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En wat was het een prachtig jaar! Kunstfort bij Vijfhuizen heeft in
2019 haar bloeiende groeispurt voortgezet. We trokken bezoekers uit
de kunst-, ontwerp- en erfgoedvelden. We gaven diverse internationale kunstenaars platform voor zichtbaarheid én experiment. We
waren de place to be tijdens Amsterdam Dance Event en onderzoekssatelliet voor Waag. En we verstevigden team, organisatie en relaties.
We kunnen nu spreken van een middelgrote speler in de sector waar
(inter)nationale beeldende kunst, natuurrijke omgeving en global-local
gemeenschap samenkomt.
De programmering reflecteert zowel kritisch als toegankelijk op de
werelden van vandaag en de rol van kunst, natuur en erfgoed daarin.
De thematische focus op het genre van sciencefiction resulteerde in
kleurrijke, innemende installaties en indrukwekkende gebaren waarmee kunstenaars alternatieven voorstelden en urgenties verbeeldden. De uiteenlopende projecten waren helder zonder poëtische
zeggingskracht te verliezen en spraken gevarieerde publieksgroepen
aan. Kunst ter verwarring en begrip, ter verdieping en verbreding.
In 2019 kreeg het Kunstfort voor de tweede keer de meerjarenbijdrage presentatie-instellingen van het Mondriaan Fonds toegekend.
Wat blijk geeft van vertrouwen, maar ook van waardering! Tevens
zegde de gemeente Haarlemmermeer toe dat de aanvullende BKVsubsidie die het Kunstfort de afgelopen jaren ontving, onderdeel
wordt van de structurele jaarlijkse subsidie. Samenwerkingen,
publieksprogramma’s en terugkerend cultureel verhuur leverden
meer eigen verdiensten op.
Wij zijn zeer dankbaar voor de steun en aandacht van wethouder
Marja Ruigrok, en de gemeentelijke teams, voor ons ondernemerschap
in relatie tot de inhoudelijke activiteiten. Dit is tevens het moment om
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de synergie tussen beheer, erfgoed en kunst te versterken en te
voorzien van een Haarlemmermeerse handtekening. We merken dat
we beter gezien, meegenomen en gewaardeerd worden, door de
erfgoedsector én door het veld van de hedendaagse kunst; werelden
die elkaar niet zonder meer vanzelf opzoeken. Dit biedt vruchtbare
grond voor verdere verdieping: kan het erfgoedveld uitgedaagd worden vanuit de discussies en ontwikkelingen in de beeldende kunst, en
kan andersom de verbeelding inspelen op geschiedenis en stenen?
Nu de transitie bijna voltooid is, de stichtingen ontvlecht zijn en de
financiële administratie versimpeld, zijn we daar ook organisatorisch
klaar voor. We zien meer kansen om onze zelfstandige inkomsten te
vergroten, en koersen aan op een educatieprogramma waarin zowel
de gemeente Haarlemmermeer als de internationaal geörienteerde
Nederlandse kunstwereld hun verschillende doelgroepen herkennen.
We bouwen verder aan een consistente marketingstrategie om deze
positie te versterken.
We zijn verheugd over de rol die het Kunstfort in mag nemen in het
veld van de beeldende kunst in Nederland, en in het bijzonder de
sector in de randstad. Amsterdam zucht onder de nood aan ruimte
voor verbeelding en rafelrand, en het Kunstfort is dankbaar hierin
verlichting te brengen door samenwerkingen aan te gaan en zowel
instellingen als kunstenaars een bestemming voor experiment en
omgeving te bieden.
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Achteraf kan het gezien worden als een voorbode: de dystopische
aspecten van de wereld en het zoeken naar veilige marges en alternatieve oplossingen, waren in bijna elke tentoonstelling onderwerp van
reflectie. Zo liet Jan Robert Leegte enorme Google-landschappen in
de Genieloods rondschommelen, en gaf Nicola Arthen een paar
maanden eerder datzelfde podium aan ‘de drone’. Het collectief
Border Agency maakte een koppeling met de mijnen-woestijn van de
Atacama en Coralie Vogelaar sloot dansers in het nauw volgens een
efficiëntie-algoritme voor verzendpakketjes. Bruno Zhu zocht verbinding met regionale ambachtsmakers middels een open call rond
‘de esthetiek van het dagelijkse leven’ en Bogomir Doringer bracht
naar het Kunstfort de internationale clubcultuur, dat als activistisch
toevluchtsoord vaak in onbruik geraakte industriële gebouwen kiest.
Esteban Cabeza de Baca maakte een installatie van water en aarde
als bezwerende reactie tegen het vastketenen en exploiteren van
mensen en natuur in toekomst, verleden en heden.

Wij danken u voor uw steun en zien u in de toekomst graag terug in
Vijfhuizen!
Mede namens het bestuur van Stichting Kunstfort Activiteiten,
Jan Hoekema
Chris de Jong
Fadwa Naamna
Wens ik u veel leesplezier,
Zippora Elders
Directeur
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2.1 Tentoonstellingen:
Lente
Timur Akhmetov
KIDS OF CHAOS: Scene of Evacuation
07.04–23.06.2019
“16 sunrises and 16 sunsets here past through
with the soft sensation of worry..
Do you see those kids
trapped in millennial glow?
that feel so uneasy
in a broad day light
they summon at
very well lit public space
asking another question about life!
oh, they are so unlike us..”

Timur Akhmetov (Rusland, 1985) studeerde aan de Gerrit Rietveld
Academie en behaalde zijn masterdiploma aan de MFA aan het Piet
Zwart Institute. Hij woonde en werkte in Amsterdam, Rotterdam,
Berlijn en Praag en is momenteel woonachtig in Tbilisi, Georgië. Zijn
praktijk borduurt voort op wat hij leert door het leven van alledag.
Installaties bestaan uit videowerken die het eigenaardige, het complexe en het wonderbaarlijke vangen. Dit combineert hij met gesproken woord en performance.
Deze lente ook in het Kunstfort:
– Nicola Arthen – Eagle & Hesitant Vehicles in de Genieloods
– Interventies door HARD-CORE, Ann Lislegaard en Coralie Vogelaar (met publieksprogramma’s in mei en juni)
– Vincent Knopper is de eerste deelnemer van Kunstfort Kasus, een residency-programma waarbij kunstenaars en ontwerpers gedurende één kalenderjaar hun
studiopraktijk uitbreiden naar (de omgeving van) het Kunstfort
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Timur Akhmetov – KIDS OF CHAOS: Scene of Evacuation, 2019. Foto’s: LNDWstudio

Nicola Arthen
Eagle & Hesitant Vehicles
07.04–23.06.2019

Nicola Arthen – Eagle & Hesitant Vehicles, 2019. Foto’s: LNDWstudio

Technologie wordt ingezet om het verborgene te onthullen en introduceert zo steeds weer nieuwe manieren van ‘kijken’. Drones scannen
bouwkundige structuren zonder zelf te worden gedetecteerd. Maar
kan zo’n blik van boven echt de complexiteit van de werkelijkheid
herkennen? In deze tentoonstelling worden verticale perspectieven
ontmoedigd door half blinde lasers, onzekere motoren, uitgeklede
sculpturen en een vooringenomen camera. De apparaten tonen hun
twijfelachtige kunsten dichtbij Schiphol, in de historische militaire
Genieloods van het Kunstfort.
Kunstfort bij Vijfhuizen presenteert met genoegen Nicola Arthen
– Eagle & Hesitant Vehicles. Met installatie, video en sculptuur
onderzoekt Nicola Arthen (Duitsland, 1990) de relaties tussen mens
en machine. Hij richt zich daarbij op de impact van technische innovaties en de ideologieën waarmee ze gepaard gaan.
Feestelijke opening op zondag 7 april, 15.00 uur. Welkomstwoord om 15.30 uur gevolgd
door drankje en muziek gedraaid door Loradeniz.
Deze lente ook in het Kunstfort:
– Timur Akhmetov – KIDS OF CHAOS: Scene of Evacuation in het fort
– Interventies door HARD-CORE, Coralie Vogelaar (met publieksprogramma’s in mei
en juni)
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Zomer
Jan Robert Leegte
Clear Obscure
07.07–01.09.2019
De term ‘transparantie’ werd in 1969 geïntroduceerd als een manier
van programmeren voor computers. De methode streefde naar code
van software waarin de details werden verhuld en alleen de hoofdlijnen zichtbaar waren.
Dit concept van transparantie werd hét voorbeeld voor interface-ontwerp zoals gepromoot door Apple’s oprichter Steve Jobs: een
interface die zo intuïtief is dat eenieder ermee kan communiceren
— met de prijs dat alle interne werkingen van de machine volledig
verborgen worden. De introductie van transparantie als een nieuwe
standaard voor mens-computer interfaces markeerde een definitieve ‘muur’ tussen de binnen- en buitenkant van het functioneren
van computers.
Jan Robert Leegte’s monumentale solotentoonstelling Clear
Obscure vult de Genieloods met tekeningen en computer performances. De tekeningen zijn geïnspireerd door de traditie van clair-obscur
die teruggaat naar de Renaissance. De performances variëren van
document performances en synthetische wildernissen tot expressies
van achter de muur van de zwarte doos.
Als architectuur weerspiegelt de installatie de omgeving van Fort bij
Vijfhuizen. Er ontstaat een overweldigend landschap van meerdere
perspectieven, fragmenten en tijden.

Foto: LNDWstudio

Feestelijke opening op zondag 7 juli, 15.00 uur. Welkomstwoord om 15.30 uur, gevolgd
door borrel en muziek door Mayo.
In het fort: Border Agency – Liquid Landscapes: what if the ground under your feet
can’t be trusted?
In en rond het eiland interventies door: Heleen Blanken, Almagul Menlibayeva, Becket
MWN en het tweede hoofdstuk van Kunstfort Kasus: Vincent Knopper
Extern: Kunstfort presents at Parksessies: Puck Verkade (17–20 juli, Haarlem)

Jan Robert Leegte – Clear Obscure, 2019
Foto: Maarten Nauw
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Border Agency
Liquid Landscapes: what if the ground under your feet can’t be trusted?
07.07–01.09.2019
Fort bij Vijfhuizen speelt mee in een geschiedenis waarin Nederland
een militaire strategie bedacht die het landschap in een wapen transformeerde door water als verdedigingslinie te gebruiken.
Nu de Stelling van Amsterdam niet langer een actief verdedigingsmechanisme is, en zodoende teruggebracht tot onderdeel van
het landschap, maakt het collectief Border Agency een tentoonstelling die bezoekers confronteert met een ‘actief’ bewapend landschap. Voor Liquid Landscapes combineren de onderzoekers en
kunstenaars hun lopende Landmines Project met nieuw werk. Deze
nieuwe installatie, deels gemaakt met behulp van lokale samenwerkingen in Haarlemmermeer, reflecteert op de werking van een bewapend landschap. Zo koppelt Liquid Landscapes de Stelling van
Amsterdam met de mijnenvelden in de Atacama-woestijn op de grens
tussen Chili, Argentinië, Peru en Bolivia.
Border Agency is gevormd in Chili. Het internationale collectief
doet onderzoek naar de representatie van landschap en de relaties
daartoe in bepaalde gemeenschapen. Zij maken zichtbaar hoe de
sociale constructie van het landschap plaatsvindt via mediatechnologieën, waarbij ze gebruik maken van video, audio, digitale fotografie,
tekeningen en installatie.
Feestelijke opening op zondag 7 juli, 15.00 uur. Welkomstwoord om 15.30 uur, gevolgd
door Q&A, borrel en muziek door Mayo.
In de Genieloods: Jan Robert Leegte – Clear Obscure
In en rond het eiland interventies door: Heleen Blanken, Almagul Menlibayeva, Becket
MWN en het tweede hoofdstuk van Kunstfort Kasus: Vincent Knopper

