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1. Inleiding
Met genoegen presenteert Stichting Kunstfort Activiteiten
haar jaarverslag 2017.
Kunstfort bij Vijfhuizen is volop aan het groeien, en dat gaat
niet onopgemerkt voorbij. In 2017 maakte de kunstinstelling een
prachtige en voorspoedige ontwikkeling door, met name op het
gebied van inhoudelijke focus en bovenlokale zichtbaarheid. De
eerste tentoonstellingen van het jaar, solo’s van Erik Andriesse
en Tamar Harpaz, trokken meteen nationale pers. Dit genereerde
hernieuwde aandacht voor het programma van het Kunstfort.
De geactualiseerde communicatiestrategie en nieuwe huisstijl van
de Zwitserse vormgever Dan Solbach waren hier mede debet aan.
Maar ook de opnieuw versterkte relatie met andere forten en waterlinies bestendigden de unieke positie voor het Kunstfort binnen
het erfgoedveld.
Het Kunstfort startte dit jaar een vernieuwde programma
koers, ontwikkeld door de in juli 2016 aangetreden nieuwe artistiek
directeur. De seizoensgerichte programmering van voorgaande
jaren werd voortgezet, maar nu met een succesvol gebleken
structuur van twee solotentoonstellingen per seizoen: lente, zomer
en herfst. Aanvullend nodigde het Kunstfort kunstenaars uit om
kleine ingrepen, de zogenaamde Kunstfort Interventies, in en rond
het fort te doen. Daarnaast werden interdisciplinaire samenwerkingen gestart en doorontwikkeld.
De overkoepelende thematiek van sciencefiction, waarbinnen
kunstenaars ‘alternatieven’ onderzoeken, sluit aan bij zowel het
actuele (inter)nationale kunstdiscours, als de pionerende en toekomstgerichte contreien. Zo onderscheidt de programmering
zich binnen het landelijke veld door zich te richten op de fysieke
en historische connotaties die het omringende erfgoed met zich
meebrengt. De verhalen en verschijningen van Fort bij Vijfhuizen,
Vijfhuizen, Haarlemmermeer en Haarlem-Schalkwijk, de Stelling
van Amsterdam en de waterlinies zijn ‘actief’ onderdeel van de
programmaontwikkeling. In die context scheppen kunstenaars
alternatieve realiteiten en bevragen zij bestaande systemen.
Doorlopende onderwerpen zijn vanaf 2017: klimaat en landschap,

grenspolitiek en verdedigingsmodellen, technologie en ritueel,
dystopie en apocalyps.
Het Kunstfort kreeg dit jaar voor het eerst een toekenning meerjarenbijdrage presentatie-instellingen van het Mondriaan Fonds,
voor 2018 en 2019. Hieruit blijkt een groeiende erkenning uit het
kunstenveld. Het Kunstfort zet zich in voor zijn plek in ‘de marge’,
als kleine instelling die investeert in de kunsten door kunstenaars
een site-specific platform voor ontwikkeling en productie te bieden,
waarbij ook minder geziene of op grensvlakken opererende kunstenaars het podium krijgen. Deze programmalijn en disruptieve
positionering kreeg in 2017 duidelijke waardering uit zowel de regio
als het (inter)nationale professionele veld, en wordt de komende
jaren doorontwikkeld.
Wij danken u voor uw steun en zien u in de toekomst graag terug
in Vijfhuizen!
Zippora Elders
Artistiek directeur

2. Programma
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 20e-eeuwse Vinexarchitectuur.
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.
2017 in cijfers
6 hoofdtentoonstellingen
9 publieksevenementen
10 kunstinterventies
32 vrijwilligers
3 feestelijke openingen
1500 scholieren
1 experimenteel concert
ook 1 nieuwe website
2000 nieuwsbriefgeabonneerden
4 NRC-sterren voor Tamar Harpaz
en 1760 facebookpage likes

Tentoonstellingen
Lente 2017:
Erik Andriesse en Tamar Harpaz
Jacob Dwyer, Annika Kappner, Olya Oleinic, Sarah Ancelle Schönfeld
Op zondag 19 maart openden de tentoonstellingen van Erik
Andriesse en Tamar Harpaz, te zien tot en met 4 juni 2017.
In Erik Andriesse – Dode Dierentuin vereeuwigde Erik Andriesse
(NL, 1957 – 1993) de ontembare natuur: een mysterieus gezelschap
van zonnebloemen, amaryllissen, vogelskeletten en apenschedels
bevolkten de Genieloods van het fort. Het was uitzonderlijk hoe in
het Kunstfort objecten uit diverse privécollecties werden samengebracht.
Andriesse behoort tot de canon van de Nederlandse kunstgeschiedenis:
In de jaren 70 en 80 is de kunstenaar onderdeel van een generatie
kunstenaars die zich opnieuw richt op de schilderkunst – vol energie,
met verf en kwast in de handen. In politiek en klimatologisch
turbulente tijden, toen en vandaag, confronteert hij ons met de
kracht van de natuur. Maar in zijn werk ligt ook een mogelijke
toekomst: een vervreemdende realiteit waarin dieren en planten
terug naar ons kijken, en een door de mensheid verwoeste aarde
allang verlaten hebben.
De virtuoze kunstenaar overlijdt op 35-jarige leeftijd, maar heeft
dan al naam gemaakt. Oud-Stedelijk directeur Wim Beeren is
groot liefhebber en het Van Gogh Museum organiseert in 1988 een
solotentoonstelling. Maar Erik Andriesse toont zijn werk ook op
ongewonere plekken, waaronder twee forten. Tegenwoordig is zijn
oeuvre vertegenwoordigd in diverse museale en private collecties.
Uit de laatste groep presenteerde het Kunstfort een selectie van
zelden getoond werk.
In het fort was de site-specific tentoonstelling Tamar Harpaz –
March Madness te zien. In deze tentoonstelling reageerde Harpaz
op de betonnen structuren van het fort. Met behulp van geluiden
en alledaagse objecten transformeerde ze iedere kamer tot een
‘instrument’. Tezamen vormden de ruimtes een spookachtig orkest
van klanken, lichten, verbindingen en glasscherven. Tamar Harpaz
(Israël, 1979) voltooide eind 2016 haar residentie op de Rijksakademie

van Beeldende Kunsten. Met haar installaties ensceneert ze spanningsvolle momenten die geen werkelijke situatie nabootsen, maar
eerder een idee of sensatie vangen. March Madness suggereerde
de voortdurende aanwezigheid van het militaire, zonder te onthullen
waar dit ‘m precies in zit.
Subtiel verborgen mengden ondertussen de interventies met de
omgeving van het fort. Waar men in de ene ruimte nachtgeluiden
uit Moot Steam ervaarde, middels een video gemaakt door Jacob
Dwyer tijdens zijn residency op het Kunstfort, hing Hypertrophic
Abyss van Annika Kappner bijna het hele jaar in de bomen.
In ‘verborgen’ ruimtes van het Kunstfort was werk te zien van
Olya Oleinic en Sarah Ancelle Schonfeld.
Zomer 2017:
Raymond Barion en Joeri Woudstra
Alexander Höglund, The Rodina, Wyne Veen
Op de zomerse zondag van 18 juni openden de tentoonstellingen
van Raymond Barion en Joeri Woudstra, te zien tot en met 17
september.
Raymond Barion – Parallel Perspectives, te zien in het fort, was
het eerste institutionele overzicht van de Belgisch-Nederlandse
kunstenaar Raymond Barion (NL, 1946). De tentoonstelling bracht
zijn schilderijen samen met tekeningen, studies en ruimtelijke objecten.
De desolate landschappen, met karakteristieke elementen van
neon en architectuur, maakt de kunstenaar sinds 1980. Vol verlaten
machinerie, mythische decors en alternatieve toekomstvisies
kunnen ze gezien worden als een rake voorspelling van de onrust
van vandaag.
Het werk van Barion is magisch, bedachtzaam en sensitief – een
eindeloos dromen in isometrische perspectieven. Dat maakt zijn
oeuvre zowel tijdloos als actueel: de kunstenaar toont een wereld
waarin het militaire de natuur verdringt, precies zoals de artificiële
omgeving van het Kunstfort dat doet. De combinatie van bouwtechnische, pragmatische tekentechnieken enerzijds, en anderzijds
de sublieme landschappen, is bijzonder en uniek. Raymond Barion
is opgeleid in België en woont daar ook het grootste deel van zijn
leven. Hij is een intellectueel en theoreticus die zeer de tijd neemt

