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EEN ONDERGRONDS 
WARENHUIS

DE CREATIEVE KRACHT VAN TIJDELIJKHEID

De wereld van de kunst is er een 
van passie en niet van commer-
cie. De vastgoedwereld rekent 
juist alle liefdevolle initiatieven 
dood. Belangrijke overeenkomst: 
beide werelden hebben het moei-
lijk. En juist daarom moeten ze 
meer met elkaar samenwerken, 
aldus Shari-Lee Gumbs, opricht-
ster van de DepARTmentSTORE. 
Met haar tijdelijke pop-upstore 
duikt ze sinds 2010 twee keer per 
jaar in Utrecht op. Editie 5 is in 
het Centraal Museum.

In tijden van crisis zie je het meer 
gebeuren: kleine creatieve partijen 
die opstaan en de mouwen opstro-
pen om onbenutte plekken van 
dienst te zijn. De DepARTment-

STORE biedt ruimte aan kunstenaars en de-
signers om tegelijkertijd werk te presenteren 
én te verkopen. Het is geen gesloten galerie, 
maar een informele, losse setting die laag-
drempelig is en levendig oogt. Een waren-
huis voor kunst en design voor een breed 
publiek op kansrijke plekken in de stad.. 

Wat de DepARTmentSTORE bijzonder 
maakt, is de eigenhandige keuze voor de 
kunstenaars en hun producten. Shari-Lee 
Gumbs zorgt voor grote diversiteit in zowel 

het budget (vanaf  15 euro tot 10.000 euro) 
als het aanbod (van schilder- en beeldende 
kunst en van vormgeving tot design, mode, 
MV[VNYHÄL�� ZPLYHKLU� LU� IVLRLU��� º0R� ZLSLJ-
teer met gevoel en smaak van het publiek. 
Wat spreekt aan en wat verkoopt.’ En daar-
mee voegt ze iets belangrijks toe aan een 
NHSLYPL�� º>HHY� KL� NHSLYPL� R\UZ[LUHHYZ� LLU�
podium biedt, organiseer ik eigenlijk een 
verkooptentoonstelling. Het is zowel galerie 
als winkel. En zo bied ik met de store dus 
een breed kunst- en designaanbod wat heel 
aantrekkelijk is voor een divers publiek.’

Shari-Lee speurt zelf het internet af naar 
jonge nieuwkomers, gaat naar eindexamen-
shows en bijvoorbeeld naar de Dutch Design 

Week. Ze wil de kunstenaar ontmoeten. 
º=HHR� ]VLSLU� R\UZ[LUHHYZ� aPJO� ]LYLLYK� KH[�
hun werk wordt uitgekozen. Maar ook voor 
gevestigde namen is het heel interessant om 
bij mij in de store te hangen. De DepART-
mentSTORE trekt namelijk een heel ander 
publiek dan de standaard galeries. Het is 
]LLS�TLLY�VU[ZWHUULU��0R�ILWHHS�aLSM�^HHY�PR�
welk werk ophang in de ruimte. Eigenlijk wil 
ik laten zien hoe het werk bij je thuis zou kun-
ULU�OHUNLU�VM�Z[HHU��0R�aVYN�LY]VVY�KH[�PU�KL�
Z[VYL� LLU� O\PZLSPQRL� ZMLLY� VU[Z[HH[�� 0R� OHUN�
een mooi doek boven een designtafel of bij 
een moderne kast met daarop een handge-
blazen vaas of een ander kunstobject.’

Springweg Utrecht

Met een groeiend aantal leegstaande panden 
in menig stad lijkt de keuze voor een geschik-
te winkelruimte geen probleem. Maar dat ligt 
in de praktijk toch net even anders. Shari-Lee 
pluist de stad uit en achterhaalt de eigenaren 
van interessante lege panden. Dat ging zo ook 
bij het monumentale pand aan de Springweg. 
De verhuurder wilde wel meewerken maar de 

bovenburen waren bang dat de store te veel 
overlast zou geven. Maar met haar enthousi-
asme en volharding is het haar toch gelukt en 
kwam op de Springweg editie 4.

Dit voorjaar werd de opening van de store 
verricht door Edwin Jacobs, de directeur van 
het Centraal Museum in Utrecht. En voordat 
er ook maar één kunstwerk was verkocht, 
bood hij het Centraal Museum als locatie voor 
DepARTmentSTORE editie 5 al aan. Hij was 
zo onder de indruk van haar passie voor kunst 
en haar brede netwerk dat hij samen met 

Shari-Lee kunst en design in de stad toegan-
kelijker wil maken. Centraal Museum Studio, 
gehuisvest naast het dick bruna huis in 
Utrecht, herbergt van 23 november 2012 tot 6 
januari 2013 een unieke combinatie van vorm-
gevers en kunstenaars in de DepART-
mentSTORE by Gumbs. Samengesteld door 
Shari-Lee Gumbs in samenwerking met 
¸A(5+¹�� NHSLYPL� ]VVY� 2\UZ[�� =VYTNL]PUN� LU�
Mode, toont de tentoonstelling werk van zo-
wel gevestigde als startende kunstenaars en 
vormgevers.

