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OPEN OPROEP / DEADLINE: ZONDAG 17 FEBRUARI 2019 
 
Perspectives in Kunstfort bij Vijfhuizen 
Publieksprogramma met tentoonstelling en performances 
 
Voor makers, ambachtslieden en ontwerpers Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en 
omliggende streken 
 
Instelling: Kunstfort bij Vijfhuizen 
Locatie: Vijfhuizen (NH) 
Periode: Zondag 10 maart 
Voor: Makers, ambachtslieden en ontwerpers Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en 
omliggende streken 
Thema: Werelderfgoed als lokaal decor voor ontwerp en verbeelding 
 
Kunstfort bij Vijfhuizen organiseert op zondag 10 maart 2019 het publieksprogramma 
Perspectives met tentoonstellingen, gesprekken en performances. Kunstenaars presenteren hun 
werk in en rondom het Kunstfort: in het fort zelf, in de Genieloods, in de logies en op het eiland. 
Uitgangspunt is community aesthetics: de esthetiek van het alledaagse. Verschillende 
perspectieven – zoals die van de omwonenden, collega’s op het Kunstfort, gemeentelijke buren, 
lokale makers en ambachtslieden, en internationale creatieven – komen samen. Welke ideeën 
over schoonheid en vormgeving brengen de diverse gemeenschappen op het Kunstfort bijeen? 
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Deelname 
Het Kunstfort roept makers, ambachtslieden en ontwerpers uit de regio op om documentatie en 
uitleg over hun werk in te sturen. Daarbij kan gedacht worden aan allerlei ambachtelijke 
vaardigheden en methodes – zoals meubel- en interieurmakers, haken, visserij, zeep maken, 
edelsmeden, bloemschikken, fermentatie et cetera. Er worden twee makers uitgekozen voor 
deelname aan het publieksprogramma Perspectives op 10 maart.  
In overleg met het Kunstfort wordt een presentatie gerealiseerd, onder voorbehoud van 
beschikbare middelen en passende ruimte. Over de selectie kan niet gecorrespondeerd worden. 
 
Periode en deadline 
Stuur een kort presentatieplan, biografie/cv (totaal 1 pagina) en afbeeldingen (website of maximaal 
5 MB) naar info@kunstfort.nl onder vermelding van OPEN CALL PERSPECTIVES. Deadline 
Zondag 17 februari. 
www.kunstfort.nl | info@kunstfort.nl | +31 (0) 23 5589 013  
 

 
Kim David Bots – The Rant © Kunstfort bij Vijfhuizen, 2017 

 
Science fiction 
Het Kunstfort is een onderscheidende presentatie-instelling voor beeldende kunst. Het programma 
volgt de onderwerpen van de Haarlemmermeerse polder: ondernemen, pionieren en technisch 
vernuft. Aanleiding voor Perspectives is de verbinding van het Kunstfort als internationaal 
georiënteerde instelling met de makers en ambachten van de regio. Perpectives sluit aan bij de 
thematiek van science fiction, waarop de Kunstfort-programmering geïnspireerd is. Tijdens 
Perspectives lopen verschillende werelden door elkaar heen. 
Ontwerp en beeld, de letterlijke ‘beeldbepalers’ van Kunstfort en omgeving, spelen een 
richtinggevende rol in de selectie. Het erfgoed – het fort zelf, de Stelling van Amsterdam, Vijfhuizen 
en de omliggende architectuur, Haarlemmermeer en het landschap – vormt de basis voor deze 
interdisciplinaire verkenning. Ook de natuur is er ‘uitgetekend’ en daarmee een intrigerend decor 
voor het denken over ontwerp en het leven van alledag. Wat is veilig en alledaags, waar zijn we 
gewend aan geraakt en wat nemen we voor lief? 
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Details (Kunstfort bij Vijfhuizen) © Abel Minnée, 2016 

 
Achtergrond informatie locatie 
Kunstfort 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 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. De programmering is geïnspireerd op sciencefiction – kunstenaars scheppen 
alternatieve realiteiten en bevragen bestaande systemen. 
 
Kunstfort bij Vijfhuizen wordt ondersteund door de Gemeente Haarlemmermeer en het 
Mondriaanfonds. 
 

                      
 
 


