KUNSTFORT BIJ VIJFHUIZEN
EILAND VOOR KUNST EN ERFGOED

KUNSTFORT PROGRAMMA 2018 (NL)
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Inleiding
Kunstfort bij Vijfhuizen is kunst, erfgoed en natuur in één.
Het monumentale Fort bij Vijfhuizen is een van de eerste betonnen gebouwen in Nederland
en maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam; een grootschalig 19e-eeuws
verdedigingsplan dat nooit volledig in werking is gezet, en in 1996 werd uitgeroepen tot
UNESCO Werelderfgoed. Het eiland wordt omringd door onderscheidende voorbeelden van
Nederlandse ruimtelijke planning, zoals de 19e-eeuwse polderlandschappen en de 20eeeuwse Vinex-architectuur.
Sinds 2005 is het forteiland een bestemming voor kunst, een bijzondere plek waar
beeldende kunst en militair erfgoed samenkomen. De tentoonstellingen spiegelen de
omgeving van het fort: een collage van kunstmatige landschappen waarin de natuur is
ingezet voor diverse – nu vaak verouderde – doeleinden.
Het Kunstfort is een plek waar ruimte, tijd en beeld in elkaar grijpen. De programmering is
geïnspireerd op sciencefiction – kunstenaars scheppen alternatieve realiteiten en bevragen
bestaande systemen. Terugkerende thema’s zijn: klimaat en landschap, grenspolitiek en
verdedigingsmodellen, technologie en ritueel, dystopie en apocalyps. Dit wordt
gepresenteerd in tentoonstellingen, interventies in de buitenruimte en multidisciplinaire
uitwisselingen.
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I.

PROGRAMMA 2018

Jaarprogramma in cijfers
Het Kunstfort bij Vijfhuizen is een presentatie-instelling, een restaurant en als onderdeel van
de Stelling van Amsterdam een Unesco-monument.
De reguliere programmering van het Kunstfort:
3 Seizoensgebonden tentoonstellingen elk bestaande uit
2 solotentoonstellingen
3 interventies
2 events zoals lezing, screening, discussie-avond
1 à 2 performances
1 Online journal met regelmatige bijdragen van kunstenaars/bemiddelaars (ontwikkeling)
Educatieprogramma voor 70 scholen (primair en voorgezet onderwijs)
De aanvullende programmering van het Kunstfort:
2 à 3 grotere publieksevents (ook extern)
3-4 Residencies
3 buitenkunstwerken (ontwikkeling)
2 internationale boekpresentaties
Kunstfort Projects: Bee heroes
2 samenwerkingen met (inter)nationale instellingen
In ontwikkeling:
Verdere professionalisering educatieprogramma
Erfgoedpaviljoen, cultuurhistorische presentatie rondom Stelling van Amsterdam en
Fort bij Vijfhuizen
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Programmavoorstel 2018 - 2019
Het fort volgt de seizoenen, een cyclus die steeds weer nieuwe elementen brengt, maar
waar ook niet aan te ontsnappen is. Dat is het fort: de omgeving is moeilijk te dateren, zowel
het fort als de loods zijn ‘hypermoderne’ 19de eeuwse ontwerpen. Zoals Hans van
Houwelingen, die een buitenwerk voor het Kunstfort maakte, eens zei: ‘Het fort kenmerkt
zich door de afwezigheid van tijd. Tijd bestaat er niet. Het is nooit gebruikt, er is geen strijd
gevoerd en de architectuur is niet te plaatsen.’
De veelzijdigheid van de locatie vraagt om een cyclische, interdisciplinaire en dynamische
programmering. De missie en visie is daarbij de leidraad. Een site-specific benadering en
sensitiviteit voor de omgeving lopen overal doorheen.
De formule die ingezet is in 2017 blijkt succesvol en wordt doorgezet in 2018 en 2019.
Hierbij wordt uitgegaan van 3 grote openingen per jaar: de lente, de zomer en de herfst.
Tijdens elke opening starten er twee grote solotentoonstellingen, één in de gerenoveerde
Genieloods en een andere in het fort zelf en diverse interventies. Hierbij wordt gekozen voor
een combinatie van een meer ‘toegankelijke’ kunstenaar enerzijds, en experiment van
opkomend talent anderzijds. Hiermee sluit het Kunstfort aan bij zowel een kunstgericht
publiek als de meer algemene bezoeker. De algemene bezoeker wordt via esthetisch
aansprekend werk meegenomen in het achterliggende verhaal en motivaties. Belangrijk is
dat het werk ‘zichtbaar’ aansluit op de omgeving van het fort, zoals in 2017 bijvoorbeeld het
geval is bij Erik Andriesse, Raymond Barion en Rachel de Joode, maar ook de interventies van
Annika Kappner en Alexander Höglund.
Essentieel is bovendien om steeds weer unieke ‘site-specific’ projecten te programmeren,
speciaal voor deze locatie, om de uniciteit van het Kunstfort te versterken: we kiezen voor
kunstenaars die dit jaar geen andere solo’s in Nederland hebben, maar wel in de
kunstwereld als belangrijk en interessant worden beschouwd. Dit is ook een strategische
keuze: we willen een kunstenaar op een goed moment brengen en een uniek platform
geven.
Het Kunstfort werkt vanuit een pool van kunstenaars. Kunstenaars zullen voor en na hun
programmering terugkeren, met interventies, lezingen, events of een tekst op de website.
Science fiction is daarbij het uitgangspunt / gemene deler. Deze werkwijze biedt tevens het
voordeel om met beperkte middelen een duurzame en inhoudelijke programmering neer te
zetten, waarbij het netwerk van team en directeur realistisch ingezet worden. De artistiek
directeur heeft een groeiend netwerk in het veld van de beeldende kunst in Nederland en
naburige landen. Ook zijn goede contacten met internationale organisaties, galeries en
kunstenaars aanwezig. Zij spreekt haar netwerk regelmatig aan voor samenwerking, advies,
wederzijdse diensten en concrete opdrachten.
