Medewerking van organisaties hangt vaak af van medewerkers die zich betrokken voelen bij het (burger)initi-
atief. Er is veel personeelsverloop door reorganisaties en bezuinigingen en als gemotiveerde contactpersonen 
naar een andere functie of baan gaan, dan kun je als initiatiefnemer opnieuw beginnen. 
Vaak is het ondersteunen van het initiatief niet ingebed in het beleid van de organisatie. Het initiatief 
loop dan stuk, de energie is eruit…
Kunst in de openbare ruimte hoeft niet altijd een fysieke vorm te zijn, het kan ook een ontmoeting of 
een manifestatie zijn. Eigenaarschap is belangrijk, iemand of een groep (bewoners, betrokkenen) moet 
zich eigenaar voelen van het initiatief. Het idee kan het beste van ‘onderop’ ontstaan en niet van boven-
af gedropt worden. Bewoners voelen zich meer betrokken en herkennen zich in het initiatief als zij me-
de-eigenaar zijn. De rol van gemeentes, corporaties en vastgoedbeheerders moet vooral faciliterend 
en bemoedigend zijn. (Gedeeld) eigenaarschap is gezamenlijkheid, is bottom-up en is gedeelde 
verantwoordelijkheid.



Vraag 3 - Hoe kun je de nieuwe ontwikkelingen samen laten gaan met kunst?
Bij de start van nieuwe ontwikkelingen in de wijk worden allerlei voorzieningen al bij voorbaat gepland zoals wegen, 
openbaar vervoer, gezondheidsvoorzieningen en scholen. Hoe zou ook ruimte voor kunst daarin betrokken kunnen 
worden als vanzelfsprekende voorziening? 
Creëer bij voorbaat ruimtes voor creatieve broedplaatsen, werkplekken, podia voor cultuur. 
Voorzieningen, zoals de Wereldmuziekschool en Triple Threat zijn nu zichtbaar in het oude winkelcentrum, maar tij-
delijk omdat er nieuwbouw komt. Wat gebeurt er daarna met deze initiatieven, verdwijnen ze weer naar de marge? 
Juist het faciliteren van publieke ruimtes, geeft rust en veiligheid aan dergelijke initiatieven zodat de energie naar het 
uitvoeren van het project kan gaan en niet naar de randvoorwaarden.
Je kunt daarnaast ook denken aan een mobiel kunstencentrum en kunst op verschillende niet-georganiseerde fysieke 
plekken zoals het muziekfestival bij de Molenplas.

Vraag 4 - Heeft Schalkwijk voldoende canvas om kunst in de openbare ruimte te dragen en te (ver)dragen?
Er is al veel kunst in de openbare ruimte van Schalkwijk maar het krijgt onvoldoende aandacht. Fysieke kunst wordt 
niet of slecht onderhouden, soms kapot gemaakt, vergeten, het leeft niet of onvoldoende. 
Uit ervaring blijkt dat als kunst gemaakt wordt in samenwerking met bewoners, het omarmd wordt. Het wordt dan 
niet vernield door jongeren omdat bijvoorbeeld hun neefje of tante erbij betrokken is geweest.
Onderhoud, eigenaarschap, betrokkenheid van bewoners zijn belangrijke voorwaarden om kunst te maken en te 
(ver)dragen. Creëer ook kunst die uitnodigt tot ontmoeting, tot het maken van plezier. 
De oudere bewoners zouden daarin een rol kunnen spelen in samenwerking met kinderen. Geef ook ruimte 
aan kunst vanuit meerdere culturen en denk aan niet-georganiseerde ontmoetingsplekken zoals de achtertuin van 
Schalkwijk, de Molenplas en de parken. Fotografeer de wijk met bewoners van alle leeftijden. 

Hoe verder?
Circle Talk is een estafette en de initiatiefnemers beraden zich over de vraag hoe nu verder? 
De initiatiefnemers danken alle aanwezigen voor hun inzet en betrokkenheid.