Border Agency – What if the ground under
your feet can’t be trusted?, 2019.
Foto’s: LNDWstudio
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Herfst
Esteban Cabeza de Baca
Life is one drop in limitless oceans….
19.10–15.12.2019
De titel voor Esteban Cabeza de Baca’s solotentoonstelling is geïnspireerd door de roman Cloud Atlas (2004) van David Mitchell. Een
thema in dit sciencefictionverhaal is het kiezen van vriendelijkheid
boven hebzucht, onbaatzuchtigheid boven geweld en naastenliefde
boven verraad. Mitchell bespreekt de manieren waarop mensen
agressie normaliseren, terwijl hij tegelijkertijd ‘een oceaan’ van pessimisme wil tegengaan.
Door deze tekst als de index voor zijn tentoonstelling te gebruiken,
creëert Cabeza de Baca tijdelijke rimpelingen in de geschiedenis van
de nieuwe en oude wereld. Zijn meeslepende installatie in de industriële 19e eeuwse wapenopslag van het Kunstfort onderzoekt de vloeibaarheid van beweging; dit als tegenhanger van de systemen die
Amerika van Europa heeft geërfd, die het stromende al eeuwenlang
vastzetten in arbeid.
Cabeza de Baca, geboren op de Amerikaans-Mexicaanse grens
uit Mexicaanse en native Amerikaanse ouders, is van jongs af aan
getuige van imperialistische onteigening. Zijn hybride kunstpraktijk
problematiseert het lineaire koloniale geheugen met als doel een
breder begrip en grotere waarneming voor te stellen, hierbij maakt
hij zowel figuratieve als abstracte schilder- en beeldhouwkunst.
In het fort: Bogomir Doringer – Dancing Defence: Space, Ritual, Gesture
In en rond het eiland interventies door: Miriam Kongstad en Sophie Lee en het derde
en finale hoofdstuk van Kunstfort Kasus: Vincent Knopper.

2.1

Tentoonstellingen

Esteban Cabeza de Baca - Life is one drop in limitless oceans…., 2019.
Foto’s: LNDWstudio

Foto: LNDWstudio

Bogomir Doringer
Dancing Defence: Ruin, Ritual, Gesture
19.10 – 15.12.2019

Bogomir Doringer - Dancing Defence: Ruin, Ritual, Gesture, 2019.
Foto: Maarten Nauw.

Het Kunstfort toont een nieuwe onderzoekspresentatie van Bogomir
Doringer. Kan ‘clubben’ (als subcultuur) worden gezien als een
micro-omgeving – waarin gedragspatronen op de dansvloer iets
vertellen over culturele en sociaal-politieke systemen? In 2014 begon
Doringer met het wereldwijd filmen van clubs vanuit een vogelperspectief. Doel was het documenteren van variaties op collectieve en
individuele choreografieën. De beelden startten een lopend interdisciplinair onderzoeksproject dat artistieke methoden gebruikt om
uitgaan als sociaal fenomeen te bestuderen. Hieruit is de term
‘Dance of Urgency’ voortgekomen: een dans die ontstaat uit de
emoties die zich voordoen in tijden van persoonlijke en/of collectieve
crisis. Waar dans je voor? Dans wordt hierin beschouwd als een
manier van socialiseren, als non-verbale communicatie, als een
kunstvorm, als rituele praktijk. Hoe weerspiegelt de dans van mensen
in clubs de maatschappelijke context en de worstelingen van individuen en menigten? Kan dansen als beweging of gebaar een activistische strategie worden? En hoe kan een industriële ruïne een culturele
ruimte worden middels het dansritueel? Een aantal uitkomsten
worden gepresenteerd in het intrigerende Fort bij Vijfhuizen,
UNESCO werelderfgoed ooit bedoeld als ingenieuze bunker en nu
dienstdoend als bijzonder gelegen kunstruimte. Een deel van de
tentoonstelling is (het residu van) een muziekprogramma georganiseerd na de opening, met DJ’s en deelnemers die muziek gebruiken
als verzet en empowerment.
Inclusief samenwerkingen met Chiara Baldini, Rafael Kozdron,
Francesco Pusterla en Naja Orashvili.
In de Genieloods: Esteban Cabeza de Baca – Life is one drop in limitless oceans….
In en rond het eiland interventies door: Miriam Kongstad en Sophie Lee en het derde
en finale hoofdstuk van Kunstfort Kasus: Vincent Knopper.
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2.2 Interventies
Interventies zijn individuele ingrepen, objecten of werken op en
rondom het forteiland en in de gebouwen.

Ann Lislegaard
Oracles, Owls… Some Animals Never Sleep
07.04–23.06.2019
3D animatie en geluid / 3D animation, sound

In het iconische werk Oracles, Owls … Some Animals Never Sleep geven
geanimeerde uilen een profetische monoloog vol aforismen en fragmenten van I-Ching. De monologen worden onderbroken door gecomprimeerde ruis en gedramatiseerde en vervormde samples uit Blade
Runner, Ridley Scotts verfilming uit 1982 van de roman Do Androids
Dream of Electric Sheep van Philip K. Dick uit 1968. De onhandelbare
stemmen zijn soms dreigend en soms humoristisch, verdubbeld – een
vermenigvuldigend ‘zelf’ – met niet-gesynchroniseerde dance- en tranceachtige bewegingen. De uil verschijnt als een instabiel orakel dat
taalkundige structuren afbreekt, en blijkt verwikkeld in een schurende
zoektocht naar de fictieve samenhang van zelf en gender. Orakels zijn
entiteiten die dienen als portalen naar verborgen werelden. Ze zijn
verbonden met wat onder de oppervlakte begraven ligt. Hun boodschappen zijn dikwijls abstract of gecodeerd; we moeten leren hoe ze spreken.
Wanneer we hun boodschappen en verhalen proberen te begrijpen,
communiceren we niet enkel met deze niet-menselijke wezens, maar
leren we tevens hun systeem, habitat en taal. Toch zijn Orakels ook
bedriegers die ons over de toekomst informeren en tegelijkertijd breken
met regels van samenhang en een correcte uitvoering. Zo doet een
niet-menselijke stem onze taal, categorieën en identiteiten wankelen.
2.2
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Ann Lislegaard, Oracles, Owls… Some
Animals Never Sleep, 2019.
Foto: LNDWstudio.

Coralie Vogelaar, Optimal Bin Packing, 2019.
Foto’s: LNDWstudio.

Coralie Vogelaar
Optimal Bin Packing (2019) & Arranging, Moving, Rotating, Packing (2019)
07.04–23.06.2019
Optimal Bin Packing, 2019, Cnc-gefreesd reliëf, aluminium frame
‘Arranging, Moving, Rotating, Packing’, 2019, Video

Een bin-packing algoritme – normaliter ingezet voor transport of 3d
printen – is hier gebruikt voor een dataset van klassieke sculpturen.
Dit algoritme kan berekenen wat optimaal is, kortom het zo min
mogelijk ruimte innemen, bij het verpakken van onregelmatige voorwerpen in een container. Voor het object werd een selectie afgevlakt
tot een reliëf en CNC-gefreesd. De video toont de resultaten vertaald
in een sequentieel 3d gescande choreografie voor vier dansers, ont
worpen in samenwerking met choreograaf Marjolein Vogels.
Coralie Vogelaar woont en werkt in Amsterdam. Haar praktijk
bestaat uit systematisch uitgevoerde onderzoeken die waardesystemen in onze visuele cultuur onthullen. Vogelaar vindt inspiratie in
informatica en werkt met software voor deep learning en emotie- en
beeldherkenning. Haar werk verkent het grensvlak waar computer en
mens elkaar ontmoeten, de communicatie tussenbeide en wat voor
nieuwe wijzen van kijken en gedrag hieruit voort kunnen vloeien.
Vogelaar had recent tentoonstellingen in ondermeer ZKM –
Karlsruhe, Kunstverein Kassel, Science Gallery Dublin, Impakt Festival
Utrecht, MU Artspace, V2 – lab voor de onstabiele media, FOMU
– Antwerpen, SPRING Festival Utrecht en PuntWG, Amsterdam.
Dansers: Vera Goetzee, João Dinis Pinho, Daniel Barkan, Patrick Schmatzer.
Choreografie: Marjolein Vogels.
Coding: Ahmed Magdy.
Music: Machinefabriek.
Met extra bijdragen van: Mondriaanfonds, AFK, Stichting Stokroos, Prins Bernard
Cultuurfonds.

Bonneviot, Saemundur Thor Helgason en Anne de Boer – onder
begeleiding van hun CEO Skyler Lindenberg.
Het collectief richt zich op de ontwikkeling van geautomatiseerde
‘curator-toepassingen’. Het streven is de subjectieve taak van het
samenstellen van tentoonstellingen volledig te automatiseren tot een
democratischer systeem voor het selecteren en presenteren van
kunst. In 2011 lanceerde HARD-CORE de eerste curatorial robot ooit,
genaamd ASAHI. Deze robot cureerde diverse tentoonstellingen in
Amsterdam; deze werden gekenmerkt door een ongebruikelijke
plaatsing van kunstwerken en nieuwe onderlinge relaties.
Sinds de lancering van de eerste versie van ASAHI nam HARDCORE deel aan tentoonstellingen in Nederland, Engeland, Duitsland,
Polen, Zwitserland en Cyberspace. HARD-CORE droeg bij aan lezingen
en paneldiscussies zoals Impaktfestival 2016 in Utrecht,
TEXT2SPEECH: Proxy Politiek en Intrekking bij ICA Londen en Studium
Generale van de Gerrit Rietveld Academie in 2017. Sinds 2015 leidt
HARD-CORE de eigen module ‘Documentatie en online aanwezigheid’
op de BA Fine Arts aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.
Op donderdag 13 juni, als een dienst aan de omgeving rond
Kunstfort bij Vijfhuizen, faciliteert HARD-CORE een consultatie
Communal Healing voor uiteenlopende organisaties in de omgeving
– zoals bewoners, bedrijven, instellingen en het publiek

Vincent Knopper
Interventie II
07.07–01.09.2019

HARD-CORE is een in Amsterdam, Londen en Parijs gevestigde
kunst startup, bestaande uit Hrafnhildur Helgadóttir, Eloise

Vincent Knopper is de eerste deelnemer aan Kunstfort Kasus, een
residencyprogramma waarbij kunstenaars en ontwerpers gedurende
één kalenderjaar hun studiopraktijk uitbreiden naar (de omgeving van)
Kunstfort bij Vijfhuizen. Knopper studeerde Fine Arts aan de Rietveld
Academie en volgde het Masterprogramma Material Utopias aan het
Sandberg Instituut. In 2019 ontwikkelt hij op het Kunstfort onderzoek
naar de architectuur en de geschiedenis van de instelling, alsook
het programmatische en fysieke ontwerp van de herbestemming tot
kunstruimte. In samenwerking met het team en de relaties van het
Kunstfort ontwerpt Knopper drie objecten die tijdens
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HARD-CORE
“After a storm comes another storm”
07.04–23.06.2019

Interventies

Interventies

de tentoonstellingsseizoenen worden getoond. In de herfst maakt
Knopper een eindpresentatie waarin hij zijn bevindingen deelt,
gepaard met een artikel en publieksprogramma.
Vincent Knopper onderzoekt en reproduceert bestaande
Kunstfort-architectuur en vertaalt deze in ruimtelijke verbeeldingen. In het tweede deel van Kunstfort Kasus, deze zomer, toont
Knopper zijn site-specific schetsen in de buitenruimte. Met deze
interventies reageert hij op elementen die zijn ontworpen
en geplaatst bij de herbestemming tot kunstinstelling, zoals het
stalen hekwerk en het grindpad, en onderdeel zijn geworden van de
identiteit van het fort. Knopper ziet een vergelijkbaar effect rond de
merchandise van het Kunstfort; de pennen en aanstekers worden
langzaamaan onderdeel van de algehele Kunstfort-identiteit.