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Hoofdtentoonstellingen 2018
Solotentoonstellingen lente
Fort: Catherine Bioccia – Ancient Workers
Genieloods: Eva-Fiore Kovakovsky – Sequoia Grove
Art Rotterdam Intersections (extern): Kunstfort Presents Dan Walwin – dawn at demoralize
Solotentoonstellingen zomer
Fort: Botond Keresztesi – H.B.O. (Hubbard’s Best Of)
Genieloods: Timo Nasseri – Uncertain Phases
Uitgebreide interventie: Kerstin Winking – The Mindful Intervention
Parksessies Haarlem (extern): Kunstfort Presents Broersen & Lukács – Establishing Eden
Karavaan Haarlemmermeer (extern): t.b.a.
Solotentoonstellingen herfst
Fort: Serge Onnen – Zero Interest & the fear of small numbers
Genieloods: Charlott Weisse – Wild at heart (working title)
Haarlemse Herfst: Kunstfort Presents t.b.a.
Samenwerkingen
Art Rotterdam (presentatie)
37PK, Haarlem (residencyprogramma en tentoonstelling)
Haarlemse herfst (presentatie)
Parksessies, Haarlem (presentatie)
Karavaan Haarlemmermeer (presentatie)
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Kernprogramma
Hoofdtentoonstellingen
Het Kunstfort programmeert jaarlijks drie grote duo exposities van 3 maanden. Hierbij wordt
gekozen voor een combinatie van een gevestigde of meer toegankelijke kunstenaar
enerzijds, en experiment van opkomend talent anderzijds. De kunstenaars worden gevraagd
zowel op de omgeving als het overkoepeld thema als op elkaar te reageren.
Interventies
Ook nodigt het Kunstfort kunstenaars uit tot het doen van interventies, op bijzondere
plekken in het fort. Het geeft beeldende kunst meer ‘onverwachte’ ruimte op het eiland en
geeft de gelegenheid op kleine schaal met gevestigde en veelbelovende kunstenaars te
werken. Deze flexibele extra programmering draagt bij aan de relevantie, actualiteit en
diversiteit van het programma als geheel. Het hoofdprogramma wordt aangevuld met
ongeveer vijf interventies in en rondom het fort. Doel is de ervaring van het fort, zowel voor
kunstenaar als bezoeker en medewerker, als een biotoop te maken: er wordt geijverd, maar
er mag ook gedwaald worden.
Voor grootschaligere interventies zijn er gesprekken gaande over presentaties met
ondermeer STEIM stichting voor geluidskunst en De Waag. In 2017 werkt het Kunstfort al
samen met het nomadische kunstenaarsinitiatief Sugar Pop Institute uit Haarlem, en BonGah te Tehran, uitgeverij en kunstenaarsinitiatief van onder andere beeldend kunstenaar
Mahmoud Bakhshi.
Educatie
Jaarlijks verzorgt het Kunstfort ongeveer 200 rondleidingen en educatieprojecten voor 70
scholen in de regio. Zij doet dit in samenwerking met freelance educator Marcel van
Kerkevoorde en een groep enthousiaste zzp-ers en bereikt daarmee 3500 leerlingen in het
primair onderwijs en 1200 leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Met behulp van vrijwilligers organiseert het Kunstfort jaarlijks ongeveer 50-80 historische
rondleidingen en kunstrondleidingen door het fort. Het Kunstfort organiseert daarnaast ook
gespecialiseerde rondleidingen voor studenten aan academies en postdoctorale opleidingen,
zoals de Rijksakademie, De Ateliers en het Sandberg Instituut. Ook met kunstorganisaties als
De Appel, NEST, Mr. Motley, Ja ja ja nee nee nee, Patty Morgan, Kunsten Israël en Witte de
With werden recent krachten gebundeld wat betreft zichtbaarheid.
Op korte termijn wordt het educatieprogramma verder geprofessionaliseerd, deels al
ingezet met het nieuwe Randprogramma en ontwikkeling Publieksprogramma.
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Randprogramma
Van april tot en met december wordt ongeveer maandelijks een kleinschalig
randprogramma georganiseerd. Dit programma is gebaseerd op overkoepelende thema:
science fiction, in relatie tot (militair) erfgoed, maar reageert ook op de
tentoonstellingsprogrammering. Deze verdiepende evenementen versterken de inhoudelijke
programmering, maar bieden tegelijk context voor de gerichte bezoekers én regionale
liefhebbers.
Performances
In het randprogramma wordt verbinding gezocht met lopende tentoonstellingen en
interventies. Enkele van deze kunstenaars maken ook performances. Het Kunstfort
programmeert events met mate, en richt zich daar op een heel specifiek publiek; immers, de
gevierde isolatie van het fort maakt het ook moeilijk bereikbaar. Maar performances zijn
tegelijk ook heel logisch in de ruimte die het fort beschikbaar heeft, en met name werk met
licht en geluid past heel goed in de monumentale, donkere locaties.
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Aanvullend programma
Naast het reguliere programma, waarbij een basis wordt gelegd met zes tentoonstellingen
per jaar, interventies en een randprogramma, beoogt het Kunstfort de bovenlokale
zichtbaarheid en inhoudelijke relevantie te vergroten met een aanvullend programma. Dit
vindt zowel on- als offline en op locatie plaats. Hiervoor worden aanvullende fondsen
geworven.
Publieksprogramma
Kunstfort bij Vijfhuizen ontwikkelt een programma met breder georiënteerde
publieksprojecten. Deze projecten bevinden zich op het snijvlak van marketing en brede
educatie en zijn interessant voor zowel kunstprofessionals als buurtbewoners. Samen met
partners en ambassadeurs op het gebied van mode, vormgeving, architectuur, muziek en
duurzaamheid wordt een programma gerealiseerd dat de kernwaarden van het Kunstfort:
beeldende kunst, (militair) erfgoed, natuur en recreatie samenbrengt.
Voor het opzetten van het publieksprogramma beoogt het Kunstfort samen te werken met
een stedelijke professional die een interdisciplinair netwerk heeft.
Kunstfort Projects
Daarnaast lopen er doorlopende interdisciplinaire projecten in en rondom het fort onder de
titel Kunstfort Projects, waaronder het Bee Heroes bijenproject. Volgend jaar krijgt het
project de ruimte een door Overtreders W ontworpen bijenpaviljoen op het fortterein te
realiseren, in de buurt van de bijenkassen. In 2018 worden nieuwe interdisciplinaire
samenwerkingsprojecten ontwikkeld, waaronder één met de deelcollectie architectuur
defensie objecten van de Technische Universiteit Delft.