Verslag van Lenneke Overmaat – lid De Vishal

foto Circle Talk  deelnemers in de Vishal 



City Sphere Schalkwijk   10.10. -23.10. 2022  shoppingmall Centrum Schalkwijk Haarlem



City Sphere Schalkwijk deel met roze en oranje doekjes in gemengde techniek op linnen of canvas 
ca 20 meter breed en 1.5 meter hoog



City Sphere Schalkwijk deel met groene doekjes in gemengde techniek op linnen of canvas 
ca 5 meter breed en 1.5 meter hoog



Dank ! 

Franswa tijdens de opening in de Vishal   09.09.2022
vimeo.com/770898065#t=1   

Laatste workshop voor deelnemers uit SchalkwijkRenée Borgonjen  Baukje Spaltro

en aan:

Filmmaker Inge Willems voor de prachtige film over het maakproces van City Sphere Schalkwijk.  www.ingewillems.nl
Binnenkort online www.spaltro.nl - films.
 

Quentin Breger en Sem Christis voor het mooie City Sphere Schalkwijk Lied. 
 

Postbode Paul die in Schalkwijk onze ludieke enquête Wat mis je in Schalkwijk? heeft verspreid.  De uitslag hiervan was 
opvallend. Er is behoefte aan een museum, gezellige horeca, meer groen, ontmoetingsplekken en biowinkels/markten.
 

Spaarne Stroom en Jaap Timmers (Haarlems Dagblad) voor de mooie artikelen.  spaarnestroom.nl
 

ABC Architectuurcentrum, De Vishal, 37PK en deelnemers voor de Circle Talk.
 

Annet van der Vlugt, Lenneke Overmaat en curator Renée Borgonjen voor de geweldige samenwerking.
 

Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk en Daan Witte  voor de last minute samenwerking.
 

Cor Jabaaij voor al je hulp en prachtige foto’s.

Postbode Paul bezorgt de enquête flyers

Dank aan:
 

De Vishal  www.devishal.nl , Centrum Schalkwijk www.centrumschalkwijk.nl

Vastgoed Lunee, Blanka De Bruyne, buurtbewoners 
lokale ondernemers, Genootschap Oud-Schalkwijk Haarlem 
Hertenkampgroep, Kinderwijkraad Schalkwijk, Kunstnest Schalkwijk
MeeMaakPodium Schalkrijk (Bibliotheek Schalkwijk),
Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk,  Hart Haarlem
Stichting Dock en wijkteams, Stichting Palanka Negra 
Weekendacademie Schalkwijk en vele anderen

City Sphere Schalkwijk is een co-productie en mogelijk gemaakt door de medewerking van 
verschillende partijen en bewoners uit Schalkwijk.



KLEURKAARTEN

Elke stadswijk heeft een eigen identiteit. Een eigen karakter, dat niet tastbaar is 
maar duidelijk voelbaar. De Romeinen noemden dat de genius loci, 
de beschermgeest van een plek. Een wijk levert binnen het City Spheres onderzoek 
een eigen unieke kleurkaart op. De kleurkaart is het eerste doekje dat Spaltro op 
locatie maakt met fluorkleuren. Hieronder negen wijken met hun eigen kleurkaart.

City Sphere Den Nieuwen Helder   2015.06

City Sphere Aura  (Turku Finland)  2016.10 City Sphere Beek (Arnhem)  2019.03

City Sphere Civic Pride (Bijlmer)  2016.02
City Sphere KNSM (Amsterdam)  2018.09

City Sphere Platform One (Amsterdam Zuid)  2018.03



City Sphere Isola (Milaan)
2017.01

City Sphere Schalkwijk 
(Haarlem)  2021.11

City Sphere SO36 (Kreuzberg Berlijn)  
2019.09

City Spheres het onderzoek 

City Spheres is geïnspireerd op de triologie Sferen van filosoof Peter Sloterdijk: 
“De vraag waar we zijn is zinvoller dan ooit en belangrijker dan de vraag wat we zijn”,  stelt Sloterdijk. 
“We moeten ons concentreren op de plaats die mensen creëren om te zijn wie ze willen zijn.” 
Sferen zijn ruimtecreaties. 

Elke City Sphere bevraagt onze omgang met de wijk als gebouwde plek. 
Hoe gaan we om met minder tastbare zaken, als de genius loci en het karakter van een plek? 
Kunnen we duurzame en inclusieve steden bouwen, waarin ook aandacht is voor irrationele aspecten?  
Veerkrachtige steden beginnen volgens Spaltro met de bewustwording van de ongrijpbare genius loci; 
het authentieke karakter van de eigen wijk. 