Becket MWN (VS)
The Weather
07.07–01.09.2019
Vincent Knopper, Interventie II, 2019.
Foto: Maarten Nauw.

The Weather (Chill Manifesto), 2017, 17 min. audio loop
The Weather (Speculation), 2019, Duratrans print, 83,5 x 126,5 cm

‘… vanzelfsprekend is beeldtechnologie sterk verbeterd sinds de jaren
60, en sindsdien is er sprake van “verhitting” van mediabeelden. De
“resolutie” verwijst nu eigenlijk naar de kijkers zelf in plaats van naar
de afbeeldingen, omdat het publiek bekender is tot in groter detail, en
veel nauwkeuriger is gedefinieerd. Je zou kunnen zeggen dat we
tegenwoordig “hi-res”-afbeeldingen voor “hi-res”-kijkers hebben.’
The Weather (Chill Manifesto) is een audiofragment met drie
weerberichten voor een overgangsperiode, waarbij nieuwe temperaturen worden gedefinieerd door uitwisseling in plaats van graden.
The Weather (Speculation) is een beeld voor de ondoorzichtigheid van
het huidige moment; zal het regenen? stormen? hoe erg zal het zijn?

Becket MWN, The Weather (Speculation),
2019. Foto: LNDWstudio.
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Almagul Menlibayeva
Exodus (2009)
07.07–01.09.2019
HD video, Composer G Popov, 11 min,
Single channel, 11 min
Courtesy American-Eurasian Art Advisors LLC.

In de film Exodus keert de kunstenaar Almagul Menlibyaeva (1969,
Almaty, Kazakh SSR. Based in Almaty and Berlin) terug naar de
steppen van haar geboorteland Kazachstan, waar ze mythologische
verhalen bedenkt, etaleert en filmt, en toeschouwers aanmoedigt om
deel te nemen aan haar visuele reis.
Exodus leidt de kijker naar het hedendaagse Kazachstan, waar
zich een even vreemd als krachtig verhaal ontvouwt. Terwijl mannen
en vrouwen bezig zijn met het inpakken van hun Yurtas (nomadische
tenten), vanzelfsprekend met de intentie om verder te gaan, kijkt een
jong meisje toe, gefascineerd en onbeweeglijk, om vervolgens achter
te blijven – het is een metafoor voor een wereldwijde ervaring van
ontworteling. Als een intermezzo en een hommage aan andere kunstwerken, slaan twee jonge vrouwen met hun haar, transformerend tot
vogelachtige wezens die met hun vleugels klapperen.
Menlibayeva transmuteert deze mythologische en historische
verslagleggingen door de traditioneel door mannen gedomineerde
rollen toe te wijzen aan vrouwen en hun diverse verschijningen als
Godin / Priesteres / Peri.
De film van Menlibayeva biedt ons een portret van een cultuur die
wordt verscheurd tussen eeuwenoude tradities en de realiteit in een
geglobaliseerde wereld. De film, die zowel poëtisch als melancholisch
is, geeft zichtbaarheid aan een zoektocht naar identiteit en een weg
naar een onzekere toekomst.
Een van de Exoduses van de nomadencultuur vond plaats tussen
de twee wereldoorlogen door, tijdens de Sovjet-industrialisatie, en
begon in 1929. Dit had de radicale massale sedentarisatie van de
nomaden van Kazachstan als gevolg, een door mensen veroorzaakte
hongersnood in de jaren 1929 tot en met 1932. Sommige historici
vermoeden dat tussen de 38 en 42 procent van de gehele Kazachse
bevolking stierf.
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Almagul Menlibayeva, Exodus, 2009. Foto: Maarten Nauw.

Heleen Blanken, When Water Falls #3, 2019.
Foto: LNDWstudio

Heleen Blanken
When Water Falls #3
07.07–01.09.2019
When Water Falls, 2019, Installation at Contrair Festival, 7x40m, Plastic Metallic Foil

Het When Water Falls-project is een reflectie op plastic afval. Het
gaat over de complexiteit van door de mens gemaakte aanwezigheid
in de natuurlijke omgeving. De folie wordt steeds opnieuw gebruikt en
in een nieuw werk verwerkt. When Water Falls #3, getoond op het
forteiland van Kunstfort bij Vijfhuizen, is het derde werk in een serie
van hergebruiken. Het vorige werk werd gemaakt in opdracht van het
DGTL-festival.
Heleen Blanken is beeldend kunstenaar en woont en werkt in
Amsterdam. Ze werkt met media-cinematografie, fotografie en installatie. Ze heeft een Bachelor of Fine Art van de Gerrit Rietveld Academie
in Amsterdam. Haar artistieke praktijk is geïnspireerd door de scheiding
tussen de mens en de omgeving. Ze onderzoekt de verschillende lagen
van onze esthetische waarneming van de natuurlijke wereld, en het
definiëren van traditionele artistieke dichotomieën zoals het organische
versus het kunstmatige, en het analoge versus het digitale. In haar werk
bevraagt ze hoe we ideeën over de natuur formuleren, ons uitnodigend
om deze te bevragen en alternatieve visies te integreren.
Met haar performatieve visuele shows over de hele wereld is Heleen
Blanken bekend in zowel de elektronische muziekwereld als in de beeldende kunsten. Haar werk is internationaal gepresenteerd, door ondermeer het Stedelijk Museum Amsterdam, Van Gogh Museum,
Amsterdam, Mutek Montreal, Gropius Bau Berlin, Ron Mandos Gallery,
Rembrandt House, La Gaîté Lyrique, Mapping festival en STRP Festival.

Vincent Knopper
Kunstfort Kasus III
19.10– 15.12.2019
Vincent Knopper is de eerste deelnemer aan Kunstfort Kasus: een
residentieprogramma dat een kunstenaar of ontwerper de mogelijkheid geeft om zijn atelierpraktijk uit te breiden naar (de omgeving
van) het Kunstfort gedurende een jaar. Knopper studeerde beeldende
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kunst aan de Rietveld Academie en volgde de masteropleiding
Material Utopias aan het Sandberg Instituut. In 2019 zet hij zijn
onderzoek naar de geschiedenis en architectuur van het fort voort,
evenals de programmatische en fysieke transformatie van de historische site tot een presentatieruimte. In samenwerking met het team
en de relaties van het Kunstfort ontwerpt Knopper drie presentaties
die tijdens de tentoonstellingsseizoenen te zien zijn. Dit najaar toont
hij een eindpresentatie waarin hij zijn bevindingen deelt, in combinatie
met een artikel en een publiek programma. Hij presenteert de voorlopige conclusie van zijn jaaronderzoek naar het publiek en het toegankelijk maken van erfgoed, dat ooit ontoegankelijk moest blijven. Hij
richt zich hierin op de architectuur zoals hekken, deuren en paden.
Het zijn aanpassingen aan het erfgoed ten behoeve van het publiek.
In het laatste hoofdstuk van de residentie komen herontwikkeling,
erfgoedarchitectuur, parkeergarages en museumwinkelpresentaties
samen in een locatiespecifieke installatie. Het grind van Kunstfort
speelt de hoofdrol in de derde en laatste presentatie van Knopper. De
tentoonstellingsruimte is gevuld met het zogenaamde Ardenner Split,
een type grind dat kenmerkend is voor de ruimtelijke transformatie
van dit erfgoed tot een openbare kunstinstelling. Dit grind is ook het
meest voorkomende type grind in Vinex-tuinen en een soortgelijk grind
wordt gebruikt in het oorspronkelijke beton. De installatie past zich
aan de ruimte aan en volgt de contouren van de architectuur.
Bovendien raakt het bijna de muren. Gebogen voorwerpen van transparant plastic houden de deuren vrij; een knipoog naar het ideaal van
toegankelijkheid op herbestemming. Deze sculptuur, die tevens dient
als basis en context, draagt een

aantal sculpturen. Die zijn gemaakt
van de mdf-buizen die in hoofdstuk één (afgelopen voorjaar) zijn gepresenteerd. Het zijn buisvormige objecten die doen denken aan hobbels,
hekken van beugels. De vormen zijn specifiek en de objecten staan en

liggen losjes in de ruimte, losgekoppeld van hun functie. Als geheel
brengt de installatie een vergezicht op de architectuur als herbestemd
erfgoed. Het werk is een reflectie op hoe militair erfgoed en herontwikkeling samenkomen in materialiteit, ontwerp en functionaliteit. Het
grindwerk is een ruimtelijk beeld, een soort landschap, dat de buitenkant naar binnen brengt en zo de openbare ruimte isoleert.
Eindpresentatie: zondag 17 november, 15.00 uur, Kunstfort bij Vijfhuizen
2.2

Interventies

Sophie Lee
Go your own way
19.10–15.12.2019
Video 3 min. in english

Deze video van Sophie Lee dient als opmaat naar een narratief over
vrouwen in elektronische muziek. In haar tableaux vivants presenteert
Lee toneelspelers in scenografieën die verschillende tijdsintervallen
samenbrengen, waarbij ze refereert naar middeleeuwse iconografie,
decoratieve stromingen van de 20e eeuw, postmoderne interieurs en
hedendaagse ‘high street’ mode. Literaire of historische figuren keren
steeds terug in het werk. Door deze in persoonlijke of hedendaagse
constellaties te tonen, wil Lee het idee van geschiedenis als een lineair
en progressief verhaal bevragen. Ze suggereert dat creatieve processen altijd complexe en meerstemmige inspanningen zijn.
Sophie Lee, Go your own way, 2019. Foto: LNDWstudio.

