Whispering Wall Collective is op zoek naar ontwerpers die graag hun werk willen tonen
en verkopen op een mooie plek, in samenwerking met andere makers.
Whispering Wall is in 2011 opgericht door beeldend kunstenaar Mark de Weijer, met als
doel de atelierpraktijk samen te laten vallen met een verkoopplek.
In het winkelpand aan de Weimarstraat 56 zijn geïnteresseerden welkom om de collectie
te bekijken en het maakproces te ervaren.
Het afgelopen jaar werd de samenwerking met andere makers en de focus op een
bredere collectie belangrijker. Inmiddels vertegenwoordigt Whispering Wall naast Atelier
Mark de Weijer ook Vilt aan Zee.
Na vijf jaar Whispering Wall als winkel & atelier gaat het atelier nu verhuizen. Wat blijft is
een mooie winkel in het levendige Regentessekwartier. Nu is het tijd voor uitbreiding van
dit collectief!
Op dit moment tonen we werk gerelateerd aan het interieur zoals verlichting en
wandbekleding. Meubels, kleden, keramiek, glaswerk kunnen een mooie toevoeging zijn.
Door verschillende ontwerpers samen te brengen kunnen er samenwerkingen ontstaan
op het gebied van productontwikkeling en marketing.
Daarnaast willen we het collectief onder brengen in een stichting met als nevendoel het
organiseren van lezingen, workshops, tentoonstellingen etc. Samen hebben we een groot
bereik en daarmee veel belangstelling en bezoekers voor de winkel en de evenementen.
Elke deelnemer heeft een even grote rol in het collectief. Het is van belang dat je het leuk
vindt en de tijd hebt om een dag(deel) in de week in de winkel aanwezig te zijn en dat je
ook met hetzelfde enthousiasme andermans werk kan en wil aanprijzen. Er is natuurlijk
gelegenheid om online te werken.

Concreet bieden we het volgende aan;
-

totaal oppervlak Whispering Wall 124 m2 inc. twee separate etalages
in het collectief is plek voor minstens zes makers, kosten 100,00 euro, geen
btw, inc GWL, op basis van 6 makers per maand (Mark de Weijer en Vilt aan Zee +
vier anderen)
er is een aparte werkplek (13 m2) voor twee interieurarchitecten, 250,00 euro per
maand
wifi, looptelefoon, keuken, werkplek/bureau in de winkel aanwezig

Wie we zoeken;
Ontwerper/kunstenaar
-

Je bent een ontwerper/kunstenaar met werk toepasbaar in het interieur.
Je wilt graag actief deelnemen aan het collectief
Je hebt een dag per week de tijd (afhankelijk van het aantal participanten)

Interieurarchitect
-

Je bent een zelfstandig interieurontwerper/stylist, op zoek naar werkruimte in een
inspirerende omgeving.

-
Je staat open voor samenwerking en het bijdragen aan een ondernemend
collectief.
We zijn nog in de oriënterende fase dus mocht je geïnteresseerd zijn dan horen we
graag jouw ideeën over onze plannen. Weinig staat nog vast, alles is in beweging!
Voor meer informatie mail ons: info@whisperingwall.nl
www.whisperingwall.nl
Anne van de Weijer, Mark de Weijer