In 2017 toont het Kunstfort een kleine presentatie van Hydrocity, van de Iraans-Franse
architect Sara Kamalvand. In 2018 wordt een grotere samenwerking ontwikkeld, die
samenvalt met de presentatie van een publicatie en een samenwerking met de IraansNederlandse kunstenaar Mahmoud Bakshi. Hierin onderzoeken de kunstenaars de
mogelijkheid om de zogenaamde qanads van Tehran te revitaliseren: kunnen deze
watervoorzieningen uit de oudheid, de huidige klimaatproblemen oplossen?
In 2018 wordt ook een interventie georganiseerd tijdens de zomertentoonstelling, waarbij
Zippora Elders met freelance kunsthistoricus Kerstin Winking (o.a. Stedelijk Museum Bureau
Amsterdam) een presentatie maakt in relatie tot Winkings uit te komen boek The Mindful,
over science fiction en antropologie in de kunst. Voor de interventie zijn uitgenodigd: Tamas
Kaszaz, Sam Keogh en Yin-Ju Chen. Naast het Kunstfort werkt Winking voor dit project
samen met Dr. Bhau Daji Lad in Mumbai City, Uniarte in Willemstad en Stedelijk Museum
Amsterdam. Tevens is ze uitgenodigd voor een presentatie tijdens het Lagos Photo Festival.
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Het Kunstfort heeft nauw contact met Stichting Liniebreed Ondernemen en de provincie
Noord-Holland. Erfgoed is bij deze samenwerking een speerpunt. In 2016 vierde de Stelling
van Amsterdam haar twintig jarig jubileum als werelderfgoed monument. Ter ere hiervan
heeft het Fort in Vijfhuizen een permanente tentoonstelling van het Kunstfort bij Vijfhuizen
gerealiseerd, met vrede en oorlog als beginpunt, de tentoonstelling werpt een nieuw licht op
deze eervolle UNESCO status van de gehele stelling. Om daarnaast plaats te bieden aan het
bijzonder karakter van het Fort in Vijfhuizen wordt onderzocht op welke manier ook hier
meer permanente aandacht aan kan worden gegeven in de vorm van een erfgoed paviljoen
met AV presentatie.
Buitenwerken
Met haar vervreemdende kwaliteiten leent het gebied rond het Kunstfort leent zich bij
uitstek als locatie voor semi-permanente kunstwerken in de openlucht. Het terrein kan
worden afgesloten en er is een wisselwerking van water en land, natuur en man-made en
weidsheid en intimiteit. Het terrein kan daarnaast worden afgesloten, waardoor de werken
fragiel kunnen zijn, maar waardoor ook vergankelijkheid een onderdeel kan zijn van het
werk. Dit in tegenstelling tot werken in de publieke ruimte.
Momenteel zijn op het fort terrein werken gerealiseerd van Rachel de Joode, Annika
Kappner, The Rodina en Niek Verschoor, naast permanente werken van Jurgen Bey, Tom
Claassen, Hans Koetsier en Hans van Houwelingen. Vanaf 2018 hoopt het Kunstfort
daarnaast werken te ontwikkelen van: Ad de Jong en Mounira Al Qadiri. Projecten voor 2019
zullen komend jaar in schetsontwerp worden onderzocht.
Residentie
Het Kunstfort heeft een aantal artist in residency ruimtes tot haar beschikking en zal
hiervoor een residentieprogramma te ontwikkelen. Hiertoe is contact met instellingen in
Haarlem en buitenlandse zusterinstellingen, omdat het Kunstfort gelooft in samenwerking
meer te kunnen bieden. Tot dan zijn de residencies meer ad hoc in gebruik in relatie tot de
tentoonstellingsprogrammering. Voor 2018 of 2019 wordt gepland dat onder andere Sara
Kamalvand en Mahmoud Bakshi een periode op het Kunstfort werken, evenals een aantal
kunstenaars die aan The Mindful bijdragen.
Momenteel onderzoekt het Kunstfort met ontwerper en kunstenaar Vincent Knopper de
artistieke mogelijkheden voor zijn residentie op het fort in 2018. Vincent laat zich inspireren
door zijn omgeving en brengt doorlopend interventies aan als onderdeel van zijn eigen
praktijk. Hij zal gedurende tien maanden onderzoek doen naar de vraag: Wat kan een
meubel zijn in het fort? Het doel van het project is het creëren van meubilair voor het fort in
de vorm van sculptuur, object, interventie en/of performance. Zijn residency is opgedeeld in
drie werkperiodes, per periode zal het project geactiveerd worden door een of meerdere
evenementen. Dit vormt een pilot voor een verder te ontwikkelen residency programma
rond ontwerp en erfgoed.

10

Om regio’s, netwerken en lokale narratieven te verbinden wordt er een samenwerking
opgezet met 37PK, Haarlem, waarbij een internationale kunstenaar verblijft in het Kunstfort
en atelier houdt in Haarlem. Een grotere presentatie in Haarlem en een kleinere interventie
op het Kunstfort zijn het beoogde resultaat.
Journal
De nieuwe website heeft in het ontwerp een ‘achterkant’ met een zogenaamd journal. In
deze omgeving worden teksten en beelden van auteurs verzameld, rondom het fort en het
thema van science fiction in de beeldende kunst. Omdat het Kunstfort in de periferie ligt,
zien we het als onze verantwoordelijkheid om tentoonstellingen en samenwerkingen een
stevige ‘afterlife’ te geven. Via online publicaties blijft de verdieping rondom de
tentoonstelling nog langere tijd zichtbaar.
Naast verdieping biedt het journal ook mogelijkheden voor promotie en communicatie, en
een inbedding in het nationale veld van de beeldende kunst. Door kunstenaars de
mogelijkheid te bieden om te reageren op de thematiek, lopende tentoonstellingen of
buitenwerken versterkt het journal tevens de gemeenschappelijkheid en betrokkenheid van
het Kunstfort.
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II.

ORGANISATIE

Organisatie
Stichting Kunstfort Activiteiten heeft als kernactiviteit de culturele programmering van het
fort Vijfhuizen, zij is door de belastingdienst aangemerkt als een ondernemende stichting en
heeft een ANBI status.