voor zijn werk. Iemand die ook jarenlang vanuit zijn Antwerpse
huis heen en weer pendelt naar de St. Joost Academie in Breda
om daar generaties kunstenaars – inmiddels gevestigde namen
– te doceren. Zijn eigen werk is recenter ‘ontdekt’, en wordt sindsdien internationaal bejubeld.
De keuze voor Joeri Woudstra (NL, 1993), recent afgestudeerd
als grafisch ontwerper, was opmerkelijk en is illustratief voor het
Kunstfort programma dat zich richt op experiment en transitie.
In zijn eerste beeldende kunst-solo, getoond in de Genieloods van
het Kunstfort, onderzocht Joeri Woudstra de invloed van technologische ontwikkelingen en hedendaagse reclamecultuur op ons
gevoel van nostalgie. In de tentoonstelling ging hij in op onze beleving
van tijd en hoe deze drastisch verandert. Woudstra is misschien
de karakteristieke ‘millennial’: een ondernemende duizendpoot,
creatief en technisch onderlegd, nooit op één plek tegelijk, en
vaardig met zowel muziek als beeld. In de metalen loods van
Kunstfort onderzocht hij een emotie die vandaag overheerst bij
generatiegenoten geboren in de jaren 80 en 90: het voortdurende
gevoel van nostalgie.
De kunstenaar studeerde in 2016 af aan de Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten. Het afgelopen jaar werkte hij veelal met
muziek, collectieven en evenementen. In deze tentoonstelling
staat juist het object (of product) centraal. Inspiratie en decor is
de kunstmatige omgeving van het Kunstfort, waarin echt en nep,
beeld en natuur, verleden en toekomst, eveneens in een merkwaardige symbiose in elkaar opgaan. Na zijn solo bij het Kunstfort
zien we Woudstra vaker terug in het veld van de beeldende kunst,
bijvoorbeeld bij Museum van Bommel van Dam, Documenta, Nest
en Unfair, terwijl hij tegelijkertijd een disruptieve ‘vreemde eend in
de bijt’ blijft.
Interventies in het fort bestonden uit een lichtbak van Wyne Veen
en videowerken van Alexander Höglund en kunstenaarsduo The
Rodina. The Rodina maakt tevens een tijdelijk buitenobject op het
eiland.
Herfst 2017:
Rachel de Joode en Kim David Bots
Toon Fibbe & Laura Wiedijk, Jan Hoek, Sara Kamalvand
i.s.m. Mahmoud Bakshi

Het herfstseizoen opende op 1 oktober met de tentoonstellingen
van Rachel de Joode en Kim David Bots, te zien tot en met 17 december.
In de Genieloods presenteerde het Kunstfort met trots de
tentoonstelling Flat Nature / Surface Bodies van de internationale
kunstenaar Rachel de Joode (NL, 1979 – wonend in Berlijn).
Zij maakte een omvangrijke tentoonstelling met nieuw werk,
waaronder vijf buiten-sculpturen. De Joode is één van de eerste
kunstenaars die reeds tien jaar geleden sculpturale objecten en
fotografische prints combineert, met verwijzingen naar de esthetiek van het internet. De kunstenaar staat bekend om haar
‘sculpturale fotografie’, waarbij ze een foto van natuurlijke materialen
print en uitsnijdt in een organische vorm. Voor de tentoonstelling
in het Kunstfort ontwikkelde ze, met aanvullende steun van het
Mondriaan Fonds, nieuwe werken waarbij enkel de sculpturale
omlijsting overblijft. Het platte object in de publieke ruimte resoneert
met de alomtegenwoordigheid van beeld in onze hedendaagse
samenleving, maar ook met de vlakke omgeving van het Kunstfort.
Het landschap wordt een ‘bühne’, waarin De Joode’s beelden de
hoofdrol krijgen. De vraag die zich zichtbaar opdrong was: in
hoeverre laat de natuur zich reduceren tot kader?
In het fort toonde het Kunstfort de installatie Kim David Bots – The Rant.
In deze site-specific presentatie nam de opkomende kunstenaar
Kim David Bots (NL, 1988) ‘het decor’ als uitgangspunt. De vier ruimten
van het fort waren gevuld met overblijfselen: alleen het decor was
er nog, de enige getuige van een verhaal dat zich reeds voltrokken
heeft. Schilderijen, tekeningen, collages, objecten, prints en gevonden
materiaal vormden een diffuus referentiekader. Inspiratie was
het Kunstfort zelf. Met de herbestemming, van onbruikbaar verdedigingsbouwwerk tot kunstinstelling, beschouwde de kunstenaar
Fort bij Vijfhuizen een curieuze verschijning temidden van de (Vinex)
buitenwijken en het kunstmatige landschap. Kim David Bots
studeerde in 2012 af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
(HKU). Zijn praktijk toont een doorlopend onderzoek – naar de
betekenis van voorstellingen, verschijnselen, materialen en tekens.
De tentoonstelling is de eerste grote solo kort na zijn residency bij
WIELS in Brussel.
Een bijzondere interventie werd gemaakt door Toon Fibbe en
Laura Wiedijk met hun installatie Cloning the Ghost. De installatie
van Fibbe en Wiedijk in de betonnen fortruimte toonde (holografisch)
geprojecteerde orchideeën, waarin visuele deceptie, ecologie en

evolutie centraal staan. In een andere ruimte van het fort was
The Mad Max Rider te zien, een preview van fotograaf Jan Hoeks
project met de Kenyaanse modeontwerper Bobbin Case. Architect
Sara Kamalvand toonde met kunstenaar Mahmoud Bakshi een
aanzet voor een zich ontwikkelende samenwerking met het Kunstfort:
haar internationale project Tehran Garden Festival onderzoekt
hoe de eeuwenoude ondergrondse waterkanalen van Teheran
opnieuw gebruikt kunnen worden, als duurzaam alternatief voor
behoud van in onbruik geraakte stedelijke infrastructuren.

