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         Vijfhuizen, 5 maart 2019 

 
PERSBERICHT 
  
Kunstfort viert de lente met uniek eendaags programma ‘Perspectives’ vol lokale en 
internationale beeldende kunst, ontwerp en ambacht 
 
Kunstfort bij Vijfhuizen organiseert op zaterdag 9 maart 2019 het unieke publieksprogramma 
Perspectives met eendaagse tentoonstelling, performances en lezingen. Lokale en internationale 
kunstenaars presenteren werk op het gehele Kunstfort: in het betonnen fort zelf, in de industriële 
Genieloods, in de residency-ruimtes, en op het prachtige groene forteiland. Uitgangspunt is 
‘community aesthetics’: de esthetiek van het alledaagse samenleven. Tijdens Perspectives 
bestaan uiteenlopende werelden als het ware gelijktijdig: die van (lokale) makers en ontwerpers, 
die van de internationale beeldende kunst, en die van bezoekers, erfgoedliefhebbers, 
omwonenden – dit alles vervlochten met het bijzondere werelderfgoed van de Stelling van 
Amsterdam. 
 
Programma 
 
14.00 – 22.00 Kunstprogramma in fort, Genieloods en forteiland 
 
14.30 Loods: Welkom door Zippora Elders 
14.45 Fort: Presentatie Nicolette Swaak  
15.00 Fort: Presentatie KeraMabel 
15.30 Fort: Historische rondleiding 
16.15 Loods: Performance Challenging Jewellery (CJ) 
17.00 Brug: Rondleiding door Zippora Elders 
17.00 Fort: Presentatie en proeverij door Malissa Cañez Sabus tot 19.00 
17.45 Eiland: Performance Daniel Vorthuys 
18.30 Loods: Artist talk door Johannes Schwartz 
19.30 Eiland: Buitenbioscoop door Jay Tan en Geo Wyeth tot 22.00 
20.30 Loods: Performance Glenn Ryszko & Lotte Lara Schröder tot 21.00 
21.00 Loods: Muziek Mini Jack 
 
De hele dag geven kunstenaars site-specific presentaties, optredens en lezingen. Enkele makers 
gaan de interactie aan met de bezoeker of geven kleine workshops. Ook worden er historische 
rondleidingen verzorgd. Doorlopend is er van alles te beleven voor jong en oud. Er kan tevens 
heerlijk gegeten en gedronken worden, een aantal presentaties zijn buiten en er is muziek. Aan het 
einde van de dag is er een kleine buitencinema. Alles is onderdeel van de diverse 
kunstenaarspraktijken. 
 
Deelnemende kunstenaars en instellingen zijn o.a : Benedikte Bjerre, Malissa Cañez Sabus, 
Challenging Jewellery / Master program of BLESS, Quynh Dong, Michael Guidetti, 
Haarlemmermeermuseum De Cruquius, Glenn Ryszko & Lotte Lara Schröder, Richard John 
Jones, Johannes Schwartz, Dan Solbach, Michelle de Vaan, Daniel Vorthuys, Jay Tan & Geo 
Wyeth. Naar aanleiding van de Open Oproep in de regio zijn KeraMabel en Nicolette Swaak 
uitgenodigd. 
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Kunstfort bij Vijfhuizen 
Het Kunstfort is een plek waar ruimte, tijd en beeld in elkaar grijpen. De programmering is geïnspi-
reerd op sciencefiction – kunstenaars scheppen alternatieve realiteiten en bevragen bestaande 
systemen. Terugkerende thema’s zijn: klimaat en landschap, grenspolitiek en verdedigingsmo-
dellen, technologie en ritueel, dystopie en apocalyps. Dit wordt gepresenteerd in tentoonstellingen, 
interventies in de buitenruimte en multidisciplinaire uitwisselingen. 
www.kunstfort.nl | info@kunstfort.nl | +31 (0) 23 5589 013  
 
  
Kunstfort bij Vijfhuizen wordt ondersteund door de Gemeente Haarlemmermeer en het 
Mondriaanfonds. Perspectives wordt mede mogelijk gemaakt door de J.C. Ruigrok Stichting. 
 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kunstfort.nl/
mailto:info@kunstfort.nl