Doelstelling (statuten)
De stichting heeft tot doel: het organiseren van een kunst- en erfgoedprogrammering en
Activiteiten in Fort bij Vijfhuizen, het cultureel erfgoed dat wordt geëxploiteerd door de
Stichting Kunstfort Beheer, gevestigd te Haarlemmermeer; het realiseren van een centrum
van beeldende kunst onder de naam Kunstfort bij Vijfhuizen; het organiseren van andere
activiteiten op het gebied van kunst en cultuur voor de Gemeente Haarlemmermeer, en de
regio.
Bezoekers
In 2017 mocht het Kunstfort circa 4000 bezoekers verwelkomen. Op de openingen waren
gemiddeld 150 tot 200 bezoekers aanwezig. We streven voor 2018 naar 100 bezoekers per
tentoonstellingsweek.
Artistiek inhoudelijke programma
Het monumentale Fort bij Vijfhuizen is één van de eerste betonnen gebouwen in Nederland
en maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam; een grootschalig 19e-eeuws
verdedigingsplan dat nooit volledig in werking is gezet, en in 1996 werd uitgeroepen tot
UNESCO Werelderfgoed. Het eiland wordt omringd door onderscheidende voorbeelden van
Nederlandse ruimtelijke planning, zoals de 19de-eeuwse polderlandschappen en de 20eeeuwse Vinex-architectuur.
Sinds 2005 is het forteiland een bestemming voor kunst, een bijzondere plek waar
beeldende kunst en militair erfgoed samenkomen. De tentoonstellingen spiegelen de
omgeving van het fort: een collage van kunstmatige landschappen waarin de natuur is
ingezet voor diverse – nu vaak verouderde – doeleinden.
Begin 2015 heeft Stichting Kunstfort een professionaliseringstraject en reorganisatie
opgestart. In het kader hiervan is de oorspronkelijke stichting Kunstfort officieel gesplitst in
twee stichtingen. Zoals toegelicht onder het kopje organisatie heeft dit traject met de
oprichting van de stichting Kunstfort Activiteiten en de aanstelling van Zippora Elders als
artistiek directeur vaste vorm gekregen.
Positionering en professionalisering
Vertrekkend vanuit een eigen fascinatie voor de plek en de reactie van kunstenaars en
medeprofessionals op het bijzondere karakter, heeft de artistiek directeur een raamwerk
opgezet voor de programmering van deze presentatie-instelling in de marge van de
12

randstad. Het programma is geïnspireerd op het genre van sciencefiction – kunstenaars
scheppen alternatieve realiteiten en bevragen bestaande systemen. Terugkerende thema's
zijn: klimaat en landschap, grenspolitiek en verdedigingsmodellen, technologie en ritueel,
dystopie en apocalyps. Dit wordt gepresenteerd in tentoonstellingen, interventies in de
buitenruimte en multidisciplinaire uitwisselingen. Doordat het fort een heel eigen omgeving
biedt, gevoelsmatig losgezongen van tijd en ruimte, is het een passend platform voor
experiment en verdieping; door haar ligging in de marge een plek voor convivialiteit. Deze
kwaliteiten zal het Kunstfort de komende jaren uitwerken en inzetten.
Projecten, drie voorbeelden 2015 – 2017
Gimme Shelter 30/5/2015 – 20/9/15
Een internationale kunstmanifestatie in samenwerking van de drie kunstforten van de.
Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam en uitgaande van hun
gezamenlijke geschiedenis, toonden dertig kunstenaars, onder wie Johan Grimonprez, Allora
& Calzadilla, Trevor Paglen, Lida Abdul, Akram Zaatari en Marcel Broodthaers, nieuw en
bestaand werk dat soms nog nooit eerder is getoond in Nederland.
Prophecy of the Bees 3/4/2016 – 19/6/2016
Groepstentoonstelling waarin kunstenaars reflecteren door middel van videowerken,
sculpturen en installaties op de vermeende tegenstellingen tussen natuur, dier en mens.
Met werk van Sema Bekirovic, Joseph Beuys, Sara Bjarland, Melanie Bonajo, Laura Gozlan,
Maartje Korstanje, Katja Novitskova en Janis Rafailidou. Interim curator Julia Geerlings,
onder begeleiding van Xander Karskens.
Voorjaarstentoonstelling 19/3/ 2017– 4/6/ 2017
Met Zippora Elders als artistiek directeur was de eerste tentoonstelling van 2017 een
schilderijententoonstelling De Dode Dierentuin van Erik Andriesse en site-specific
tentoonstelling March Madness van Tamar Harpaz. Aangevuld met interventies op het
forteiland door onder andere Jacob Dwyer, Annika Kappner, Olya Oleinic en Sarah Ancelle
Schönfeld.
Code Cultural Governance
Stichting Kunstfort Activiteiten onderschrijft de code cultural governance.
Code Culturele Diversiteit
Stichting Kunstfort Activiteiten onderschrijft de code culturele diversiteit.
Richtlijn Kunstenaarshonoraria
Stichting Kunstfort Activiteiten onderschrijft de richtlijn voor kunstenaarshonoraria, zie
hiervoor de toelichting.
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie onbezoldigde leden, zij krijgen
vacatiegeld en een onkostenvergoeding.
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Mathias Lehner (voorzitter) studeerde Bouwkunde in Wenen en Delft. Hij heeft zich als
architect gespecialiseerd op de creatieve, zakelijke en communicatieve aspecten van
architectuur binnen een (inter)nationaal professioneel netwerk. Mathias ontwikkelt,
ontwerpt, organiseert, onderzoekt en inspireert.
Xander Karskens (secretaris) is sinds 2016 artistiek directeur van het CoBrA Museum te
Amstelveen. Hij was sinds 2006 werkzaam bij Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem als
conservator hedendaagse kunst. Hier was hij o.a. mede verantwoordelijk voor het
internationale tentoonstellingsprogramma van De Hallen Haarlem en het collectiebeleid.
Daarbuiten realiseerde hij een aantal tentoonstellingsprojecten in het buitenland,
waaronder in 2017 het Finse nationale Paviljoen op de Biënnale van Venetië, met
kunstenaars Nathaniel Mellors en Erkka Nissinen.