Randprogrammering
Het Kunstfort heeft in 2017 een gevarieerd publieksprogramma
gemaakt dat aansloot bij de tentoonstellingen en geschiedenis
van het Kunstfort.
Op dinsdag 18 mei organiseerde het Kunstfort een lezing met
kunstenaar Monira Al Qadiri. De vraag die centraal stond: is de
representatie van het menselijk gezicht nog wel zo betekenisvol
als voorheen – en in hoeverre heeft het digitale tijdperk daar invloed op? In haar performatieve lezing nam Monira Al Qadiri het
publiek mee langs religieuze, publieke muurschilderingen in haar
geboorteland Koeweit. In 2010 behaalde Al Qadiri (geboren in
Senegal) haar Ph.D. aan de University of Arts in Tokio, Japan.
In 2017 deed ze een residency op de Rijksakademie van Beeldende
Kunsten. Haar werk verkent geslacht en identiteit, petro-cultures
en hun mogelijke toekomst en verleden in relatie tot corruptie.
Op dinsdag 30 mei organiseerde het Kunstfort een kritische lezing
van Fadwa Naamna (Palestina, 1985), deelnemer curatorial programme van De Appel. In Art and curating in the seaming lines of
conflict zones zette ze haar ervaringen uiteen in de kunstwereld
van Israël en Palestina. Hierna volgde een gesprek tussen Naamna,
de exposerende kunstenaar Tamar Harpaz en artistiek directeur
Zippora Elders.
Op 2 juni verzorgde kunstenaar Niek Verschoor een indrukwekkende
manifestatie op het eiland van het Kunstfort. Dit project was al
enige jaren in ontwikkeling en betrof een statement over het
belang van het verdedigen van kunstenaars. Een eenheid van de
Luchtmobiele Brigade deed samen met studenten van de Willem
de Kooning Academie Rotterdam een inval op het terrein van
het Fort om het gebied te ontzetten. Na ondertekening van een
symbolisch Verdrag door Ann Demeester (directeur Frans Hals
Museum), namens de kunstenaars en brigade-generaal Kees
Matthijssen namens Defensie, gaf René Teijgeler (Heritage for
Peace, expert bescherming erfgoed) een lezing over de rol van
kunstenaars bij cultuurherstel in oorlogsgebied.
Dinsdag 27 juni gaf de bekende beeldende kunstenaar Hans van
Houwelingen (Harlingen, 1957) een lezing over de betekenis van
monumenten, kunst in de publieke ruimte, en de relatie hiervan
met politiek en ideologie. Van 2006 tot 2008 voltooide hij het

indrukwekkende werk ‘Sluipweg, waarlangs de dood heeft weten
te ontsnappen’, voor de buitencollectie van Kunstfort bij Vijfhuizen.
Op de wal van het forteiland heeft hij een pad van grafstenen
aangelegd. Van Houwelingen is geïntrigeerd door het feit er op
Fort bij Vijfhuizen niet is gestreden; op dit militaire object zijn
merkwaardig genoeg nooit doden gevallen. Het ‘ontbreken’ van de
dood op een plek die toch zo geladen is met oorlogsherinneringen,
brengt Van Houwelingen op het idee om de dood – middels oude
grafstenen, geschonken door nabestaanden – toch een plek te geven
op het fort. Het pad ligt op de wal waarachter soldaten bescherming
konden zoeken.
Op dinsdag 11 juli presenteerde het Kunstfort een bijzondere avond
rond het thema Millennial Nostalgia in het kader van de tentoonstelling van Joeri Woudstra. Kunstenaars Kareem Lotfy, Tycho
Posthumus en Woudstra zelf toonden bijdragen, tezamen met
muziekprogrammeur Shane Burmania, journalist Olga Kortz en
schrijver Alma Mathijssen. Onder begeleiding en een introducerende
opinie van artistiek directeur Zippora Elders vond er een gesprek
plaats over Woudstra’s werk en hoe hedendaagse beeld- en
maakcultuur kunstenaars beïnvloeden, met als centrale vraag
hoe inhoud en vorm samenkomen, en hoe er nog een politiek gebaar
gemaakt kan worden.
Op zondag 24 september gaf artistiek directeur Zippora Elders
een lezing op uitnodiging van het Podium voor Architectuur
Haarlemmermeer en Schiphol op de Landschapstriennale, locatie
Landgoed Klein Vennep. De lezing ging over haar onderzoek naar
het landschap in hedendaagse beeldende kunst, in het bijzonder
in digitale kunst.
Op 7 november presenteerden de exposerende kunstenaars
Toon Fibbe en Laura Wiedijk het onderzoeksmateriaal dat ze
gebruikt hebben als voorbereiding op hun zeer goed ontvangen
Kunstfort-interventie Cloning the Ghost. Tijdens deze lezing gingen
ze in op de verleidingsstrategieën van de orchidee, de rol van deze
bijzondere bloem binnen de literatuur en hoe dit de wetenschap
heeft beïnvloed.
Dinsdag 28 november vond From picture to image plaats, een
actueel randprogramma met de exposerende kunstenaar Rachel
de Joode en kunstenaarsduo Itsourplayground (Camille Le Houezec
en Joey Villemont). Zij gingen in op hun praktijk en hoe internet en

digitale strategieën het werk van kunstenaars en curatoren heeft
veranderd.
Het laatste randprogramma van 2017 vond plaats op zondag 17
december met de succesvolle finissage van Kim David Bots – The Rant:
een programma samengesteld door exposerend kunstenaar
Kim David Bots, met experimentele muziek van kunstenaars
Alex Andropoulos, Koen van Bommel, Lyckle de Jong en Bots zelf.

Educatie
In 2017 ontving het Kunstfort ruim 1500 leerlingen van primair en
voortgezet onderwijs uit de regio. Het bezoek van basisscholen
uit Haarlemmermeer toonde een mooie stijging ten opzichte van
2016/2017. Het bezoek vanuit Haarlem/Zuid Kennemerland viel
wat terug.
Het Kunstfort biedt rondleidingen, workshops op maat (eerst
in de klas en daarna op het Kunstfort), een vakoverstijgend
programma’s en bijzondere projecten aan. Voor elke doelgroep
en omvang bestaat een programma. Het aanbod is voor het primair
onderwijs en voortgezet onderwijs. Elk jaar maakt het Kunstfort
in het voorjaar een lesbrief bij de voorjaarstentoonstelling of
een bijzonder actueel kunstproject dat in het voorjaar te zien is.
In 2017 betrof het de tentoonstelling van Erik Andriesse.
Voor de uitvoering van de programma’s werkt het Kunstfort met
opgeleide rondleiders en workshopdocenten. Het Kunstfort heeft

een pool van ongeveer 10 gekwalificeerde workshopdocenten op
freelance basis. Deze docenten zijn gescreend en worden tijdens
de eerste workshops begeleid door Kunstfort-educator Marcel
van Kerkvoorde.
Voor de werving maakt het Kunstfort gebruik van diverse
kanalen. Het aanbod van Kunstforteducatie is opgenomen in
het Kunstmenu van de gemeentes Haarlemmermeer, Haarlem,
Haarlemmerliede, Heemstede en Zandvoort. Alle projecten van
het Kunstfort zijn terug te vinden op de website van het Kunstfort
en op www.onderwijsindehaarlemmermeer.nl. De begeleiding
neemt deel aan de voorlichtingsmarkt in Hoofddorp en Haarlem
en er gaat een mailing naar basisscholen en voortgezet onderwijs
in de regio.
Het Kunstfort doet mee met het traject Kunst en Leren van
Pier K. In dit traject worden de programma’s van het Kunstfort
verrijkt met de didactiek van kunst en leren. Naast de verbetering
van de bestaande programma’s heeft dit programma ook geleid
tot nieuwe producten. Het traject loopt van 2017 – 2021 en wordt
gefinancierd door de Gemeente Haarlemmermeer en het fonds
voor Cultuurparticipatie.
In 2017 is het Kunstfort een nog nauwere samenwerking aangegaan
met Pier K. We bundelen de marketing- en wervingsactiviteiten én
werken nauwer samen binnen de Erfgoedleerlijn. Verder zijn
we in die context bezig om met een Cultuurmagneetschool in
de erfgoedleerlijn een intensievere samenwerking op te zetten.
Workshopdocent Hans Bossmann is door Pier K aangenomen als
projectleider.
In samenwerking met Pier K is begin februari de jaarlijkse popuptentoonstelling van het jongerenatelier georganiseerd. De jongeren
hebben gedurende een zaterdag een tentoonstelling ingericht in
het Kunstfort. ‘s Middags was er een feestelijke opening en de
tentoonstelling is de hele dag te bezichtigen geweest. Dit was
wederom een groot succes en zal herhaald worden.
Erfgoed
Stichting Kunstfort Activiteiten is gelieerd aan de Stichting
Kunstfort Beheer. Erfgoedactiviteiten worden besproken en
wanneer relevant overlegd met de artistiek directeur. In 2017 is