Miriam Kongstad
Demian, Delilah
19.10–15.12.2019
Sculptuur, 76 cm × 30 cm × 26 cm
Onverbrande klei, beton, hout, kettingen, menselijke tanden, goud

Miriam Kongstad onderzoekt het menselijk lichaam en de sociale en
politieke regimes eromheen. Vanuit een sociaal-antropologische
invalshoek verkent ze lichamelijkheid en affectie, in het bijzonder de
betekenis van alledaagse en natuurlijke bewegingen in populaire
cultuur. Binnen haar multidisciplinaire praktijk maakt zij sculptuur en
installatie, assemblage, geluid, poëzie en performance.
De sculpturen manifesteren een staat waarin gender vervaagt en
enkel pure seks overblijft. Ze vertegenwoordigen een mentale toestand
die scenario’s suggereren waarin elke vorm van cultureel geconstrueerde varianten van gender irrelevant worden. Lichaamsdelen smelten
simpelweg samen tot onafscheidelijke massa’s van vlees en verlangen.
De religieuze aspecten van de werken tonen zich niet alleen in de titel
en de engel-demoon typologie, ze komen ook naar voren in de gestileerde, decoratieve esthetiek, daarbij verwijzend naar (Christelijke)
religieuze afbeeldingen, maar ook de mythologische Putto-figuur.
Miriam Kongstad, Demian, Delilah, 2019.
Foto’s: LNDWstudio.
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2.3 Randprogramma
Voor een enigszins geïsoleerde ruimte met uiteenlopende publieksgroepen is het belangrijk om steeds een bijzondere ervaring te bieden.
Dit doen wij door tentoonstellingen te combineren met interventies,
en randprogramma’s met een gastvrij welkom. Gastvrijheid is heel
belangrijk. Duurzaamheid en generositeit laten we hand in hand gaan:
we serveren vegetarische hapjes en adviseren met fiets of openbaar
vervoer te komen. De openingen zijn feestelijk en we geven, als supporter van clubcultuur, tevens platform aan een dj.

Communal healing sessie
“Clay your troubles away”
met HARD-CORE
13.06.2019, 11:00–15:00

Dansperformance met choreografie van Coralie Vogelaar
23.06.2019, 15:00–18:00
Op zondag 23 juni vanaf 15.00 uur sluiten we op feestelijke wijze ons
lenteseizoen af met de performance Arranging, Moving, Rotating,
Packing van Coralie Vogelaar, gevolgd door een Q&A (interview) met
V2_ curator Florian Weigl en Zippora Elders.
Voor haar interventie liet Coralie Vogelaar een bin-packing
algoritme – normaliter gebruikt voor transport of 3d printen – los op
een dataset van klassieke sculpturen. Dit algoritme berekent wat
optimaal is, kortom het zo min mogelijk ruimte innemen, bij het verpakken van onregelmatige voorwerpen in een container. Dit resultaat, bestaande uit een combinatie van poses, is de input voor de
performance met vier dansers die tijdens de finissage zal worden
uitgevoerd. Choreografie in samenwerking met Marjolein Vogels.

Onder leiding van de fictieve persoon Skyler Lindenberg nodigt
kunstenaarscollectief HARD-CORE publiek van harte uit voor een
dag van “gemeenschappelijke genezing” met de titel “Clay Your
Troubles Away”.
Het evenement bestaat uit twee delen:
– Beeldhouwsessie, van 11:00–14:00
– Informele presentatie van het resultaat, open voor het publiek
vanaf 14:00
HARD-CORE: ‘Kom door middel van verschillende beeldhouwsessies
in contact met je innerlijke angsten en uit deze in gemeenschappelijke
sculpturen, in de hoop op een verenigd en verwelkomend gevoel van
co-existentie. De verschillen van de mens vormen de basis voor ons
vermogen om erbij te horen. Gedurende deze sessie onderzoek je deze
overeenkomst met als doel een (volgens hen) multiperspectief te
vormen; een gemeenschappelijke mentale toestand waarin de deelnemer een collectief begrip delen.’
Geen ervaring met beeldhouwen vereist.
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Dansperformance met choreografie van Coralie Vogelaar i.s.m.
Marjolein Vogels, fiinissage lentetentoonstelling 2019,
Foto: Simon Trel.

Workshop Kinderen
Bouw mee aan een eco-waste KunstBeest!
07.09–08.09.2019
Bouw mee aan een reusachtig eco-waste Kunstbeest met twee art
professionals van Kindermuseum KunstBeest! Dit gigadier waakt
als een echte fortwachter over het forteiland en krijgt vorm
door herbruikbare materialen, die je zelf kan meene-men. Voor de
kleintjes: knutsel mee aan baby kunstbeestjes voor thuis. En voor de
Willie Wortels onder jullie: denk mee over hoe het enorme beest kan
bewegen over het forteiland.
Leeftijd: vanaf 3 jaar, Locatie: Achter het fort, bij de BLOB

Workshop Kinderen: Bouw mee aan een eco-waste KunstBeest! Foto’s: Simon Trel

Workshop Kinderen
(Bloem)zaadbommetjes maken
08.09.2019, 14:00–16:00
Kom zondagmiddag lekker knutselen met aarde, klei, water en bloemenzaadjes. De zaadbommetjes die we gaan boetseren maken de
bijen Bijzonder BLIJ; ze zitten boordevol gezond nectar en stuifmeel.
Zo helpen jullie de bijen gezond en sterk te blijven en zij zorgen met
hun bestuif-kunsten voor heerlijke aardbeien, appel, tomaten, chocolaatjes, frambozen en meer. Na afloop krijgen jullie de zaadbommetjes met zaai-instructie mee. De workshop wordt gegeven door
Mariken, projectleider van Kunstfort Projects: Bee Heroes.
Leeftijd: vanaf 4 jaar, Locatie: Genieloods

Nacht van de Nacht
26.10.2019, 19:00–23:00

Dj Sophia Seawell. Opening Supreorganism 2019. Foto: Maarten Nauw.

Zowel het Kunstfort als restaurant ’t Fort zijn open. In het Kunstfort
is de herfsttentoonstelling van Bogomir Doringer ‘Dancing Defence:
ruin, Ritual, Gesture’ te zien, de randprogrammering bij deze onderzoeksspresentatie en de projectruimte van het ecologische meerjaren project Bee Heroes.
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Verder zijn er weer historische rondleidingen. De eerste begint om
19:30 uur, verzamelen bij de ingang van het Kunstfort

Demonstratie bio-drones
06.10.2019, 14:00–16:00
Tijdens de tentoonstelling Supre:Organism op het Kunstfort geeft
kunstenaar Ivan Henriques aanstaande zondag een gratis toelichting
op zijn project C-DER. In het kader hiervan heeft de kunstenaar zekere
bio-drones gemaakt die in staat zijn om gassen in een bepaalde omgeving te veranderen door middel van micro-algen fotosynthese. De
drones kunnen in bedreigde, onvruchtbare gebieden een atmosfeer
creëren waar planten kunnen groeien, bijvoorbeeld op Mars.

Demonstratie bio-drones. Foto: Simon Trel

Kunstfort Kasus 2019
Van Parkeergarage tot Kunstfort,
eindpresentatie door Vincent Knopper
17.11.2019, 15:00–18:00
Gedurende Kunstfort Kasus – een jaarresidency gedurende 2019
– onderzocht Knopper de architectuur en de geschiedenis van het
fort, alsook het programmatische en fysieke ontwerp van de herbestemming tot kunstruimte. Knopper reageerde met ruimtelijke
interventies op de architecturale toevoegingen die het betonnen,
‘onnodig’ geworden bouwwerk tot publiek domein hebben gemaakt.
Toegankelijkheid, materialiteit en functioneel ontwerp vormden de
rode draad in zijn residency.
Voortgekomen uit zijn site-specific studie, vergelijkt Knopper de
toekomst van parkeergarages met de geschiedenis van de Stelling
van Amsterdam. Net als de verdedigingswerken kunnen betonnen
parkeergarages door technologische ontwikkelingen overbodig raken
en vragen deze om nieuwe functies. In een verdiepend middagprogramma reflecteert Knopper op zijn bevindingen en nieuwe vragen en
denkt hij verder over de potentiële herbestemming van leegstaande
parkeergarages. Hiertoe heeft hij enkele verwante makers uitgenodigd om ideeën over de toekomst met hem uit te wisselen.
2.3

Randprogramma

Foto: LNDWstudio

Kunstfort Kasus, eindpresentatie door Vincent Knopper
Foto: Simon Trel

15:00
15:30

17:00

Inloop.
Presentatie Vincent Knopper, gevolgd door een moderatie met Zippora Elders. Gastsprekers zijn: curatoren duo De
Cleene De Cleene en ontwerper en beeldend kunstenaar Hein
van Duppen.
Sluiting en borrel.

De Cleene De Cleene zijn twee curatoren die zich richten op nieuwe
manieren om het alledaagse te benaderen, ondermeer met artistieke
middelen en vanuit een cultureel en kritisch perspectief. Ze doen
onderzoek naar een scala aan uiteenlopende onderwerpen, zoals de
beweging van vlaggen, het behoud van filmset-schaalmodellen, de
esthetiek van de parkeerplaats, sloop- en open ruimte, en communicatie in amateurverenigingen voor astronomie.
Hein van Duppen studeerde Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening
(BBE) aan de NHTV in Breda en Interarchitectuur aan de Gerrit
Rietveld Academie in Amsterdam. Hij behaalde een Master of Interior
Architecture (MIA) aan het Sandberg Instituut in Amsterdam.

Feestelijke finissage met kerstborrel
15.12.2019, 15:00–18:00
Zondag 15 december sluiten we ons tentoonstellingsjaar feestelijk af
met een intieme kerstborrel. Pak deze laatste kans om een bezoek te
brengen aan de tentoonstellingen Life is one drop of limitless oceans… van Esteban Cabeza de Baca en Dancing Defence: Ruin, Ritual,
Gesture van Bogomir Doringer. Iedereen welkom voor een glas glühwein en een borrelhap.
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2.4 Samenwerkingen
Waag
Waag & Kunstfort bij Vijfhuizen present:
Supre:organism
14.09–06.10.2019
De menselijke ruimtevaart kan worden beschouwd als het summum
van de moderne beschaving. Gedurende de vorige eeuw heeft de
mensheid zich gevestigd in de ruimte, het zonnestelsel verlaten, de
maan bereikt en zich gevestigd in de baan rond de aarde. Wat vinden
we van deze continue uitbreiding van onze aanwezigheid, waartoe
geen enkel ander aards organisme in staat is geweest?
Waag & Kunstfort presenteren: Supre:organism. Terwijl de
huidige ruimteverkenningen nauw verbonden zijn met de biowetenschap, techniek en industrialisatie, maakt Supre:organism duidelijk
dat we ook alternatieve, kritische perspectieven moeten ontwikkelen
op de ruimteactiviteiten van de mens. Zo verrijken we onze huidige
kennis met een tot nu toe over het hoofd gezien onderdeel van deze
ontdekkingen: de mens.
Door de jaren is de ruimte een tot de verbeelding sprekend onderwerp geweest. Zowel voor kunstenaars – denk aan filmmakers als
Walt Disney en suprematisten als Kasimir Malevich – als voor kosmologen, die de globale structuur en evolutie van het heelal bestuderen.
In deze tentoonstelling zijn het opnieuw kunstenaars die het menszijn
bezien, maar dan in relatie tot technologie en milieu. Zij dragen bij aan
een begrip, niet over ‘wat daar is’, maar ‘wat wij worden’.
De ruimte blijkt een hedendaagse conditie te zijn waarin menselijkheid opnieuw wordt gedefinieerd. Zijn mensen in de ruimte van
menselijke, technologische of ecologische aard? Zijn zij daar voor
zichzelf, of namens anderen? Supre:organism presenteert het werk
van kunstenaars die vragen stellen over de gevestigde kosmologie
vanuit uiteenlopende kanten, om zo ons begrip van menselijke aanwezigheid buiten de aarde te vergroten.
In deze samenwerking fungeert Kunstfort bij Vijfhuizen, onderdeel van UNESCO werelderfgoed, als satelliet voor de in de
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hoofdstad opererende Waag. De volgende kunstenaars tonen werk
over het gehele fortterrein: DSTART, Eleonore Hellio, Ivan
Henriques, Minna Långström, Quadrature, RYBN, en Antti Tenetz.
Waag en Kunstfort bij Vijfhuizen worden ondersteund door de
Gemeente Haarlemmermeer, het Mondriaanfonds, Creative Europe
Programme of the European Union en CLICK NL.