Directie
Zippora Elders is curator, en woont en werkt vanuit Nederland. Elders studeerde
kunstgeschiedenis, erfgoed en curatorial practice aan de Universiteit van Amsterdam en de
Vrije Universiteit, waar zij zich richtte op beeldende kunst van de 20ste en 21ste eeuw,
netwerktheorie en beeldcultuur. Daarnaast was ze curator-in-opleiding in het Stedelijk
Museum Amsterdam waar ze gewerkt heeft aan collecties en tentoonstellingen zoals Kazimir
Malevich en de Russische Avant-Garde en Stedelijk at Trouw: Contemporary Art Club, met
werk van o.a. Tracey Emin, Cyprien Gaillard, Camille Henrot, Sarah Morris, Hannah Perry,
Elizabeth Price en Dan Walwin.
De afgelopen jaren was zij curator bij Foam museum voor fotografie. Ze werkte samen met
internationale organisaties en galeries en heeft diverse groepsvertoningen en solo
tentoonstellingen geïnitieerd met o.a. Nobuyoshi Araki, Roe Ethridge, Katy Grannan, Momo
Okabe en Bruno Zhu.
Vanaf juli 2016 is zij artistiek directeur bij Kunstfort bij Vijfhuizen, Eiland voor Kunst en
Erfgoed, in Nederland. De focus van dit 19e eeuwse fort, UNESCO Werelderfgoed, ligt op
internationale uitwisseling, onderzoek en hedendaagse kunst-tentoonstellingen met
onderwerpen als ecologie en (kunstmatige) natuur, defensie-structuren en alternatieve
modellen. Haar programma is geïnspireerd op het genre van science fiction.
Daarnaast is zij adviseur bij het Mondriaanfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het
Amsterdamse Fonds voor de Kunst, en incidenteel voor kunstenaars, organisaties en
kleinere commissies waaronder voor de Gemeente Haarlemmermeer en Haarlem. Ook
schrijft ze voor diverse kunstinstellingen, tijdschriften en blogs. Als freelance curator
ontwikkelt ze tevens eigen tentoonstellingsprojecen.
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Organisatie
Begin 2015 heeft de Stichting Kunstfort een professionaliseringstraject en reorganisatie
opgestart. In het kader hiervan, is de oorspronkelijke stichting Kunstfort in november 2016
officieel gesplitst in twee stichtingen. De Stichting Kunstfort Beheer heeft als kerntaak
beheer en onderhoud van het fort. De stichting Kunstfort Activiteiten huurt kantoor en
expositieruimtes van de Stichting Kunstfort Beheer. De twee stichtingen werken nauw
samen waar het cultureel ondernemerschap betreft. Als onderdeel van de reorganisatie zijn
in 2016 zowel een zakelijk als een artistiek directeur benoemd. De organisatie wordt de
komende maanden versterkt met medewerkers en freelancers uit het veld van de beeldende
kunstinstellingen. Voor sleutelfuncties werkt het fort met vaste werknemers. Voor de
overige functies zal het Kunstfort freelancers inhuren.
Vrijwilligers
De vrijwilligers zijn de ambassadeurs en het visitekaartje van het Kunstfort en onmisbaar
voor het dagelijks functioneren. Het Kunstfort ziet het vrijwilligersbeleid ook als haar
maatschappelijke taak en regionale verantwoordelijkheid. Het fort heeft een grote vaste
groep vrijwilligers, zij helpen bij het beheer en behoud, geven rondleidingen over de
geschiedenis van het fort en ontvangen bezoekers in de tentoonstellingen. Het
vrijwilligersbeleid blijft de komende jaren een prioriteit. Vrijwilligers worden aangetrokken
uit diverse velden binnen de samenleving, van gepensioneerden uit de bedrijvenwereld en
voormalige museumprofessionals tot recente statushouders en jongeren in-between-jobs.
Alle vrijwilligers worden inhoudelijk betrokken bij het programma. Voorafgaand aan de
opening wordt een rondleiding en diner georganiseerd, waar de curator en kunstenaars de
werken toelichten. Er worden tevens workshops gegeven door professionals van andere
kunstinstellingen.
Adviesraad
Met het oog op een nieuw op te richten adviesraad en/of uitbreiding besturen is Zippora
Elders in lopende gesprekken collega’s uit zowel het erfgoedveld als het kunstenveld.
Gerespecteerde professionals zullen bijstaan wat betreft netwerk, maar ook concreet
adviseren, met name over marketing en educatie. Ook mond-tot-mond ‘reclame’ is in dit
veld belangrijk voor draagkracht en zichtbaarheid, daartoe wordt een zo breed mogelijke
groep betrokken van in het Nederlandse veld betrokkenen. Het Kunstfort wil de
tussenruimte opvullen tussen beeldende kunst, architectuur en ontwerp; architectuur en
natuur; en natuurlijk beeldende kunst en erfgoed. Individuele relaties uit alle velden zijn
daarbij een belangrijk hulpmiddel.
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III. PRESENTATIEPLAN
Presentatie, PR en communicatie
Het Kunstfort zet in op haar uniciteit en omarmt de plek in de marge. Het vervreemdende
mag getoond en opgezocht worden. Neemt niet weg: de geschiedenis en het verhaal hebben
een internationale aantrekkingskracht, en daar moet ook op ingezet. De
communicatiestrategie vertrekt daarom vanuit één identiteit: Kunstfort bij Vijfhuizen, Island
for Art and Heritage – een lokale plek, met internationale banden. Er wordt daartoe op
persoonlijke toon breed verbinding gemaakt. 1. Social media, nieuwsbrief en
pers/advertenties zijn daarbij van voornaamste belang: hier werkt een gespecialiseerde
medewerker aan. 2. Visueel, in nieuwe huisstijl, wordt het thema van science fiction breed
gecommuniceerd op alle lagen. 3. Het online journal en de sterk op beeld gerichte nieuwe
website geven zichtbaarheid aan de (voormalige) projecten.