een opslagruimte vrijgemaakt om te laten zien dat deze ruimte
gebruikt werd door de manschappen als wc, een zogenaamd privaat.
Daarnaast is een dwarsdoorsnede gemaakt van alle inundatie
hoogten over de gehele linie van de Stelling van Amsterdam. In 2017
is door de artistiek directeur een werkgroep opgezet voor vrijwilligers van de beheersstichting, waarin onderzocht wordt hoe erfgoed
op het Kunstfort gepresenteerd kan worden middels objecten en
kaarten.
Ten behoeve van het regionale erfgoed is er regelmatig directeursoverleg en samenwerking met collega-instellingen Historisch
Museum de Cruquius en Podium voor Architectuur Haarlemmermeer
en Schiphol.
In 2017 werd tevens een samenwerking met ontwerper-kunstenaar
Vincent Knopper opgezet. Dit is een pilot voor jaarlange residencies
op het fort met interdisciplinaire kunstenaars. Aanleiding was
een uitnodiging om Knopper het entreegebied van de tentoonstellingsruimte te herontwikkelen. Na veel uitwisseling en overleg
kwam Knopper uit bij de kern van de problematiek: herbestemming
van erfgoedobjecten beginnen vaak bij particuliere initiatieven en
ondernemingen, om die reden lijken erfgoed en nieuwe functie
qua ontwerpkeuzes vaak niet in balans. Dat bracht het plan om
een jaar lang onderzoek te doen, en dit door te zetten in vervolgresidencies.
Als start van de pilot maakte Knopper in 2017 een spreekgestoelte
een van de meest sprekende gelijkenissen is dat zowel het fort als
een spreekgestoelte een beschermende functie hebben. Zo kan
een spreker zich ‘verschuilen’ achter zijn spreekgestoelte en het
biedt houvast. Ook kan het spreekgestoelte wanneer het niet
wordt gebruikt, meer nog dan andere meubels, zich bijna losmaken
van haar functionaliteit. Hierop houdt de artistiek directeur haar
openingsspeeches: een abstract object, waarvan niet duidelijk is
waarvoor het bedoeld is of wat de voor- of achterkant is. Ook het
fort oogt abstract, zonder zijn soldaten en kanonnen.
Door het ongebruikte aspect van het fort, veranderd het monument
bijna in een hypothese. Het spreekgestoelte adresseert de thematiek
op verbeeldende wijze; het gaat niet specifiek over dit fort en
dit erfgoed, maar doelt op het grotere concept van erfgoed en
herbestemming. Het spreekgestoelte, gelakt met historische verf,
vormt het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van de pilot.

Kunstfort Projects
Bee Heroes:
BEE HEROES (voorheen het Kunstfort Bijenmuseum) is een
ecologisch natuur- en kunstproject op het terrein van het Kunstfort.
Het is een project voor, door en over bijen én mensen, dat raakt
aan de volgende thema’s: bijen- en bijensterfte; biodiversiteit;
landschaps- en ecologieontwikkeling en het huidige landbouw- en
voedselbeleid. Projectleider Mariken Straat onderhoudt de omgeving
van de bijen op het Kunstfortterrein. In 2017 was gedurende het
jaar een projectpresentatie te zien in één van de ruimtes van het
fort. Daarnaast bestendigd het project samenwerkingen met
bewoners uit de regio, gelijkgestemde organisaties en educatieve
initiatieven.
1. De projectruimte:
De voormalige projectruimte heeft een wisselende opstelling
gekregen, waar tijdelijke en meer langdurende samenwerkingsvormen en projecten van het Kunstfort gepresenteerd worden.
In deze ruimte, onder de naam Kunstfort Projects, is de nieuwe
presentatie van Bee Heroes ontwikkeld. Begin maart hebben we
de plek ingericht met een selectie documentatiemateriaal en boeken,
posters, foto’s en een vitrine display met een aantal kunstobjecten
en curiosa rondom de (honing)bij. De ruimte is publiek toegankelijk
op de dagen dat het Kunstfort open is.
2. Vrijwilligersreeks biologische bijenbloemenvelden
Voortzetting van de vrijwilligersreeksen (dik 6000 m2 in totaal):
Locatie Park Vijfhuizen
3126 m2 | gebruikersovereenkomst (met beheerverplichting) met
Recreatieschap Spaarnwoude | typologie biologische bijenbloemen |
2- en meerjarigen
2500 m2 | In samenwerking met The Pollinators en mede
gefinancierd door de Bijenkorf winkelketen. Terrein van 2500 m2
ten behoeve van dracht en biodiversiteit vergrotende aanplant |
locatiepartner Recreatieschap Spaarnwoude, geen beheerverplichting. Biologische bijenbloemenzaden, 1 en 2 jarig

Locatie veld achter volksmoestuinen t.h.v. Liniepad bij brug naar
Vinexwijk
Dik 700 m2 | gebruikersovereenkomst met Staatsbosbeheer
en Recreatieschap Spaarnwoude (met beheerverplichting) |
typologieën: biologische bijenbloemen meerjarig en stinzen
Locatie het Kunstfort terrein
Diverse kleine bedden verspreid over het terrein | typologieën:
stinzen (eind november 2015 hebben we biologische krokus
		
sen geplant die zijn rijk aan dracht en voedsel voor de
		
bijen leveren in het late najaar en vroege voorjaar)
klimop bij het terreplein noordzijde
de kruidenbak met rozemarijn, tijm, salie en oregano op
		het terreplein
begin maart hebben we een wimperlinde (tylia henryana)
		
geplant, omdat die veel en goede late dracht levert voor
		
de (honing)bijen. De boom is geplaatst bij het National 		
		Geographic kader.
Locatie Plesmanhoek
typologie: groot veld met biologische bijenbloemen bij 10 BD
bijenkasten | gebruikersovereenkomst vanuit boer Gert-Jan
Petrie met recreatieschap Spaarnwoude en in samenwerking
met Stichting Smart Beeing |hier heeft Bee Heroes meer een
ondersteunende rol. Het veld wordt niet door ons beheerd,
we helpen mee waar en wanneer we kunnen.
Wat grotere events binnen dit projectonderdeel waren de landelijke
zaaidag van 22 april 2017.
3. Voortzetten natuurvriendelijke honingproductie:
Beheer, verzorging en onderhoud van de 2 bijenvolken op het
Kunstfortterrein door vrijwillig hobby imker Ben Sharp (sinds
start van het project in 2013) en mogelijk vanaf 2018 jaar ook
met de biologisch dynamische imkers Roxanna Booms en Saskia
Sinnige.
4. Crowdfunding VoorDeNatuur | November 2017:
Met deze campagne, t.b.v. het continueren van de lokale biodiversiteit vrijwilligersreeksen, hebben we 3070 euro opgehaald.