City Sphere Schalkwijk bestaat uit meer dan 100 losse indrukken die samen een collectief beeld van 
het huidige Schalkwijk geven, terwijl City Sphere SO36 een individueel beeld toont over de genius loci 
van Kreuzberg in 2019.  

Spaltro onderzoekt de stad als een irrationele ruimte, als een sfeer die we samen bouwen. 
Dit niet tastbare authentieke karakter van de stad probeert ze te vertalen in tonale kleuren op 
fluor-ondergronden. 
Fluor roept een niet eenduidige waarneming op: wat waar is en wat we waarnemen hoeft niet hetzelfde te zijn.
Hoe verhouden we ons tot de eigen wijk, wat is onze waarneming hiervan? Bouwen we eraan mee? 
Hebben we oog voor de minder tastbare aspecten uit onze dagelijkse stedelijke omgeving? 

Kort en intens onderzoekt Spaltro in een wijk de genius loci. Die vormt naast het financiële en het concreet 
zichtbare, een belangrijk bouwsteen die in onze dagelijkse beschouwing meestal over het hoofd wordt gezien 
en richt de blik van de toeschouwer, niet op de architectonische of sociale componenten die een wijk bepalen, 
maar op de zogenaamde ‘ziel’ van de wijk. 

Alle City Spheres zijn te zien op www.baukjespaltro.com  



City Sphere SO36   2x4 m    SOMA Art Space   Berlijn   Duitsland

Alle werken uit deze City Sphere reeks zijn gemaakt tussen 2019 en 2022

City Sphere SO36   Kreuzberg Berlijn  2019.09



Neo Liberalisme   
Baukje Spaltro  -  40 x 25 cm

Schaduwen, Paul-Linke-Ufer
Baukje Spaltro  -  35 x 25 cm

Die Reichen @108A   de rijken op 108A
Baukje Spaltro  -  60 x 45 cm



Baum Lignitzer Str.    Boom
Baukje Spaltro  -  60 x 45 cm

Schüsseln  Woldemar Str.    Schotels
Baukje Spaltro  -  35 x 25 cm



Bürgersteig 1, Reichenberger Straße   Stoep 1    75 x 55 cm   -   Baukje Spaltro



Schatten (auto)  schaduwen     40x35 cm   -   Baukje Spaltro



 Bürgersteig 4, weis   stoep 4, wit     80 x 60 cm   -   Baukje Spaltro



Baukje Spaltro (Milaan, 1967) woont en werkt in Amsterdam. Ze volgde haar opleiding aan de HKU (Hoge-
school van de Kunsten Utrecht), schilderkunst bij het AIS (Amsterdams Instituut voor Schilderkunst) en aan de 
Accademia Belle Arti di Brera in Milaan (Italië). Ze werkt vaak in opdrachten en in eigen beeldende kunstpro-
jecten. Haar werk is opgenomen in verschillenden kunstcollecties in binnen- en buitenland. 

Eind 2022 maakt Spaltro haar tiende City Sphere in Corvetto, een buitenwijk in Milaan. Terugkijkend op de 
vorige negen City Spheres werkt ze aan een vijfpunts manifest van City Spheres.  

Manifest concept 
DE GENIUS LOCI als lokale identiteit van een stedelijke ruimte. FLUORISCERENDE KLEUREN  beïnvloeden 
onze perceptie van de buiten- en binnenwereld. MEER BEWUSTZIJN over een stedelijke ruimte. DE WAARDE 
van beeldende kunst in combinatie met sociale intelligentie voor inclusieve steden



City Sphere ISOLA   Isola Milaan  2017.01

City Sphere Isola     2.5x7 m      VIR studio  Viafarini-in-Residence    Milaan Italië     2017.03   -   Baukje Spaltro



Baukje Spaltro     www.baukjespaltro.com    info@spaltro.nl    +31619716114

2022.09 Amsterdam ©Spaltro  deze 14e druk is mede mogelijk gemaakt door Centrum Schalkwijk
City Spheres als onderzoek is mede mogelijk gemaakt door IDWIZW (nl) en Stiftung MC (ch)
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