Maar niet iedereen is even blij te zien dat 
er anderen in de winkelstraat minder huur 
betalen dan zij. Al is het dan maar tijdelijk. 
Soms lijkt het erop dat zittende detaillisten 
en vastgoedeigenaren liever een leeg pand 
hebben dan dat de deur tijdelijk tegen een 
lagere huurprijs wordt geopend. Eerlijk is eer-
lijk: de vaak hoge huurprijzen bieden geen 
enkele prikkel om een leuk nieuw winkelcon-
cept te initiëren. Het risico van hoge lasten 
en langjarige huurcontracten is voor starten-
de ondernemers veel te groot. En dat is na-
tuurlijk de doodsteek voor initiatieven, terwijl 

‘ Ik zorg ervoor dat 

in de store een 

huiselijke sfeer 

ontstaat’
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steden die maar al te goed kunnen gebrui-
RLU��º:[LLKZ�TLLY�NLTLLU[LU�NHHU�NLS\RRPN�
actief met leegstand om. Eigenaren en an-
dere vastgoedpartijen worden gestimuleerd 
om leegstand tegen te gaan. En daarbij blijkt 
tijdelijke verhuur een meerwaarde op te leve-
ren voor de levendigheid en de kwaliteit van 
de winkelstraat op langere termijn.’

Op de Springweg is men daar inmiddels 
ook achter. Daar willen ze maar al te graag 
dat Shari-Lee met haar kunst- en designwin-
RLS�ISPQM[�[V[�OL[�WHUK�]LYRVJO[�PZ��/L[�ºVUKLY-
grondse warenhuis’ heeft blijkbaar in korte 
tijd veel bereikt voor de straat en zijn bewo-
ners.

tijdelijke karakter

De kracht van de DepARTmentSTORE is na-
tuurlijk de tijdelijkheid. De hectiek van een 
tijdelijke winkel kan je vergelijken met een 
\P[]LYRVVW��º+L�LLYZ[L�[^LL�^LRLU�^PS�PLKLY-
een erbij zijn. Daarna verzwakt de aandacht 
enigszins.’ Het aanbod in de store blijft na-
tuurlijk de gehele periode op peil. Hier geldt 
niet op = op. De meeste kunstenaars hebben 
meer werk of het aanbod wordt tussentijds 

aangepast met andersoortige objecten. 
º4HHY�OL[�ISPQM[�UH[\\YSPQR�^LS�LLU�JHZO�HUK�
carryprincipe: kijken, kopen en meteen mee-
nemen. En ook dat is een belangrijk verschil 
met galeries.’

=LLS�R\UZ[LUHHYZ�]LYRVWLU�O\U�^LYR�UPL[�
online en laten dat over aan galeries of verte-
genwoordigers. De DepARTmentSTORE biedt 
in een laagdrempelige en informele sfeer de 
VɊPUL�TVNLSPQROLPK�VT�R\UZ[�LU�KLZPNU�[L�aPLU�
en te voelen. Daarnaast wordt ook altijd een 
ºZPKL�^H`»�WYVNYHTTH�ILKHJO[��4L[�OL[�KVLS�
om een bredere doelgroep dan alleen het 

kunstminnende publiek te trekken. Buiten de 
reguliere openingstijden wordt de store gevuld 
met theater, is er een boekpresentatie of kan je 
eten te midden van de kunst. Muziek (van mo-
dern-klassiek tot dj’s) is ook een vast onder-
deel. En de store is dan natuurlijk open. 

DepARTmentSTORE speelt in op de trend 
dat museumbezoekers niet alleen willen kij-
ken, maar ook willen beleven. Dit was ook de 
reden waarom Edwin Jacobs, directeur van 
het Centraal Museum, juist DepART-
mentSTORE naar zijn museum heeft gehaald. 
De bezoekers kunnen zelfs kennismaken met 
de kunstenaars, wat de kunst een bijzondere, 
extra dimensie geeft. Daarbij organiseert De-
pARTmentSTORE op aanvraag voor bedrijven 
en groepen een meet-and-greet met de kun-
stenaars en de mogelijkheid om gasten een 
kunstgeschenk uit te laten kiezen.

Waar de eerste editie van 2013 zal zijn, is 
natuurlijk nog niet bekend. Maar één ding is 
zeker: het aanbod van leegstaande en fraaie 
panden in Utrecht is groot. Het is alleen de 
kunst om alle betrokkenen te laten inzien dat 
samenwerking loont en dat men niet eerst 
naar de eigen portemonnee kijkt.  |Q�

‘ Het blijfteen cash-

and-carryprincipe: 

kijken, kopen 

en meteen 

meenemen.’