Amsterdam Dance Event
Kunstfort bij Vijfhuizen presents: Defence Club, met Bogomir Doringer
19.10.2019, 17:00–22:00
Met DJ’s: Tijana T (Belgrado), Rojeh (Jazar Crew, Palestine), Polly F
(SPIELRAUM). Met Kantarion Soundsystem. Tijdens de opening 15:00–17:00 Jetti &
Post (BAR Rotterdam).
Rojeh: 17:15–18:45 uur
Polly F: 18:45–20:30 uur
Tijana T: 20:30–22:00 uur

De tentoonstellingsruimte van de betonnen bunker van het Kunstfort
verandert tijdens Amsterdam Dance Event in een intieme halfduistere setting met een avondvullend muziekprogramma. Aanleiding is
de tentoonstelling Dancing Defence: Space, Ritual, Gesture van
Bogomir Doringer die opent op zaterdagmiddag 19 oktober in het
Kunstfort. Hierin staat Doringers onderzoek naar clubculturen als
sociaal-politiek fenomeen centraal. In 2014 startte Doringer zijn
project I Dance Alone, waarin hij vanuit vogelperspectief uitgaande
mensen in clubs vastlegde en observeerde als spiegel van sociale en
politieke verandering. In de club eisen mensen hun vrijheid op. Politiek
verzet wordt geuit in dans: lichamen begeven zich tussen trance en
ritueel en verkennen vrijheden die in de dagelijkse realiteit vaak
gevoelig liggen.
We nodigen je uit de grenzen van je vrijheid te verkennen tijdens
deze intieme dansavond, omgeven door de video-installaties van
Bogomir Doringer.

Waag and Kunstfort bij Vijfhuizen present:
Supre:organism, 2019.
Foto’s:Maarten Nauw.

Vervoer: Bus vertrekt om 16.00 uur vanaf het Stedelijk Museum (Paulus Potterstraat
13) richting Vijfhuizen. Om 22.30 rijdt deze weer terug naar Amsterdam.
Partner: Amsterdam Dance Event – dagprogramma
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Karavaan
Kunstfort presents at Grazende Zwaan:
Lieve Rutte, I’am good I’m gone
Sculptuur
Van 13 tot en met 15 september presenteert Kunstfort bij Vijfhuizen
een indrukwekkend werk van Lieve Rutte op het Haarlemmermeerse
cultuurfestival de Grazende Zwaan (georganiseerd door De
Karavaan) in Nieuw-Vennep, waar tevens de Haarlemmermeerse
collega-instellingen Haarlemmermeermuseum De Cruquius en
Podium voor Architectuur aan meewerken.
Tijdens dit festival kan het publiek genieten van Lieve Rutte’s
wonderlijke beeld I’am good I’m gone, dat zich als een kleurrijk landmark manifesteert in het polderlandschap. Het speels opgebouwde
sculptuur tart de zwaartekracht als een futuristische menhir of
totem, in aansluiting op het festivalthema lucht. In Rutte’s artistieke
praktijk is verwondering een terugkerend onderwerp. Met haar
beelden creëert ze een fantasievolle, sensuele wereld waar kinderlijke
onschuld vorm krijgt in sculpturale tastbaarheid.
Lieve Rutte is in 2017 afgestudeerd aan de HKU. Rutte nam deel
aan de openluchttentoonstelling Beelden in Leiden (2019), de internationale kunstbeurs OBJECT in Rotterdam (2019) en de groepstentoonstelling Best of Graduates bij galerie Ron Mandos (2017).

Defence Club, 2019. Foto: Maarten Nauw

Parksessies
Kunstfort at Parksessies presents:
Puck Verkade
17.07–20.07.2019
Opening 17 juli, 17:00, Haarlemmerhout
Het Kunstfort nodigt kunstenaar Puck Verkade uit voor een samenwerking tijdens Parksessies. In een door Verkade beschilderd paviljoen wordt een selectie van recente video’s getoond.
Puck Verkade onderzoekt in het (video)werk ideeën rond gender
en seksualiteit in relatie tot sociaal-culturele druk. Met humor en
absurdisme vertellen de collageachtige video’s over
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Affice Defence Club, 2019. Design: Dan Solbach

gefictionaliseerde feiten. Daarbij worden verleden, heden en toekomst onderling verweven. Zo wordt de kijker geconfronteerd met
meerdere gezichtspunten.
Kunstfort bij Vijfhuizen is een plek waar ruimte, tijd en beeld in
elkaar grijpen. De programmering is geïnspireerd op science fiction
– 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.

2.5 Kunstfort Projects:
		Bee Heroes
In 2019 hebben we Kunstfort Projects: Bee Heroes als relevant,
meerjarig ecologisch kunstproject nog steviger kunnen consolideren
binnen de regio en ons netwerk. Voor het tweede jaar had Bee Heroes
een vaste presentatieruimte in het fort. Naast het schrijven van
meerdere relevante artikelen op de projectblog en het actief betrokken houden van de bijenbloemen velden vrijwilligersgroep, zijn de
volgende activiteiten gerealiseerd:
•

•

•

•
Kunstfort at Parksessies presents: Puck Verkade, 2019. Foto: Parksessies.

•

•
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2.5

NL Doet werkdag (maart) met de vrijwilligersgroep --> onderhoud en verdere aanplant van de bestuivers-vriendelijke typologieën op het forteiland (kruidenbed, klimop bed, wimperlinde)
Beheer van onze 2 honingbijen volken in samenwerking met de
vrijwilliger-imker Ben Scharp en verkoop van de natuurvriendelijke honing aan bezoekers en natuurorganisaties (Landschappen.
nl) en horecagelegenheden en concept stores zoals MICA en
NYHVN in Haarlem
Meerdere onderhoud, zaai-, plant en afharkdagen in onze 2 grote,
ecologisch onderhouden bijenbloemenvelden met de vrijwilligersgroep en met de 2 groepen 7 van basisschool de Tweemaster in
Vijfhuizen
Educatiemiddag en kleine zaai campagne met de Dik Trom school
in Hoofddorp
Samenwerking met onze projectpartner the Pollinators tijdens
landelijke zaaidag op 22 april en Bee Heroes maakt onderdeel uit
van the Pollinators Academy, zie https://www.thepollinators.org/
academy-aanbod/bee-heroes-lezing-bij-het-kunstfort-bijvijfhuizen
Het opnieuw onder de aandacht brengen en verkoop van het
essay Stillness van projectleider Mariken Straat in het kunstmagazine on Green O, Wonder! Zie https://www.jeroeneisinga.com/
wp-content/reviews1/Stillness-Mariken-Straat,-O- Wonder!Magazine-No2,-2018.html   

Kunstfort Projects: Bee Heroes

•

•

•
•

•
•

Start van oriëntatie samenwerking met the Turn Club op de
projecten die zij ontwikkelen op het gebied van
klimaatopwarming.
Bezoek van de groep Young Sustainables van NMCX en leerlingen
van KSH (beiden Hoofddorp) aan 1 van onze bestuiversvelden en
gekoppeld aan een educatie meeting in de projectruimte van
Kunstfort Projects: Bee Heroes
Meerdere interviews waaronder door Groen Kapitaal, een on- en
offline platform van de Provincie N-H
Het project is officieel supporter geworden van de landelijk
opererende multi- stakeholderschap beweging Deltaplan
Biodiversiteitsherstel
Vele netwerkmomenten en symposiabezoeken waaronder die van
Natuur en Milieufederatie N-H in Pllek Amsterdam, december
Kunstzinnige en educatieve workshops voor kinderen tijdens het
Fortenfestival (oktober)

2.6 Erfgoed en regio
Erfgoed, vastgoed en groenbeheer
Erfgoed
In 2019 is een lampnis gereconstrueerd en de werking ervan verduidelijkt, evenals een grondplaat van het flankementsgeschut. Een doorsnede van de inundaties van de Stelling van Amsterdam is vervaardigd
en wordt sindsdien tentoongesteld. Na verduidelijking van de situatie in
het fort van rond 1900 heeft een vrijwilliger een zeer nauwkeurige
maquette gemaakt van een lokaal, op schaal. Deze wordt tentoongesteld in een dergelijk lokaal, wat in 2020 vrijgemaakt is voor historische
en erfgoedgerelateerde presentatie. In 2019 werd al een doorlopende
presentatie van de bouwgeschiedenis op scherm gepresenteerd.
Een aantal van onze rondleiders heeft een aantal cursussen
gevolgd om kennis uit te breiden. Een artikel over de bouwgeschiedenis van onze Genieloods is verschenen in het tijdschrift Meerhistorie,
geschreven door één van onze vrijwilligers.
Er zijn dit jaar aan 868 mensen rondleidingen gegeven over erfgoed en geschiedenis.
Vastgoed
Er zijn doorlopende verbeteringen en reparaties gedaan aan zowel
het fortgebouw als de Genieloods, zoals schilderwerk, betonreparaties en bestrating.
Er is onderzoek gedaan met een Erfgoed Expert Team in samenwerking met Provincie Noord-Holland en het Kunstfort naar verduurzaming van de warmte- en elektra-voorzieningen voor het fort en
eventuele samenwerking met de buren. Er is begonnen aan het aanleggen van een glasvezel-aansluiting op het netwerk.
Groenbeheer

Bloemenveld, Vijfhuizen, 2019
Foto’s: Mariken Straat
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Ook in 2019 zijn diverse cursussen rond groenbeheer gevolgd door
onze vrijwilligers en personeel. Hierbij werd bijvoorbeeld gefocust op
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natuurgericht maaibeheer (sinusmaaien), heggenvlechten en kettingzaagveiligheid. Er is veel snoeiwerk gedaan aan de meidoorns en
wilgen. Ook hebben we dit jaar nieuwe wilgen aangeplant. De Japanse
Duizendknoop is succesvol bestreden, zonder pesticiden. De watergangen naast de Genieloods zijn opgeschoond. En we hebben een
herdenkingsboom Eerste Wereldoorlog aangepland in samenwerking
met Jan Warmerdam.