5. Workshops voor kinderen | meerdere data:
Kunstzinnige en educatieve workshopreeks Bijenbloemen zaadbommetjes maken voor kinderen tijdens duurzaamheid events
zoals 020 Duurzaam in Westerpark, november 2017 en tijdens
fortenweekenden, natuurdagen en andere fortgerelateerde
evenementen, waarbij natuur of voedsel het thema is.
6. Start ontwikkeling pilot lezingenreeks inclusief filmvertoning
voor scholen, lokale overheden en bedrijven voor kalenderjaar 2018:
Projectpartners van dit programma onderdeel zijn wij, Bee Heroes,
interdisciplinair ecologisch kunstproject van Stichting Kunstfort
bij Vijfhuizen, projectleider Mariken Straat;
The Pollinators, een platform t.b.v. biodiversiteit en bestuiving van
stichting The Tipping Point, oprichter Tom van de Beek en Bijen
en Bedrijf, een stichting van Sonne Copijn, opgericht t.b.v. bijeneducatie aan de hand van een theaterverhaal, cursussen, workshops,
high-teas en trainingen.
De output van deze lezingenreeks, filmvertoningen (waaronder
More than Honey, Our Daily Bread en Georgica) willen we voor
2019 verwerken in een educatief programma voor scholen, lokale
overheden en bedrijven. Thema’s:
schoonheid van de bijenwereld (betrekken via schoonheid
		
en verwondering , het hart)
inventarisatie huidige status bijensterfte
inventarisatie van verklaringen van de bijensterfte
mogelijke oplossingen: mensen aanzetten tot betere 		
keuzes en op systemisch, politiek niveau meehelpen bij
		
het ontwikkelen van een meer inclusieve landbouw en naar
		
een meer gedifferentieerde benadering van de vrije handel
		
(bv door oprichten internationaal verdrag voor bescherming
		
van de aarde, en haar soortenrijkdom).
		
7. Overig programma voor publiek:
		
		

Bijen gerelateerd Kunstfort winkel aanbod, naast het 		
aanbod van onze honing
Verder ontwikkelen en onderhouden van de project blog
Lezingen over de bijensterfte bij More Than Honey
documentaire vertoning, o.a. bij Patagonia Amsterdam.

8. Verdere gerealiseerde projectambities :
Het project bestendigen door onze partners voor langere
		
tijd aan ons te binden, zodat we samen meer mensen 		
		
kunnen betrekken (het inktvlekprincipe).
We zijn gestart met het versturen van mailchimp
		internetnieuwsbrieven voor 489 geïnteresseerde mensen,
		
partners en andere partijen.
Projectidentiteit en social media: er is een nieuwe flyer
		
ontwikkeld worden voor het project, waarin de gewijzigde
		
stichting identiteit meegenomen is. Eveneens zijn we 		
		
gestart met het Kunstfort een nieuwe social mediastra		
tegie te ontwikkelen voor facebook en instagram. Nadruk
		
voor Bee Heroes ligt op de blog, met sporadisch commu		
nicatie over het project via de social mediakanalen van
		het Kunstfort.

3. Publiek
Communicatie
De vernieuwde programmering van het Kunstfort trekt vanaf
2017 een diverser publiek: met name het actuele vakpubliek en
de jongere kunstenaar weet het Kunstfort beter te vinden, wat
past bij de doelstelling een onderscheidende plek voor ontwikkeling
en experiment te zijn. Ook wordt het erfgoedpubliek actiever
benaderd middels samenwerkingsverbanden en overleg met onder
andere Stichting Liniebreed Ondenemen. Een doorlopende ambitie
is het erfgoedpubliek voor de kunst te interesseren. Hiertoe worden
rondleiders vanaf 2017 aangespoord om beide aspecten te belichten.
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 worden ingezet.
Onder leiding van de artistiek directeur vertrekt de communicatiestrategie vanaf 2017 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 sciencefiction breed gecommuniceerd op alle lagen. 3. Het online
journal en de sterk op beeld gerichte nieuwe website geven zichtbaarheid aan de (voormalige) projecten.
Belangrijke pijlers voor de communicatiestrategie zoals deze in
2017 is ingezet, zijn: een 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 erfgoedinstellingen,
maar ook met onafhankelijke curatoren/professionals en collecties
en lokale initiatieven; een randprogramma dat voortbouwt op de
programmering en het thema sciencefiction.

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. De keuze voor Solbach
is illustratief voor de onderscheidende en pionierende koers die
het Kunstfort kiest, waarbij voor hoogstaand vernieuwende maar
in Nederland minder voor de hand liggende samenwerkingen
wordt gekozen. Solbach werkt internationaal voor diverse toonaangevende kunstinstellingen. Inspiratie voor deze huisstijl komt
uit de militaire en bouwkundige geschiedenis van het Kunstfort en
de programmering die gericht is op het genre van sciencefiction.
De nieuwe 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 buitenen 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 najaar 2017
ging de nieuwe website online. De inbedding van de huisstijl, on- en
offline, wordt de komende jaren voortgezet en verscherpt.
Publieksbereik
Het Kunstfort is dagelijkse geopend en toegankelijk voor publiek.
Bezoekers worden geteld via een sensor: iedereen die voorbij deze
sensor komt wordt geteld zowel bij binnenkomst als naar buiten
gaan, deze is in loop van het jaar defect gegaan.
In 2017 zijn er in de eerste maanden ruim 6.000 bewegingen per
maand genoteerd. Dit betreft uiteraard niet alleen bezoekers van
het Kunstfort, ook medewerkers, leveranciers, bezoekers van het
restaurant en de atelierhouders worden meegeteld. Hiermee komen
we per jaar op 72.000 bewegingen oftewel circa 35.000 keer dat
een persoon op enig moment het fortterrein heeft betreden.
Voor gericht tentoonstellingsbezoek zijn 3500 bezoekers geteld.
De nieuwsbrief telt ruim 2.000 abonnees, in het begin van 2017
waren dit er 2.600. Van onze social media kanalen is ons Facebookaccount verreweg het populairst. Hierop hebben we eind 2017
1.760 volgers. De openingen trekken doorgaans ongeveer 150 tot
200 bezoekers.

In 2017 heeft het Kunstfort zijn communicatiebeleid en de uitvoering
hiervan geprofessionaliseerd. Het team kreeg versterking van een
freelance online communicatiemedewerker die verantwoordelijk
is voor de website en social media (Facebook, Twitter, Instagram,
Linkedin). Verder heeft communicatie in het takenpakket van de
coördinator grotere aandacht gekregen. Zij is verantwoordelijk
voor het schrijven van persberichten/ perscontact, genereren van
free-publicity en de interne en externe nieuwsbrief. In 2017 heeft
de programmering bijzondere positieve aandacht gehad van de
pers, met name de lentetentoonstellingen met Erik Andriesse –
Dode Dierentuin en Tamar Harpaz - March Madness stonden indrukwekkend in de belangstelling.
Free-publicity fysieke media:
Erik Andriesse/Tamar Harpaz: Haarlems Dagblad 21 maart 2017
Tamar Harpaz: Volkskrant 24 maart 2017 ‘Harpaz maakt fragiele
constructies in Kunstfort Vijfhuizen’
Erik Andriesse/Tamar Harpaz: NRC Handelsblad 3 april 2017
‘Hedendaagse bloemstillevens en lente-gekte in Vijfhuizen’
Interview Zippora Elders – De Conservator: Museumtijdschrift
juni 2017
Raymond Barion – Parallel Perspectives: Vernissage magazine
no.2 2017
Interview Zippora Elders en Heske ten Cate (Nest, DH): Metropolis
M Dec/Jan 2017/2018
Free-publicity online:
-Raymond Barion – Parallel Perspectives: Metropolis M (10-08-17)