Het Kunstfort is onderscheidend in haar overlappende positie tussen erfgoed en beeldende
kunst. Beide velden en bijbehorende publieksgroepen liggen opvallend uit elkaar, waarbij
ook sprake is van een generationele discrepantie. Vanuit haar oorsprong ziet het Kunstfort
het als haar verantwoordelijkheid om deze onderwerpen, in directe relatie tot elkaar, bij een
breed publiek te brengen. De kracht van verbeelding, conceptuele artisticiteit en autonome
praktijken binnen de beeldende kunst krijgen inspirerende zichtbaarheid in het erfgoedveld,
en dat van het militaire erfgoed in het bijzonder. En het belang van erfgoed en historie –
monumentale objecten en natuur – worden scherper onder de aandacht gebracht in het
veld van de beeldende kunst.
Het Kunstfort is al goed bekend met het professionele publiek, maar dat kan verder
uitgebouwd. Het is bij uitstek een plek waar uiteenlopende publieksgroepen samen kunnen
komen. Met de herontwikkeling van de organisatie, onder andere door het aannemen van
een jonge artistiek directeur, is er al meer zichtbaarheid gecreëerd. Dit momentum wordt zo
optimaal mogelijk gebruikt. Een belangrijke start was de herontwikkeling van de huisstijl.
De uitdaging is toegankelijk te zijn voor een breed publiek en tegelijk serieus te relateren aan
het veld van de beeldende kunsten. Met de huisstijl geloven we daar al een eind mee
opgeschoten te zijn.
Locatie
Het Kunstfort bij Vijfhuizen is onderdeel van de Stelling van Amsterdam, waardoor ze
letterlijk in de marge van de randstad ligt. Het Kunstfort omarmt die marge als inhoudelijk
uitgangspunt, maar de ligging maakt ook dat er weinig passanten zijn. Een bezoek aan het
Kunstfort Vijfhuizen is voor veel bezoekers een gepland bezoek. Het Kunstfort heeft een
eigen parkeerplaats en is per auto, OV en fiets goed bereikbaar. In het fort is een restaurant
aanwezig.
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Doelgroepen
Vanwege de combinatie van erfgoed en hedendaagse kunst, maar ook natuurrecreatie, trekt
het Kunstfort bij Vijfhuizen een zeer breed publiek van cultureel geïnteresseerden,
leerlingen uit het primair, voortgezet en hoger onderwijs en (internationale) toeristen.
Met haar programmering zet het Kunstfort in op een gespecialiseerde publieksgroep van
kunstprofessionals, die als kunstenaar, curator, wetenschapper, theoreticus, of criticus nauw
betrokken zijn bij de hedendaagse kunst. Deze programmatische keuze werpt groeiend haar
vruchten af en het Kunstfort wordt in toenemende mate bezocht door kunstenaars en
kunstprofessionals.
Doordat het Kunstfort onderdeel is van de Amsterdamse waterlinie, trekt het fort tevens
een relatief grote groep ‘dagjesmensen’, recreatie- en natuurpubliek. De ambitie is deze
publieksgroep te behouden en te vergroten.
Strategie
De communicatiestrategie van het fort is opgebouwd rond de drie kernwaarden van de
instelling: beeldende kunst, erfgoed en ecologie. Het fort speelt zowel binnen de regio
Haarlemmermeer als binnen de Amsterdamse Waterlinie een belangrijke rol als
kunstinstelling. Het fort wordt jaarlijks bezocht door meer dan 8000 bezoekers. En heeft als
presentatie instelling dan ook een groot potentieel publiek. De communicatiestrategie van
het Kunstfort richt zich op drie groepen: ten eerste willen we het eigen erfgoed publiek
overtuigen ook de presentatie instelling te bezoeken; ten tweede willen we lokale bezoekers
aanmoedigen om na een bezoek in het kader van educatie het fort te ontdekken; en ten
derde willen we een (inter)nationaal publiek van kunstprofessionals bereiken.
Belangrijke pijlers voor de communicatiestrategie zoals deze in 2017 is ingezet, zijn:
• heldere visuele identiteit als kunstinstelling en een heldere communicatie, die een directe
relatie heeft met het artistieke programma, maar daarbij tevens is ingebed in de militaire
(erfgoed)achtergrond van Kunstfort bij Vijfhuizen.
• Samenwerking met diverse gemeentelijke en erfgoed instellingen, maar ook met
onafhankelijke curatoren/professionals en collecties en lokale initiatieven
• Een publieksprogramma, dat voortbouwt op het thema science fiction, bestaande uit
screenings, events, theatervoorstellingen etc.
De communicatiestrategie is sterk verweven met het inhoudelijk programma en daarmee
een kerntaak onder de verantwoordelijkheid van de artistiek directeur.
Huisstijl
Begin 2017 heeft artistiek directeur Zippora Elders samen met ontwerper Dan Solbach
(woont en werkt in Basel en Berlijn, geboren 1987) een nieuwe huisstijl ontwikkeld.
Inspiratie voor deze huisstijl komt uit de militaire en bouwkundige geschiedenis van het
Kunstfort en de programmering die gericht is op het genre van science fiction. De nieuwe
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huisstijl ademt zowel toekomst als verleden, is fris hedendaags, maar sluit ook aan op een
stevige worteling in de geschiedenis van de grafische vormgeving. Deze nieuwe huisstijl
werd in 2017 ingevoerd met als resultaat eenheid aan de buiten- en binnenkant, meer
zichtbaarheid voor tentoonstellingen ten opzichte van andere activiteiten en meer eenheid
van het team (inclusief vrijwilligers). Ook de inbedding in het internationale veld van de
beeldende kunst wordt hiermee versterkt. In september 2017 gaat de nieuwe website
online. In 2018 wordt de signing en fysieke huisstijl verder doorgevoerd.
Website en social media
In 2017 is de website van het Kunstfort vernieuwd, waarbij niet alleen de vormgeving, maar
vooral ook de functionaliteit is aangepast. De nieuwe website heeft in het ontwerp een
‘achterkant’ met een zogenaamd Journal. In deze omgeving worden teksten en beelden van
auteurs verzameld, rondom het fort en het thema van science fiction in de beeldende kunst.
Op de website kan men zich aanmelden voor de nieuwsbrief die maandelijks wordt
verstuurd. Momenteel ontvangen 2200 geïnteresseerden deze nieuwsbrief, we verwachten
dit uit te breiden naar 3000 eind 2018 en 3500 eind 2019. Na het openingsweekend worden
direct documentatiefoto’s gemaakt. Samen met de foto’s van de opening worden deze
gebruikt voor de website, het archief en social media.