Kunstfort Kasus (1)
Kunstfort Kasus: Vincent Knopper
01.03–15.12.2019
Vincent Knopper is de eerste deelnemer aan Kunstfort Kasus, een
residency-programma waarbij kunstenaars en ontwerpers gedurende één kalenderjaar hun studiopraktijk uitbreiden naar (de omgeving van) Kunstfort bij Vijfhuizen.
Knopper studeerde Fine Arts aan de Rietveld Academie en volgde
het Masterprogramma Material Utopias aan het Sandberg Instituut.
In 2019 ontwikkelt hij op het Kunstfort onderzoek naar de architectuur en de geschiedenis van de instelling, alsook het programmatische en fysieke ontwerp van de herbestemming tot kunstruimte. In
samenwerking met het team en de relaties van het Kunstfort ontwerpt Knopper drie objecten die tijdens de tentoonstellingsseizoenen
worden getoond. In de herfst maakt Knopper een eindpresentatie
waarin hij zijn bevindingen deelt, gepaard met een artikel en
publieksprogramma.
Enerzijds verkent Kunstfort Kasus het erfgoed en de herbestemming van objecten van de Stelling van Amsterdam en waterlinies in
het algemeen, en anderzijds draagt de onderscheidende samenwerking bij aan kennis en ontwikkeling van de maker. Op veel vlakken zijn
de gevolgen van de stelling nog zichtbaar en bepalend voor de identiteit en groei van groter Amsterdam. De vormgeving van de stad en
omgeving zijn onlosmakelijk met de Stelling verbonden. Bij deze groei
hoort niet alleen nieuwbouw en uitbreiding maar ook herbestemming.
De wereld van het erfgoed, en dat van de forten in het bijzonder, is
bovendien een veld dat opmerkelijk weinig in aanraking komt met dat
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Perspectives 2019. Alle foto’s LNDWstudio

van de hedendaagse artistieke maker. Het Kunstfort brengt beiden in
de programmering samen: met begrip van het verleden en in de
praktijk van het heden, staat de verbeelding centraal bij het kijken
naar de toekomst.

Foto: LNDWstudio

Foto: LNDWstudio

Regio en Collectief (1): Perspectives

Perspectives 2019. Foto: Simon Trel

Perspectives
09.03.2019
14:00–22:00
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.
Perspectives gaat in op de verbinding van het Kunstfort als
internationaal georiënteerde instelling met de makers en bewoners
van de regio. Ontwerp en beeld van het dagelijkse leven spelen een
centrale rol in het werk van de geselecteerde kunstenaars. Het
erfgoed vormt de inspiratie voor het programma: het fort zelf, de
Stelling van Amsterdam, het dorp Vijfhuizen en de omliggende architectuur, Haarlemmermeer en de polder. Gedurende deze vroege
lentedag onderzoeken bezoekers, kunstenaars en relaties vragen als
‘Wie zijn we?’ ‘Waar komen we elkaar tegen?’ ‘Hoe zit ons leven eruit?’
en ‘Waar horen we thuis?’
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
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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 Jewelery / Master program of
BLESS, Quynh Dong, Michael Guidetti, Haarlemmermeermuseum De
Cruquius, Richard John Jones, Glenn Ryszko & Lotte Lara Schröder,
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. De programmering is samengesteld in gesprek met kunstenaar Bruno Zhu.
Kunstprogramma in fort, Genieloods en forteiland
14:30
14:45
15:00
15:30
16:15
17:00
17:00
17:45
18:30
19:00
19:30
20:30
21:00

Loods: Welkom met Bruno Zhu en Zippora Elders
Fort: Presentatie Nicolette Swaak
Fort: Presentatie KeraMabel
Fort: Historische rondleiding
Loods: Performance Challenging Jewellery (CJ)
Brug: Rondleiding door Zippora
Fort: Presentatie en proeverij door Malissa Cañez Sabus
Eiland: Performance Daniel Vorthuys
Loods: Artist talk door Johannes Schwartz
Fort: Presentatie Haarlemmermeermuseum de Cruquius.
Eiland: Buitenbioscoop door Jay Tan en Geo Wyeth
Loods: Performance Glenn Ryszko & Lotte Lara Schröder
Loods: Muziek Mini Jack

Kunstfort bij Vijfhuizen wordt ondersteund door de Gemeente
Haarlemmermeer en het Mondriaanfonds. Perspectives wordt mede
mogelijk gemaakt door de J.C. Ruigrok Stichting.

3		 Publiek
Educatie
Het bestaande programma van het Kunstfort richt zich sinds jaren
op leerlingen en scholieren. Het Kunstfort heeft in 2019–2020 met
bezoek van 22 scholen in totaal 1459 leerlingen ontvangen (stand, 11
maart 2020). Het bezoek van basisscholen uit Haarlemmermeer
toonde een stijging ten opzichte van 2018/2019 met ruim 300 leerlingen. Het bezoek vanuit Haarlem/Zuid-Kennemerland, waar een groot
aanbod is, loopt al meerdere jaren enigszins terug. Twee Scholen uit
het Voortgezet Onderwijs bezochten het Kunstfort.
Marcel van Kerkevoorde, reeds jaren werkzaam als coördinatie
jongereneducatie bij het Kunstfort, biedt rondleidingen, workshops
op maat (eerst in de klas en daarna op locatie), een vakoverstijgend
programma en bijzondere projecten. Voor elke doelgroep en omvang
bestaat een programma. Het aanbod is voor primair en voortgezet
onderwijs.
Elk jaar maakt het Kunstfort in het voorjaar lesbrieven afgestemd op
de tentoonstellingen. Elke docent of school krijgt ter voorbereiding
informatie opgestuurd zodat deze het bezoek goed kan voorbereiden.
De educator maakt voor de docenten een educatiekit waarin informatie staat zodat de docent zich optimaal kan voorbereiden op het
programma. In de educatiekit zijn een inleidende film, een documentaire en lessuggesties te vinden. Er is een educatiekit voor het primair onderwijs en voor het voortgezet onderwijs.
Voor de uitvoering van de programma’s werken we met opgeleide
rondleiders en workshopdocenten. Er is een zzp’ers pool van ongeveer 10 gekwalificeerde workshopdocenten. Deze docenten zijn
gescreend en worden tijdens de eerste workshops begeleid door de
educator. Voor elke workshopdocent is een VOG beschikbaar.
We nemen tevens deel aan 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.
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Dit traject is nu de tweede serie en deze loopt van 2017-2021 en wordt
gefinancierd door de gemeente Haarlemmermeer en het fonds voor
Cultuurparticipatie. Sinds 2017 zijn we een nog nauwere samenwerking aangegaan met Pier K. We bundelen de marketing en wervingsactiviteiten én werken nauwer samen binnen de Erfgoedleerlijn.

Finissage lentetentoonstelling, 2019. Foto: Simon Trel

Opening lentetentoonstelling Nicola Arthen & Timur Akhmetov, 2019
Foto: Maarten Nauw

Sinds 2016 zijn we ingestapt in de Erfgoedlijn met ieder jaar een groei
van het aantal schoolbezoeken, voornamelijk in het afgelopen jaar. De
andere musea in het overzicht zijn Museum Crash gevestigd in het
Fort bij Aalsmeer en Haarlemmermeer-museum de Cruquius. Vanuit
de erfgoedlijn willen we met de Cultuurmagneetschool een intensievere samenwerking opzetten. Dat resulteert dit schooljaar in een
schoolproject van basisschool de Ark onder de titel ‘Vrede’. Het
Kunstfort wil zich als erfgoed- en kunstinstelling in de educatie meer
profileren met projecten in het kader van vredesonderwijs.
Onze marketinginspanning laat een lichte stijging van het bezoek
aan het Kunstfort zien vanuit Haarlemmermeer. Hiervoor hebben we
een folder uitgebracht waarin een bezoek aan het Kunstfort als
‘educatieve cadeaubon’ onder de aandacht wordt gebracht. Het
bezoek vanuit Haarlem en omstreken liep voor dit jaar iets terug. De
ervaring is dat dit fluctueert, maar dat we elk jaar op een redelijk
niveau komen.
Voor de werving maken we gebruik van een aantal kanalen. Het
aanbod van het Kunstfort is opgenomen in het Kunstmenu van de
gemeente Haarlemmermeer, Haarlem, Haarlemmerliede, Heemstede
en Zandvoort. Alle projecten van het Kunstfort zijn terug te vinden
op de website van het Kunstfort en op de www.onderwijsindehaarlemmermeer.nl. Wij namen deel aan de voorlichtingsmarkt in
Hoofddorp en er gaat incidenteel een mailing naar alle ons bekende
scholen basis en voortgezet onderwijs in de regio.
In samenwerking met Pier K is er begin februari wederom een
pop-uptentoonstelling van het jongerenatelier, waaraan dit jaar maar
liefst 40 jongeren deelnamen. Zij hebben op zaterdagochtend een
tentoonstelling ingericht in het Kunstfort. Om 12.30 uur was er een
feestelijke opening en de tentoonstelling is tot 17.00 uur te bezichtigen geweest. Dit succesvolle en verbindende regio-evenement wordt
jaarlijks herhaald.
3
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In lijn met andere uitbreidingen wordt ook het bestaande publieks- en
educatieprogramma de komende jaren gediversifieerd en verbreed
met andere educatoren. Hiertoe werken we reeds actief aan volwasseneneducatie binnen onze publieksprogramma’s, maar zijn we ook in
gesprek met andere instellingen over cultuurparticipatie en ‘de wijk in
gaan’. In het bijzonder is in 2019 een lijn ingezet waarbij we kunst
verbinden met maatschappelijke cohesie, onder andere om sociale
isolatie van individuen tegen te gaan. Ook het vrijwilligersbeleid haakt
hierop aan.

4		 Marketing en communicatie
Het Kunstfort heeft een divers en daardoor uniek karakter wat ons
onderscheidend maakt ten opzichte van vergelijkbare presentatie-instellingen, namelijk:
•

•

•

Het Kunstfort behoort tot een niche van landelijke kunstinstellingen waarbij de inhoudelijke focus ligt op experimentele, site-specific kunst van internationale kunstenaars. In
deze niche onderscheiden we ons door de thematiek van
onze programmering: science fiction. Bij ons krijgen kunstenaars de vrijheid bestaande systemen te bevragen, hùn
visie op de wereld te tonen, om af te wijken, te
experimenteren.
Fort bij Vijfhuizen is 19e eeuws militair erfgoed, behorend
tot de Stelling van Amsterdam (sinds 1996 behorend tot
UNESCO Wereld Erfgoed).
Het Kunstfort ligt middenin de natuur, in de polder, op een
plek waar je kan uitwaaien. In de luwte van randstedelijke
steden als Amsterdam, Haarlemmermeer en Hoofddorp,
Haarlem en Leiden.

Opening Jan Robert Leegte & Border Agency, zomertentoonstelling, 2019
Foto: Maarten Nauw
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Externe communicatie

Artikelen

We zijn ons zeer bewust van dit unieke karakter en benadrukken dit in
onze externe communicatie. Omdat dit karakter uit verschillende
identiteiten bestaat, horen hier ook verschillende doelgroepen bij die
elk een eigen communicatie approach behoeven. We zien het als onze
taak om deze pijlers, in directe relatie tot elkaar, bij al deze doelgroepen 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. De specifieke
doelgroepen van het Kunstfort zijn: de (internationale) kunst-en
cultuurliefhebber, de erfgoed-en historie geïnteresseerde, bewoners
uit de regio, de dagjesweg mensen, toeristen en families.