-Raymond Barion – Parallel Perspectives: Vogue NL (16-06-17)
-Joeri Woudstra – Millennial Gravestone Quotes: VICE Creators
(11 -08-17) ‘Joeri Woudstra laat zien dat nieuwe dingen ook nostalgisch kunnen zijn’
-Joeri Woudstra – Millennial Gravestone Quotes: Tubelight (08-17)
-Rachel de Joode – Flat nature / Surface Bodies: Mondriaanfonds
(2-10-17)
-Toon Fibbe / Laura Wiedijk – Cloning the Ghost: Trendbeheer (12-12-17)
-Rachel de Joode – Flat nature / Surface Bodies: Artikel op blog
Ashadeviewoffasion.com van mode icoon Diane Pernet (11-12-17)
-Millenial Gravestone Quotes - A solo show by Joeri Woudstra,
door: https://www.pattymorgan.net/blog/millenial-gravestonequotes en https://www.pattymorgan.net/blog/descend-in-chairs
In 2017 zijn de loods en de poterne (grootste ruimte in het fort)
enkele keren verhuurd. Nadruk ligt op de periodes dat er geen
tentoonstellingen zijn. Een goede doelgroep voor de maanden
januari en februari zijn bedrijven die een locatie zoeken voor het
geven van een nieuwjaarsborrel. De loods is hiervoor een ideale
locatie; ruim opgezet, goed bereikbaar en als locatie uniek. We
staan vermeld op websites als www.inspirerendelocaties.nl.
Persaandacht in citaten
1.
https://trendbeheer.com/2017/12/12/toon-fibbe-laura-wiedijkcloning-the-ghost-kunstfort-vijfhuizen/
12.12.2017
Najiba Brakkee, Toon Fibbe, Laura Wiedijk - Cloning the Ghost @
Kunstfort Vijfhuizen, Trendbeheer.com.
“De presentaties op Kunstfort bij Vijfhuizen spiegelen de omgeving van het fort: kunstmatige landschappen waarin de natuur
is voorgezet voor diverse – nu vaak verouderde- doeleinden. De
programmering is geïnspireerd op sciencefiction – kunstenaars
scheppen alternatieve realiteiten en bevragen bestaande systemen.”
2. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/03/hedendaagse-bloemschilderijen-en-lente-gekte-in-vijfhuizen-7859986-a1553034
“Lucette ter Borg, Hedendaagse bloemschilderijen en lente-gekte
in Vijfhuizen, NRC.
Daarom is het een verrassing om in Kunstfort bij Vijfhuizen, in
de oude Genieloods, nu zo’n goed ingerichte tentoonstelling van
Andriesse te vinden. Het is de eerste serieuze expositie die Zippora
Elders, artistiek directeur van Kunstfort sinds 2016, maakt.
Elders koos voor de beproefde formule van de sandwich: in de

Genieloods onderaan de Liniedijk het klassieke werk van Andriesse.
Verderop, in de betonnen ruimten van het fort, is ruimte voor
nieuw talent.”
3. https://ashadedviewonfashion.com/2017/12/11/last-week-atkunstfort-vijfhuizen-rachel-de-joode-flat-natursurface-bodies/
Diane Pernet, Last week at Kunstfort Vijfhuizen - Rachel de
Joode Flat Nature / Surface Bodies, A Shaded View on Fashion.com.
“Dear Shaded Viewers, In the “Genieloods” and on the island,
Rachel de Joode shows a comprehensive exhibition of new work
including five outdoor sculptures. De Joode is known for her
‘sculptural photography’ for which she prints and cuts pictures
of natural materials in organic forms. In her new works only the
sculptural frame is left. The question remains ‘to what extent will
nature allow itself to be reduced to just a frame?”
4. https://www.volkskrant.nl/beeldende-kunst/harpaz-maakt
fragiele-constructies-in-kunstfort-vijfhuizen~a4478207/
Sasha Bronwasser, Harpaz maakt fragiele constructies in
Kunstfort Vijfhuizen, De Volkskrant, 24.03.2017
“In het Kunstfort bij Vijfhuizen, als militair bouwwerk onderdeel
van de Stelling van Amsterdam, heeft de nieuwe artistiek directeur
Zippora Elders gezien wat deze kunstenaar voor haar fort kon
doen. March Madness heet de installatie die Tamar Harpaz (1979)
maakte voor vier ruimten in het fort, waaronder de lage, brede en
behoorlijk deprimerende centrale hal (poterne, in fortentaal). Alle
materialen samen passen in één fikse hutkoffer, maar zij vult er de
hele ruimte mee en meer dan dat: neem de tijd voor deze ruimtelijke
geluidscompositie en er kruipt langzaam zoiets als een militair
spook onder de huid en in het hoofd.”
5. https://www.vogue.nl/cultuur/nieuws/gallery/vogue-cultuuragenda-week-24-2017/kunsteiland-in-de-zon
Rolien Sandelowsky, Vogue cultuuragenda: week 24 2017, Vogue.
nl, 16.06.2017.
“Bij Vijfhuizen is een Kunstfort geopend. Dat betekent veel moois
op een eiland en de perfecte combinatie voor een weekend warm
weer + cultuurhonger. Vanaf zondag aanschouw je de verbeelding
van nostalgie van millenials via het jonge brein van Joeri Woudstra
(1993) en isometrische, sublieme landschappen van de Vlaamse
Raymond Barion (1946). Een metalen loods waarin echt, nep, beeld,
natuur, verleden en toekomst symbiotisch in elkaar overgaan en
een betonnen fort vol intellectuele verbeeltenissen van verlaten

machinerie, mythische decors en alternatieve toekomstvisies. Aan
de rand van het Haarlemmermeer: bril, boek en bikini in je buidel. “
Online
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 in de toekomst 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 digitale nieuwsbrief die maandelijks wordt
verstuurd. In 2017 ontvangen 2200 geïnteresseerden deze nieuwsbrief. Het Kunstfort is actief op social media. In 2017 is er een
achterstand ten opzichte van andere presentatie-instellingen,
dus 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 wordt vanaf 2017 een, in de culturele wereld ervaren,
medewerker aangetrokken voor online marketing, social media,
nieuwsbrief en persrelaties. Mede dankzij deze strategie en het
inzetten van betaalde facebookcampagnes is het Kunstfort in
2017 op social media al een stuk zichtbaarder geworden, ook bij
bredere publieksgroepen. Tevens de samenwerking met Mr. Motley
met hun radio- en televisieprogramma Kunst is Lang, waarvoor
werd opgenomen bij het Kunstfort, genereerde extra aandacht.
Advertenties
		
		
		
		
		
		
		
		

SeeMoreCityGuide: Met deze guide worden toeristen en
forenzen in Haarlemmermeer geïnformeerd over de vele
bijzondere bezienswaardigheden, activiteiten en faci-		
liteiten binnen de gemeentegrenzen van Haarlemmermeer.
Met oplage van 100.000 exemplaren verspreid onder
hotels en de grotere bedrijven in Haarlemmermeer
(inmiddels ruim 180 adressen).
Haarlemse ladder (twee maandelijks culturele uitgave 		
van Haarlem e.o.)
Kunstlijn online (3 t/m 5 november). Het eerste weekend
van november openen kunstenaars uit Haarlem en
omstreken hun deuren open voor het publiek.