Het Kunstfort is actief op social media. Er is een achterstand ten opzichte van andere
presentatie-instellingen maar er wordt de komende jaren stevig ingezet op online
communicatie om een breder publiek te bereiken, waardoor het werk van de betrokken
kunstenaars een online ‘afterlife’ heeft. Om hierbij te ondersteunen is een in de culturele
wereld ervaren medewerker aangetrokken voor online marketing, social media, nieuwsbrief
en persrelaties. Mede door het inzetten betaalde Facebook campagnes en het activeren van
onze persoonlijke netwerk verwachten we eind 2017 2100 volgers op Facebook en 650
volgers op Instagram te hebben. Eind 2018 verwachten we dit ongeveer te verdubbelen,
waarna we eind 2019 willen uitkomen op 5000 volgers via Facebook en 3000 volgers via
Instagram. Het afgelopen jaar is het Kunstfort op social media al een stuk zichtbaarder
geworden, ook bij bredere publieksgroepen.
Advertenties
In 2018 wordt in elk nummer van Metropolis M met een halve pagina geadverteerd en in
edities van de Witte Raaf met een kwart pagina. In beide gevallen aangevuld met een
banner op de website in de week voorafgaand aan de opening van een tentoonstelling. In
aanvulling hierop wordt digitaal geadverteerd op diverse kunstblogs als Artviewer,
Trendbeheer en Mister Motley. Ook wordt er budget gereserveerd voor een internationale
aankondiging op e-flux. We zijn in 2017 reeds begonnen met betaalde Facebook-campagnes,
gezien het resultaat zullen we hier in 2018 structureel meer in zetten op. Events en
exposities worden tevens geplaatst op online agenda’s als: kunstinzicht.nl,
artplatform/museumtijdschrift, mediamatic.nl, galeries,nl, museumserver.nl, artifex.nu,
artslant.com, theartkey.com en eventbrite.nl.
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Lokale bezoekers en erfgoed geïnteresseerden worden bereikt via:
uitindehaarlemmermeer.nl, ifthenisnow.nl, uitzinning.nl, nieuwwestexpress.nl,dichtbij.nl,
hoofddorpsecourant.nl, liniebreedondernemen.nl.
‘Het Kunstfort heeft een unieke positie in het kunst- en erfgoedlandschap. Daardoor kan het
Kunstfort met recht een strategische en onderscheidende inhoud presenteren. Voor Podium
voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol is Kunstfort een belangrijke
samenwerkingspartner en een contramal. Beiden stellen vragen vanuit urgentie en
maatschappelijk belang; ofwel ontwerp en ruimtelijke inrichting binnen de polder, versus de
beeldende kunst in een confronterende en vragen oproepende vesting met een nationale
betekenis.’ Yvonne Lub (Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol)
Pers
Voor elke nieuwe tentoonstelling wordt een persbericht verstuurd. In het persbericht
worden tevens de interventies benoemd welke plaats zullen vinden gedurende de
tentoonstelling. De perslijst omvat ongeveer 750 internationale contacten, ongeveer 30
hiervan, waaronder tijdschriften en belangrijke kunstblogs worden voorafgaand aan het
programma persoonlijk benaderd.
Het actieve persbeleid heeft in 2017 reeds zijn vruchten af geworpen met een aantal zeer
goede recensies. Waaronder bijvoorbeeld NRC, 3 april 2017, Hedendaagse bloemschilderijen
en lente-gekte in Vijfhuizen, Lucette ter Borg en de Volkskrant, 24 maart 2017, Harpaz maakt
fragiele constructies in Kunstfort Vijfhuizen, Sacha Bronwasser.
Educatie en rondleidingen
Jaarlijks verzorgt het Kunstfort ongeveer 200 rondleidingen en educatieprojecten voor 70
scholen in de regio. Zij doet dit in samenwerking met freelance educator Marcel van
Kerkevoorde en een groep enthousiaste zzp-ers en bereikt daarmee 3500 leerlingen in het
primair onderwijs en 1200 leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Met behulp van vrijwilligers organiseert het Kunstfort jaarlijks ongeveer 50-80 historische
rondleidingen en kunstrondleidingen door het fort. Het Kunstfort organiseert daarnaast ook
gespecialiseerde rondleidingen voor studenten aan academies en postdoctorale opleidingen,
zoals de Rijksakademie en het Sandberg Instituut. Ook met kunstorganisaties als De Appel,
NEST, Mr. Motley, Kunsten Israël en Witte de With werden recent krachten gebundeld wat
betreft zichtbaarheid.
Op korte termijn wordt het educatieprogramma verder geprofessionaliseerd, deels al
ingezet met het nieuwe Randprogramma en ontwikkeling Publieksprogramma.
Cultureel ondernemerschap
In 2016 had het kunstfort een percentage eigen inkomsten van ongeveer 20%, afkomstig uit
een aantal verschillende bronnen: verkoop van toegangskaarten, educatie een groot aantal
groepsrondleidingen. De verhuur van atelierruimtes en restaurant (via de stichting kunstfort
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beheer), en incidentele verhuur van de Genieloods zorgen daarnaast voor een constante
inkomstenbron. Financiële bijdragen komen tevens voort uit de werving van financiële
middelen via fondsen – zowel overheid als particulier. In 2014 is de genieloods verbouwd en
daarmee uitermate geschikt geworden als vergaderlocatie of als locatie voor een
nieuwjaarsborrel. Samen met de stichting Het Kunstfort Beheer heeft in het verleden deze
locatie dan ook regelmatig verhuurd, maar wil dat het komende jaar professionaliseren.
Kunstfort Projects
Het Kunstfort werkt reeds samen met uiteenlopende partijen. Onder de noemer Kunstfort
Projects zullen deze samenwerkingen in 2018 en 2019 worden uitgebreid en geïntensiveerd
Het Kunstfort is in nauw contact met Stichting Liniebreed Ondernemen en de provincie
Noord-Holland. Hiertoe wordt aangesloten bij alle landelijke en regionale evenementen die
het fort en de waterlinies aangaan. Het Kunstfort is één van de populaire voorbeelden van
succesvolle herbestemming. Erfgoed is bij deze samenwerking een speerpunt.