Algemeen Online
•
•
•

Algemeen Offline
•
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Regionale krant Amsterdam (06.2019) – “De stad uit: zin in de
zomer / Algemeen over Kunstfort bij Vijfhuizen.”
“Hence, the perfect location for Bogomir’s exhibition and event, blending together
with the vision of the concrete bunker. ‘Kunstfort bij Vijfhuizen was supposed to
defend Amsterdam […] In a way, it’s a ruin like Tresor, that I wish to change into a
cultural space of ritual by uniting and dancing. It was never used to defend
something, but who says that it can’t be used now to defend people and nightlife?
When you think about defending a city now, this also means defending it from a
change of values, defending it against free space being taken over. That’s why I
think this is the perfect place for the exhibition and the event.’” – David Wouters
in gesprek met Bogomir Doringer, Cadence Culture (9 oktober 2019)

Pers
De kunstliefhebber wordt bereikt door free-publicity te genereren in
gerenommeerde kunstbladen, landelijke kwaliteitskranten en op
digitale kunstplatforms met een focus op (hedendaagse) kunst, zoals
Metropolis M, Mister Motley, Museumtijdschrift, Art Forum,
Tubelight, de Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw, Kunstinzicht, de
Culturele Agenda (Artifex), Art Viewer, Daily Lazy, Ofluxo, Flashart
online, Tzvetnik Online, Exhibitionary en Sleek magazine.
Geïnteresseerden in geschiedenis en erfgoed vindt het Kunstfort
op grote schaal via de site Forten.nl van Stichting Liniebreed
Ondernemen. Deze ledenstichting zet zich in voor het behoud en de
promotie van waterlinie-en fortenerfgoed. Dit doen zij door middel
van grote marketingcampagne’s, een drukbezochte website, de organisatie van fortgerelateerde events en diverse social media kanalen.
De regionale doelgroep en families worden aangesproken door
het generen van free-publicity in lokale/ regionale kranten en bladen,
zoals de Hoofddorpse Courant, het Haarlems Dagblad, tijdschrift
Meerhistorie, het Witte Weekblad, de Heemsteder, de Dorpskrant
van Vijfhuizen, de Haarlemse Ladder, We Are Public, Uitindehaar
lemmermeer.nl en Kidsproof.nl.

Dorpsblad vereniging de waterwolf – “Internationale Kunst,
gewoon in het Kunstfort bij Vijfhuizen.”
Nieuwe Meerbode (17.10.2019) – “Nacht van de Nacht op forten en
vestigingen.”
Museumcontact (26.11.2019) – “Wie is Wie: Simone van Fulpen.”

Tentoonstellingen Online
•

•

Hoofddorpse Courant (10.02.2019) – “Expo ‘Perspectives’ in
Kunstfort.”
Website De Ateliers (27.02.2019) – “Perspectives in Kunstfort bij
Vijfhuizen.”
Metropolis M (13.02.2019) – “Perspectives – Kunstfort Vijfhuizen
en de esthetiek van het alledaagse samenleven.”
Metropolis M – “Kunstfort bij Vijfhuizen – vijf openingen: Nicola Arthen,
Timur Akhmetov, Coralie Vogelaar, HARD-CORE, Ann Lislegaard.”
We are Public – “Kids of chaos: Scene of evacuation – Timur
Akhmetov.”
Tzvetnik Online - “Kids of chaos: Scene of evacuation – Timur
Akhmetov.”
Mister Motley (30.08.2019) – “Interview Jan Robert Leegte.”
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•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Metropolis M (5.10.2019) – “De ruimte blijft op afstand – Supre:
organism in Kunstfort bij Vijfhuizen.”
Website Cadence Culture (9.10.2019) – “ADE Defence Club:
Exploring politics on the dancefloor in the concrete bunker of
Kunstfort bij Vijfhuizen.”
Museumtijdschrift (10.2019) – “Bogomir Doringer – Dancing
Defence: Space, Ritual, Gesture.”
Durst Britt & Mayhew – “Editing Anxiety – An interview with
Puck Verkade.” Door Zippora Elders (directeur Kunstfort) ter
gelegenheid van Artissima Art Fair (11.2019)
Website Ruimte voor Kunst en Cultuur (13.11.2019) – “Kunstenaars
tonen verzet en creëren alternatieve ruimtes bij Kunstfort.”
Metropolis M (5.12.2019) – ‘Reality isn’t a river but an ocean of
rovers reverberating in us’ – Esteban Cabeza de Baca in
Kunstfort bij Vijfhuizen.
Mister Motley (9.12.2019) – “Can you feel it / De deel II.”
The Pollinators – Interview met Mariken Straat van Bee Heroes

Tentoonstellingen Offline
•
•
•
•
•
•
•

•
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Hoofddorpse Courant (02./03.2019) – “Kunstfort in vuur en vlam
– Perspectives: een uniek eendaags programma.”
Haarlems Dagblad (02./03.2019) – “De schoonheid van het alledaagse: Kunstfort wil regionale ambachtslieden strikken.”
Haarlems Dagblad (11.03.2019) – “Vage grenzen op Perspectives:
Lentemanifestatie bij Kunstfort bij Vijfhuizen.”
Haarlems Dagblad (03.2019) – “Kunstfort pakt uit met
lentepresentaties.”
Discover Benelux (05.2019) – “The bunker of art.”
Haarlems Dagblad (6.07.2019) – “Onbetrouwbare landschappen:
Kunstfort stelt rol van de mens in het landschap centraal.”
Haarlems Dagblad & Noord-Hollands Dagblad (02.12.2019) –
“Dance tegen de verdrukking: Exposities in het Kunstfort tonen
spanning tussen macht en individu.”
Parool (12.2019) – Tips – Kunstfort bij Vijfhuizen,
herfsttentoonstelling
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‘In de aardse schilderijen van Esteban Cabeza de Baca worden verschillende
gezichtspunten verenigd in een draaikolkerige massa van tijd en ruimte. Het
resultaat is een wonderschone bespiegeling op hoe de wereld bekeken wordt en
plekken vermengd raken met mensen,’ door Zoë Dankert, Metropolis M
(5.12.2019) – ‘Reality isn’t a river but an ocean of rovers reverberating in us’
– Esteban Cabeza de Baca in Kunstfort bij Vijfhuizen.

Advertenties
In 2019 is op vijf verschillende plekken geadverteerd. Allereerst hebben we ingezet op een groot, divers toeristenpubliek middels onze
advertentie in het vliegmagazine Discover Benelux. Dit fysieke magazine heeft een gemiddeld bereik van 240.000 personen, en met de
digitale versie 145.000 personen. Het landelijke kunstpubliek hebben
we benaderd door onze advertenties via de landelijke kunstbladen
Metropolis M (online) en Mister Motley (online). Het regionale publiek
kon het Kunstfort in de Haarlemse ladder vinden. Dagjesmensen zijn
benaderd door te adverteren in het consumentenlifestyle magazine
Radar+Magazine (bereik 216.000 mensen) die destijds een speciale
kunst-en cultuurbijlage uitbracht.
•
•
•
•
•

Radar magazine – zomertentoonstelling 2019 – Offline
advertentie
Discover Benelux – zomertentoonstelling 2019 – Offline
advertentie
Metropolis M – zomertentoonstelling - Online advertentie (gifje)
Haarlemse ladder – Offline advertentie
Mister Motley - Jubileumboek Dit is een vertaling van zeven jaar
online archief
“Timur Akhmetov’s installatie in de verduisterde militaire bunker van
het Kunstfort bij Vijfhuizen is een totaalervaring op zich, een sitespecific
tentoonstelling om niet te missen! “ Manique Hendriks, redacteur We Are Public
(lente 2019)
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Social media

Border Agency
Liquid Landscapes:
what if the ground under
your feet can´t be trusted

Via Instagram, Facebook en Linkedin houden wij onze volgers op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen op het Kunstfort. Door het
wegvallen van onze medewerker online in mei hebben wij deze taak
tot oktober zelf uitgevoerd. Vanaf oktober ging de nieuwe online
medewerker aan de slag. Er is een verbeterde social-mediastrategie
uitgestippeld, gericht op zorgvuldigere segmentatie van doelgroepen
en gebruikers van de kanalen. Deze manier van werken boekte goed
resultaat. Op Facebook en Instagram groeiden we in het aantal
volgers. Met name op Facebook ging dat hard: van 1.880 naar 2.221
volgers in 1 jaar. Op Instagram groeiden we van 1.520 naar 1.680
volgers. Het aantal likes op Facebook is hetzelfde gebleven, ruim
2000. Op Linkedin hebben we nu 106 volgers ten opzichte van 98 in
2019.
Ingezet wordt sinds eind 2019 op het vergroten van de betrokkenheid van personeel, vrijwilligers en andere partners.

Kunstfort
Exhibitions
bij Vijfhuizen
7.7-1.9.2019

Jan Robert Leegte, Scrollbar Composition, 2017. Photo: Hanneke Wetzer.

Jan Robert Leegte
Clear Obscure

Instagram

Heleen Blanken, When Water Falls #1: 02:57, 2018. Photo: Heleen Blanken

Advertenties. Design: Marius Schwarz

Heleen Blanken
Summer exhibition
Kunstfort
When Water Falls #3
07.07.-01.09.2019
bij Vijfhuizen

Als internationaal georiënteerde kunstorganisatie richt het
Kunstfort zich via Instagram op het (internationale) kunstpubliek.
Alle teksten zijn daarom in het Engels geschreven. Onze volgers
bestaan voornamelijk uit kunstenaars en hedendaagse kunstliefhebbers. Prioriteit in posts heeft beeld met een hoge kwaliteit. Enerzijds
gebruiken we Instagram om onze volgers te charmeren van ons
kunstaanbod en hen aan te sporen een bezoek te brengen aan onze
tentoonstellingen. Anderzijds trekken we mensen aan die ons volgen
vanwege de esthetische prikkeling van de beelden die wij posten. De
social media strategie is in 2019 een nieuwe weg ingeslagen door
naast posts met voornamelijk beelden van kunst ook – op geleidelijke
basis – posts met mensen te brengen die betrokken zijn bij de organisatie en de mensen voor en achter de schermen: de kunstenaars, DJ’s
en bezoekers. Zo geven we het kanaal een persoonlijke touch en
vervullen we de behoefte van mensen om een (emotionele) verbinding
aan te gaan met het door hen gevolgde account.
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Facebook
Om de regio meer te betrekken bij het Kunstfort zetten we Facebook
in als communicatiemiddel richting de omwonenden van de omgeving
Haarlemmermeer – Haarlem- Amsterdam. Alle posts worden
daarom in het Nederlands geschreven. De berichten zijn simpel en
makkelijk te begrijpen voor het algemene publiek in de regio. We
zetten Facebook in om te laten zien waar we op dit moment mee
bezig zijn, we laten zien welke events eraan komen, we plaatsen
oproepen voor vacatures en samenwerkingen en er worden interessante artikelen of weetjes geplaatst.
LinkedIn
De content op LinkedIn is een stuk zakelijker dan op Instagram of
Facebook. De focus ligt op partners van het Kunstfort. Belangrijke
samenwerkingen worden genoemd, vacatures en oproepen worden
geplaatst en artikelen met betrekking tot kunstbeleid krijgen een
podium. Onze medewerkers zetten deze content door, zodat we een
maximaal bereik genereren.

Nieuwsbrief
In 2019 stuurden we elke twee maanden een nieuwsbrief uit. Hierin
kondigden we tentoonstellingen en evenementen aan en blikten we
terug op de grotere evenementen. Sinds het begin van 2018 is het
aantal van 2.200 nieuwsbrieflezers hetzelfde gebleven. We streven
ernaar dit aantal eind 2020 te vergroten naar 2.500 lezers.

Website
In 2019 hadden we in totaal 8100 bezoekers en 6.100 unieke bezoekers
op onze site met een gemiddelde sessieduur van 2 minuten. In 2018
waren dit er in totaal 4.950, met een gemiddelde sessieduur van 1:46
minuten. Een stijging van dik 1.000 bezoekers.
4
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Journal

Vrienden van het Kunstfort

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. In 2019 is het journal verder ontwikkeld door Alix de Massiac. In 2020 wordt het breder gelanceerd.