Instagram aandacht

4. Organisatie
Doelstellingen en stichting
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. 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.
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.
Stichting Kunstfort Activiteiten onderschrijft de code cultural
governance, de code culturele diversiteit en de richtlijn voor
kunstenaarshonoraria. Het bestuur van de stichting bestaat uit
minimaal drie onbezoldigde leden, zij krijgen vacatiegeld en een
onkostenvergoeding.
Bestuur
In 2017 wordt het bestuur van de Stichting Kunstfort Activiteiten
gevormd door Mathias Lehner, Radna Rumping en Xander Karskens.
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.
Radna Rumping (penningmeester) is onafhankelijk curator,
programmeur, schrijver en radio-host, wiens werk is ingebed in
muziekcultuur, (eigentijdse) kunst, communaliteit en een kritische
kijk op hedendaagse communicatie. Rumping heeft tentoonstellingen
en publieksprogramma’s in diverse kleine en grote instellingen
gerealiseerd, waardoor nieuwe ontmoetingen tussen organisaties
en gebouwen, kunstenaars en publiek werden gestimuleerd. In het
najaar van 2017 wordt zij opgevolgd door Xander Karskens, die tot
begin volgend jaar ad interim de functie penningmeester zal bekleden.
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. medeverantwoordelijk 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.
Na de formele splitsing van Stichting Kunstfort bij Vijfhuizen
in de 2 Stichtingen Kunstfort Beheer (hierna: SKB) en Stichting
Kunstfort Activiteiten (hierna: SKA) in november 2016 stond het
jaar 2017 in het teken van transitie en ontvlechting van de twee
rechtspersonen en de verdergaande professionalisering van de
instelling.
Zo werden de financiële administraties van beide rechtspersonen
ontvlochten en werd de organisatie opnieuw ingericht op het gebied
van personeelszaken, doordat de functies, taken en dienstbetrekkingen bij de afzonderlijke stichtingen werden ondergebracht.
Bij deze ontvlechtingen lag tegelijkertijd veel nadruk op het
organiseren van systemen die nauwe noodzakelijke samenwerking
tussen de beide besturen en de personeelsleden van beide rechtspersonen bewerkstelligen. Zo werden strategische documenten
waar nodig vernieuwd of opgesteld, de onderlinge verhoudingen en
de werkwijze tussen directie en bestuur van SKA vastgelegd in
bestuurs- en directiereglementen, die zowel intern als extern
verhoudingen en procedures inzichtelijk maken. Bij wijziging en
ontwerpen van deze strategische documenten was de Governance
Code Cultuur leidend. Tevens werd een dienstverleningsovereen-

komst afgesloten waarin afspraken werden vastgelegd tussen
SKA en SKB over de inhuur van personeel en een vergoeding voor
het gebruik van de ruimten. Vervolgens werd voor SKA in 2017 de
begeerde ANBI-status verworven. Tenslotte werd veel tijd gestoken
in verversing van de personele bezetting van het bestuur. Zo werden
gesprekken gevoerd met professionals, die met financiële en
juridische expertise het team van beide besturen van beide
rechtspersonen wilden versterken. Gekozen werd voor twee
betrokken professionals uit de regio, die zowel ervaring hebben
bij het besturen, het onderhoud en de exploitatie van aan erfgoed
gerelateerde stichtingen, als ook in staat zijn om vanuit een overkoepelend internationaal perspectief naar het Kunstfort te kijken
en die de hedendaagse kunst een warm hart toedragen. De functie
van interim penningmeester, die ingevuld werd door Xander Karskens
voor SKA, kon daardoor aan het einde van het jaar worden ingevuld
door een deskundige met als zwaartepunt financieel strategisch
inzicht (Richard Gerards). Voor SKB betekende dit dat de functie
van penningmeester, die ingevuld werd door Boudewijn Barteling,
kon worden overgedragen aan Gert-Jan Smit.
Al met al was 2017 een jaar van transitie waarin veel veranderingen
werden gerealiseerd en een aantal professionaliseringen konden
worden doorgevoerd.
Staf
Zippora Elders is met een aanstelling van 0,6 fte artistiek directeur
van het Kunstfort. 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. Ook was ze curator-in-opleiding in het Stedelijk Museum Amsterdam. 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. 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 kunsttentoonstellingen met onderwerpen als ecologie en (kunstmatige)
natuur, defensie-structuren en alternatieve modellen. Haar
programma is geïnspireerd op het genre van sciencefiction.

Daarnaast is zij adviseur bij het Mondriaanfonds, het Amsterdamse
Fonds voor de Kunst en het Prins Bernhard Cultuurfonds, en
adviseert zij incidenteel andere organen waaronder de Gemeente
Haarlemmermeer. Ook schrijft ze voor diverse kunstinstellingen,
tijdschriften en blogs. Als freelance curator ontwikkelt ze tevens
eigen tentoonstellingsprojecten.
Na het vertrek van de zakelijk directeur in zomer 2017 zocht de
activiteitenstichting interim ondersteuning van Gieneke Pieterse,
die onder meer zakelijk leiding was van P/////akt en momenteel
Kunsthalle Amsterdam opzet.
De spin in het web op kantoor is de coördinator Backoffice &
Communicatie, voor 0,6 fte. Na jaren van trouwe dienst neemt in
het najaar van 2017 Marian Boellaard afscheid om opgevolgd te
worden door Lisette Bockwinkel.
De coördinator wordt voor 0,2 fte ondersteund door Assistent
Coördinator & Vrijwilligers
Simone van Fulpen die al enige jaren voor het Kunstfort werkt.
Voor online PR werkte het Kunstfort in 2017 samen met YOK PR
en Rafel Mahmoud, die halverwege het jaar werd opgevolgd door
Charlotte Nijhuis.
Marcel van Kerkvoorde bleef werkzaam als freelance Kunstforteducator.
De productie van het randprogramma werd ondersteund door
vrijwilliger Daphne Glasmacher.
Stichting Kunstfort Activiteiten ontving in 2017 een aanvullende
BKV-subsidie van de Gemeente Haarlemmermeer. Dit is gebruikt
ter ondersteuning van de werkorganisatie op het gebied van zakelijke
leiding, assistentie kantoor, algemene PR en online communicatie,
en projectondersteuning. Zie bijlage 1.
Met het oog op een nieuw op te richten adviesraad is de artistiek
directeur vanaf 2017 in lopende gesprekken met collega’s uit het
veld waarmee in de toekomst eens per jaar vergaderd zal worden
over de koers van het Kunstfort.
Vrijwilligers
Het Kunstfort is trots op haar groep vrijwilligers, die tussen de 25
en 35 deelnemers omvat. In 2017 is een nieuw beleid van de artistiek
directeur ingezet, waarbinnen actief met vrijwilligers vergaderd
wordt in combinatie met een collectieve inspiratietraining.