Voor de toekomst wordt onderzocht op welke manier het erfgoed meer permanente
aandacht aan te geven op het fort zelf in de vorm van een erfgoedpaviljoen met historische
objecten en audiovisuele presentatie. Op het fortterrein moet duidelijk ingeleid worden op
de erfgoedgeschiedenis, waarbij de Stelling van Amsterdam en Fort bij Vijfhuizen (een
prototypemodel) uitvoerig aan bod komen. Momenteel gebeurt dit al in de wekelijkse
rondleidingen. Daarnaast is er sinds 2015 de semipermanente onderzoekspresentatie De
Stelling van Amsterdam – Het meest onbesproken werelderfgoed ter wereld, ontwikkeld
door stedenbouwkundigen Jan de Graaf en Robert Schütte in samenwerking met
ontwerpbureau LUST.1
Over een permanent cultuurhistorisch erfgoedpaviljoen zijn gesprekken gaande met
collegaforten, Haarlemmermeer Museum de Cruqius, het Hembrugterrein, het Amsterdam
Museum en zogenaamde forthistorici. De artistiek directeur ontwikkelt deze plannen in
samenwerking met vrijwilligers Arnold de Groot (fortspecialist, rondleider en medewerker
beheer) en Anke van der Laan (voormalig Stadsgalerij Heerlen, Frans Hals Museum | De
Hallen).
Ook bij de gemeentelijke activiteiten, zoals de Ringbiënnale en jaarlijks terugkerend vervolg
daarop, wordt actief aangesloten met een kunstprogrammering. Daarnaast is het Kunstfort
een plek waar veel lokale culturele activiteiten en kunstenaarsinitiatieven een plek en
ondersteuning kunnen vinden. In het kader hiervan loopt al langere tijd het project BEE
HEROES onder leiding van Mariken Straat. Ook met dit project gericht op ecologie, wat in de
afgelopen jaren een nieuw publiek heeft ontsloten, wil het Kunstfort graag een duurzame
samenwerking uitbouwen.

1

https://lust.nl/#projects-6501
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In 2018 werkt het fort samen met freelance curator (voormalig Stedelijk Museum Bureau
Amsterdam) Kerstin Winking, in het voorjaar van 2018 zal zij samen met Zippora Elders een
grotere interventie doen op het Kunstfort, als onderdeel van haar internationale project The
Mindful over science fiction en antropologie in de kunst. Eind 2018 zal zij hierover een
publicatie uitbrengen. Voor de interventie zijn uitgenodigd kunstenaars: Tamas Kaszaz, Sam
Keogh en Yin-Ju Chen.
In 2018 zal kunstenaar/ontwerper Vincent Knopper (alumnus Material Utopias, Sandberg
Instituut) gedurende tien maanden onderzoek doen naar de vraag: Wat kan een meubel zijn
in en om het fort? Het doel van het project is het creëren van meubilair voor het fort in de
vorm van sculptuur, object, interventie en/of performance. Zijn residency is opgedeeld in
drie werkperiodes, per periode zal het project geactiveerd worden door een of meerdere
evenementen. Het activeren betekent in deze context het presenteren en/of het gebruiken
van de werken. Deze evenementen kunnen de reguliere openingen zijn, verdiepingsavonden
of extra momenten georganiseerd. De langlopende residency sluit aan op voorgaande
samenwerkingen van het Kunstfort met onder andere Jurgen Bey, SKOR en TAAK.
Kunstfort publieksprogramma
Kunstfort bij Vijfhuizen ontwikkelt tevens een programma met bredere publieksprojecten.
Deze projecten bevinden zich op het snijvlak van marketing en brede educatie en zijn
geschikt om zowel bovenlokale cultuurliefhebbers als buurtbewoners te trekken. Belangrijk
subdoel is nationaal en lokaal publiek samen te brengen. Met partners en ambassadeurs op
het gebied van Ontwerp, Mode, Architectuur, Duurzaamheid, wordt een programma
gerealiseerd dat de kernwaarden van het Kunstfort: beeldende kunst, (militair) erfgoed,
natuur en recreatie samenbrengt.
Het Publiekprogramma biedt tevens meer mogelijkheden voor samenwerking met lokale
partners uit het veld van de beeldende kunst. Nu reeds is het Kunstfort in contact en waar
relevant samenwerking met Frans Hals Museum De Hallen, het Provinciehuis Haarlem, het
Teylersmuseum, 37PK, Nieuwe Vide. Maar ook met Haarlemmermeermuseum de Cruquis,
het podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol, en Cultuurgebouw Pier K te
Hoofddorp wordt regelmatig samengewerkt. Het draagvlak en de bereidheid tot verbinding
is groot in de Gemeente Haarlemmermeer. Hiertoe werd in 2016 op het fortterrein onder
andere het wereldrecord Koekjesmozaïek gerealiseerd door Stichting Nieuwe Helden / Lucas
de Man, waarbij de toekomstige kernen van de gemeente in een groot mozaïek van koekjes
werden gelegd door het burgemeester, wethouders en inwoners.
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‘Het erfgoed van Haarlemmermeer kent een dynamische historie. Deze dynamiek resoneert
in de Haarlemmermeerse monumenten, het (water)landschap en de vele foto’s, films en
objecten. Samen met Kunstfort bij Vijfhuizen zet Haarlemmermeermuseum De Cruquius zich
in voor het onderzoek naar en het behoud en hergebruik van het erfgoed. Maar ook voor het
delen van het verhaal van Haarlemmermeer via activiteiten en tentoonstellingen met een
gesegmenteerd publiek; jong, oud, lokaal, nationaal en internationaal. Dit doen wij vanuit
onze eigen kerntaken, die bijdragen aan de kwaliteit van onze leefomgeving en ook vanuit
onze gemeenschappelijke maatschappelijke taak – om vrijwilligers zinvol met ons erfgoed
bezig te laten zijn. Haarlemmermeermuseum De Cruquius zoekt naar synergie met andere
Haarlemmermeerse instellingen zodat we elkaars doelstellingen kunnen versterken.’ Elise
van Melis (Directeur / bestuurder Haarlemmermeermuseum De Cruquius)
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