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 lunch georganiseerd, waar de curator
en kunstenaars de werken toelichten. Er worden tevens workshops
gegeven door professionals van andere kunstinstellingen. In totaal:
32 vrijwilligers in 2017.
Bijeenkomsten:
8 maart 2017
Algemene Vergadering
Presentatie Dorine van Kampen, Stedelijk Museum Amsterdam,
als oud-collega van Zippora Elders. Dorine gaf een workshop over
de werkwijze van het Stedelijk rondom haar vrijwilligers en
publieksmedewerkers.
28 juni 2017
Algemene Vergadering onder leiding van artistiek directeur Inspiratie
Meeting met trainer Rick Koster. Hij gaf een opdracht waarbij de
vrijwilligers en medewerkers samen werkten aan de Marshmellow
Challenge.
29 nov 2017
Vrijwilligers Uitje naar het Cobra museum Amstelveen, rondleiding
door Xander Karskens, directeur Cobra Museum (en bestuurslid
Kunstfort bij Vijfhuizen).
Afscheidsreceptie Marian Boellaard, Coördinator van het
Kunstfort, en besloten diner met alle vrijwilligers.
Verder volgden vergaderingen, lunch en rondleidingen voor de
vrijwilligers op de drie openingen in 2017.

Dankwoord
De kunstenaars en hun teams
Alle bezoekers
Gemeente Haarlemmermeer
Stichting Stokroos (Tamar Harpaz)
De Vlaamse Gemeenschap (Raymond Barion)
Mondriaan Fonds (Rachel de Joode)
Stichting Erik Andriesse en diverse privé-collecties
Sommer Contemporary Art
Upstream Gallery
CINNNAMON, Galerie Christophe Gaillard, Neumeister Bar-Am
Dapiran Art Project Space
Provincie Noord-Holland
Stichting Liniebreed Ondernemen
Credits fotografie
Elise Borsboom, Simon Trel, Sander van Wettum (tentoonstellingen)
Maarten Nauw (openingen)
Maarten Nauw, Simon Trel (overige evenementen)
Tenzij anders vermeld (instagram, pers)
Restaurant ’t Fort, omwonenden Fort bij Vijfhuizen
Bestuur, vrijwilligers, medewerkers en freelancers Kunstfort
Adviseurs en vrienden
Alle overige betrokkenen en relaties

Bijlage 1
Toelichting besteding aanvullende BKV-subsidie
(Gemeente Haarlemmermeer)
De BKV-subsidie biedt een belangrijke mogelijkheid om de
dynamische koers van het Kunstfort voort te zetten. De subsidie
draagt direct bij aan de professionalisering van de organisatie en
de bovenlokale representatie van de instelling. In 2017 heeft het
Kunstfort deze aanvullende middelen ingezet voor ondersteuning
van het vaste personeel, in het bijzonder op het gebied van communicatie, organisatie en projectondersteuning. Dit is tevens in
een aparte kolom van het financieel verslag ondergebracht.
Ondersteuning directie:
In verband met het wegvallen van de zakelijk directeur medio
2017 is de directie in de tweede helft van 2017 binnen de activiteitenstichting ondersteund met zakelijke leiding, zakelijk advies en
fondsenwerving door een ervaren freelancer.
Ondersteuning productie tentoonstellingen:
Het werken met internationale kunstenaars, galeries en bruiklenen
vraagt om tentoonstellingsmanagement. Dit omvat onder andere
het voorbespreken en begeleiden van technische afspraken, het
selecteren en huren van apparatuur, de begeleiding van de residencies, het bestellen en bezorgen van extra materialen, en het
monitoren en assisteren van de kunstenaars tijdens de opbouw.
In de toekomst wordt meer gewerkt met een ervaren projectmanager en freelance art handlers.
Promotie, social media en multimedia:
Ten behoeve van het vergroten van bovenlokale zichtbaarheid
is gekozen voor professionele ondersteuning op het gebied van
(online) communicatie. Assistentie bij algemene communicatie en
de online communicatie is gedaan door freelance publiciteitsmedewerkers die ook bij instellingen als Foam, het Nieuwe Instituut
en het Stedelijk Museum Amsterdam werken. Tot de werkzaam-

heden behoorden het aanschrijven van pers, het opstellen van de
maandelijkse nieuwsbrieven, het beheren van social media, het
behalen van volgers-targets en het strategisch gebruik maken
van online promotie en advertenties. Voorts zijn er kosten besteed
aan (online) advertenties en drukwerk. Ook is in 2017 ingezet op
extra communicatie met beeld: middels korte videotrailers werd
de programmering toegelicht om begrip en draagvlak te vergroten.
Video’s werden zowel online geplaatst als op schermen in het
Kunstfort zelf onder de aandacht gebracht.
Website en huisstijl:
Vanaf 2017 wordt de nieuwe website en huisstijl ontwikkeld met
de internationaal opkomende ontwerper Dan Solbach. Doel is het
aanhaken bij een hedendaagse communicatiestijl en beeldtaal
die een kunstinstelling past, maar ook toegankelijk blijft voor de
algemenere (erfgoed)bezoeker. De huisstijl is sinds 2017 online en
op print doorgevoerd. De belangrijkste bewegwijzering, zoals de
vlag, infoborden en posterstands, is eveneens aangepast. Het updaten van de signing en website wordt de komende jaren vervolgd
op basis van de ingezette huisstijl in samenwerking met Solbach.
Openingen:
Er zijn drie openingen per jaar en dit zijn waardevolle kansen
waarbij het Kunstfort zich presenteert aan het vakpubliek, maar
ook aan andere relaties. Als opkomende instelling buiten het centrum,
waarnaar gereisd moet worden, is het belangrijk om een gastvrij
welkom te bieden aan een divers publiek bestaande uit kunstenaars,
galeriehouders, verzamelaars, museumcollega’s, en de eigen vrijwilligers en buren. Goede hospitality past een instelling die ook
het natuur- en recreatiepubliek wil trekken.
Het Kunstfort verzorgt op de openingen een feestelijk openingsmoment, een muzikale act, en wanneer relevant een performance
of extra spreker. Na afloop volgt voor de kunstenaars, achterban
en vrijwilligers een etentje, zoals gebruikelijk en gewaardeerd in
de kunstwereld. Bij het Kunstfort is dat een eenvoudige ‘daghap’
waarbij het voor de instelling zo kenmerkende gemeenschapsgevoel
en netwerk versterkt wordt.

Algemene kosten:
De algemene kosten zijn gemaakt ter ondersteuning van de
backoffice, zoals kantoorkosten en de kosten voor het ontvangen
van kunstenaars en andere relaties.
Conclusie:
De inzet op zakelijke en project-ondersteuning, een professionele
communicatiestrategie en een passende bovenlokale representatie
is succesvol gebleken. Het Kunstfort bereikt een serieus landelijk
kunstpubliek, heeft de jongere generaties kunstenaars en kunstliefhebbers daarbij weten te betrekken, en is een toenemend
bekende naam onder collega’s en verzamelaars. Daarbij is de
verbinding met erfgoed en natuurrecreatie, en het trekken en
inspireren van een bijbehorend publiek, een unieke kwaliteit. Ook
het binnenhalen van de meerjarenbijdrage presentatie-instellingen
van het Mondriaan Fonds is een grote opsteker die mede mogelijk
is gemaakt door zakelijke ondersteuning en verfrissende inhoudelijke
inbreng van de artistieke directie. Het borgen van de kwaliteit en
de onderscheidendheid van de gevarieerde programmering, en
het middels experimentele en inspirerende tentoonstellingen bijdragen aan een vruchtbaar (inter)nationaal kunstenveld, is essentieel
om dergelijke subsidies te consolideren. Een stevig en in de kunsten
ervaren team, en relevante ondersteuning voor de artistieke inhoud
en communicate, is daarbij bijzonder zinvol en duurzaam gebleken.