In 2019 hebben we een start gemaakt met het opnieuw promoten van
onze vriendenkring (KunstfortVriend). Dit hebben we gedaan met een
nieuwe folder in de lijn van onze huisstijl. In 2020 willen we dit project
op grotere schaal gaan promoten en een digitaal betalingssysteem
op de website lanceren om lid worden te versimpelen.

Interne communicatie
Naast de medewerkers van het Kunstfort behoren ook tot de
Kunstfort community: de eigenaren van het restaurant, de atelierhouders van het fort, de buren in de houten woonhuizen
(Fortwachters) en de vrijwilligers. Voor de onderlinge saamhorigheid
vinden we het belangrijk dat onze ‘buren’ zich betrokken voelen bij wat
we doen – dat strekt zich uit naar Vijfhuizen als geheel. Via mailingen
houden we hen op de hoogte van onze activiteiten. Ook is er regelmatig persoonlijk contact: een paar keer per jaar vergadert ons office
team met de Fortwachters VVE. Atelierhouders worden persoonlijk
geïnformeerd door Gert Jan, de beheerder. Met het restaurant werken we veel samen: zij cateren alle openingen, randprogrammering en
events. Bij verhuur aan derden nemen zij als ‘preferred cateraar’ op
grote schaal de catering voor hun rekening.
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Adviseurs/ambassadeurs op afstand
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hildebrand de Boer, Stichting HollandRoute, ROW commissie
VVD,
Jeroen Boomgaard, Universiteit van Amsterdam
Nathanja van Dijk, directeur Kunsthal Rotterdam
Mariette Dölle, directeur Museum Kranenburgh
Terry van Druten, conservator Teylers Museum Haarlem
Sara van der Heide, beeldend kunstenaar
Ward Janssen, Head of Digital Stichting Cinekid
Chris Julien, research director De Waag
Sanne Luteijn, gallery manager Billytown Den Haag
Eva Olde Monnikhof, directeur DIVA Antwerpen
Vincent van Velsen, freelance curator
Florian Weigl, curator _V2 Rotterdam
Niels Weitkamp, senior projectmanager Nationaal Comité 4 en 5
mei, projectleider 75 jaar bevrijding

De adviseurs geven de directeur gevraagd en ongevraagd advies en
worden uitgenodigd voor openingen en evenementen. Soms is er een
samenwerking. Vanaf 2020 komen de adviseurs eens in de één à twee
jaar voor een borrel of etentje. Ook Marieke Sanders, bestuurder en
kunstminnaar woonachtig te Haarlem, heeft de directeur in recente
jaren geadviseerd en steunt het Kunstfort.
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5		 Productie
Voor de productie van ons tentoonstellings-en publieksprogramma
was 2019 een gevarieerd en mooi jaar. We begonnen het seizoen met
het 1-daagse publieksevenement Perspectives, waar zowel binnenals buitenwerken te zien waren van lokale en jonge internationale
kunstenaars. Video-installatiekunst en open film screenings buiten
op het forteneiland werden gecombineerd met lokale keramiekambacht en een live food performance.
De productie van de eerste seizoenstentoonstelling in 2019
begon energiek met kunstenaar Timur Akhmetov die een maand in
residency ging op Kunstfort bij Vijfhuizen ter voorbereiding van zijn
soloshow in het fort. Er werd deels door hem nieuw (video)werk op
locatie gemaakt. Daarbij maakte hij zoveel mogelijk gebruik van
materialen en beelden uit de directe omgeving. Grote videoschermen van 52 - 65 inch werden in alle ruimtes geïnstalleerd, ieder in
een eigen setting van ‘scene of evacuation’ gesitueerd. Uiteindelijk
werden daarmee de verschillende ruimtes in het fort volledig
onderdeel van zijn installatie getiteld ‘KIDS OF CHAOS’: scene of
evacuation.
Voor de soloshow van Jan Robert Leegte ‘Clear Obscure’ in de
zomer in de Genieloods hebben we met behulp van onze vaste art
handler Micha Prinsen monumentale projectieschermen gemaakt
waarop de kunstenaar live satellietbeelden screende. Met een duidelijk schetsontwerp en het gebruik van relatief simpele materialen,
konden we relatief snel grote functionele maar esthetische ook goed
ogende schermen produceren, die in samenspraak met de kunstenaar op passende wijze werden afgewerkt. De schermen die door de
hele loods in een diagonaal lijnenspel waren opgesteld, werden onderdeel van Leegte’s installatie.
In het najaar hadden we productioneel een bijzondere samenwerking met kunstenaar Esteban Cabeza de Baca die de hele Genieloods
gebruikte voor zijn werk, inclusief het bewerken van vloeren, wanden
en ramen. Dit keer draaide het inrichten van de tentoonstelling om
het samen laten komen van uiteenlopende materiaalonderdelen die
de kunstenaar in zijn hybride kunstenaarspraktijk maakt; van sculpturen en maskers bestaande uit keramiek en gips tot blokken hout,
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touw, prikkeldraad, werken op doek en schilderingen op de ramen en
de vloer. Met uiterste precisie zijn al deze onderdelen geïnstalleerd,
bevestigd en gerangschikt.
De opening van de herfsttentoonstelling, die het startschot gaf
voor de solotentoonstellingen van kunstenaars Esteban Cabeza de
Baca en Bogomir Doringer hebben we gecombineerd met het avondvullende muziekprogramma Defence Club in samenwerking met ADE.
Bij deze productie, die onderdeel uit maakte van de tentoonstelling
Dancing Defence: Space Ritual Gesture van Bogomir Doringer in het
fort, hebben we muziek en kunst samengebracht. Terwijl de poterne
werd omgetoverd tot een intieme clubsetting met ijzersterk geluid
(mede dankzij het Kantarion Soundsystem) en bijpassend licht, waren
in alle andere ruimtes van het fort time-based werken uit de samenwerkingen van Bogomir Doringer te zien. De techniek werd begeleid
door MTS en gedurende de hele avond stond er een floormanager voor al onze bezoekers, kunstenaars en dj’s klaar.
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6		 Organisatie
Personeel

Vrijwilligersrondleiding door Nicola Arthen. Foto: Gerald van Daalen.

Teamuitje Buitenplaats Doornburgh, november 2019. Privéfoto.

Zippora Elders is met een aanstelling van 0,6 fte sinds juli 2016 artistiek directeur en is in 2018 als directeur gaan werken. Zij draagt met
het bestuur zorg voor activiteiten, personeelszaken, partners en
relaties, subsidie-aanvragen en eigen inkomsten, exploitatie en
jaar- en beleidsstukken. Zippora is curator en studeerde ondermeer
kunstgeschiedenis en erfgoed.
Bij de fondsenwerving kreeg de stichting freelance ondersteuning van Gieneke Pieterse, die eerder optrad als zakelijk leider cq.
adviseur en brede ervaring heeft in het culturele veld. Evenals in 2018
lag de nadruk in 2019 op het verder versterken van de bedrijfsvoering
en het verscherpen van de financiele administratie met behulp van de
in 2018 aangetreden penningmeester Chris de Jong.
De spin in het web op kantoor is de coördinator Backoffice &
Communicatie, voor 0,6 fte. Sinds najaar 2017 is dat Lisette
Bockwinkel, kunsthistoricus, die tevens de relaties onderhoudt met
omwonenden, atelierhouders en het restaurant. Zij houdt de persrelaties aan, begeleidt PR en communicatie en coördineert de samenwerkingen op het fortterrein.
Gert-Jan Brok is al jaren beheerder van het Kunstfort en vast
onderdeel van het team, hetzij sinds de stichtingssplitsing formeel in
dienst bij de beheerstichting. Hij voorziet het onderhoud van het
fortterrein en de gebouwen, en maakt de ruimtes tentoonstellingsklaar, tevens treedt hij regelmatig op als ontvanger of art handler
voor kunstenaars en andere relaties.
De productie wordt vanaf 2018 gedaan door Marleen Kers, die
ruime ervaring heeft op het gebied van development, projectcoordinatie en communicatie bij ondermeer Rijksmuseum, Art Zuid, The
Hague Contemporary en tevens een achtergrond heeft in cultuurwetenschappen en museumstudies.
De coördinator wordt voor 0,2 fte ondersteund door Assistent
Coördinator & Vrijwilligers Simone van Fulpen die al enige jaren voor
het Kunstfort werkt en algemene kantoortaken mede–overziet.
Voor online PR werkt het Kunstfort sinds najaar 2019 samen met
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branding-specialist Sagar Pargas. De nadruk van zijn werkzaamheden ligt op social media. Tot mei 2019 was Manique Hendricks de
vaste medewerker online communicatie.
Marcel van Kerkvoorde bleef werkzaam als freelance
Kunstfort-educator.
Mariken Straat, tevens projectleider Kunstfort Projects: Bee Heroes,
ondersteunt sinds 2018 op het gebied van de interne financiële administratie. Directeur en penningmeester doen de controle en betalingen.
In 2019 werkt het team versterkt met de stagiairs Cees Oussoren
en Shuchen Liu.

Samenstelling team
Stichting Kunstfort Activiteiten ontving in 2019 een aanvullende
BKV-subsidie van de gemeente Haarlemmermeer. Dit is gebruikt ter
ondersteuning van de werkorganisatie op het gebied van ondersteuning zakelijk, assistentie kantoor, algemene PR en online communicatie, en projectondersteuning. Wegens de stichtingsplitsing en het
overplaatsen van de zakelijk leider naar de Stichting Kunstfort Beheer
vanaf 2017, voert de artistiek directeur noodzakelijkerwijze in de
praktijk ook de werkzaamheden van een algemene directie wat door
de bestuursvoorzitter in de loop van 2018/19 geformaliseerd is met de
titel ‘directeur’. In de periode 2018 – 2019 is met succes ingezet op
opheldering en versimpeling rondom de financiële structuur van de
organisatie. Het Kunstfort streeft naar uitbreiding op het gebied van
zakelijke ondersteuning vanaf medio 2020.
Organisatorische en zakelijke versterking van het team hadden
de afgelopen jaren absoluut prioriteit. Dit legde echter wel grote
werkdruk op de inhoud, die – hetzij in samenspraak met team en
adviseurs – in de basis vooral door de (voorheen artistiek) directeur
gedragen moest worden. Samenwerkingen met collega-instellingen
of kunstenaars-als-curatoren boden hierin verlichting en verdieping.
De middelen zijn nog niet toereikend om structureel ‘de inhoud’ uit te
breiden, maar ten behoeve van werkbalans én variëteit wordt
komende jaren wel ingezet op een tussenoplossing middels ondermeer een redactieraad.
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Functies en nevenfuncties Zippora Elders
Naast directeur Kunstfort voor 24 uur per week is Zippora sinds 2018
tevens co-curator van sonsbeek 20->24. Voorheen was ze curator bij
Foam museum voor fotografie en conservator-in-opleiding bij het
Stedelijk Museum Amsterdam. Ze studeerde Kunstgeschiedenis,
Erfgoedstudies specialisatie Museumconservator, en curatorial
practice. Zippora heeft als freelance kunsthistoricus, docent en
auteur bijdragen geleverd aan diverse platformen en internationale
instellingen. Recent werkte ze tevens als consultant en curator
beeldende kunst voor Doornburgh, Buitenplaats voor Kunst en
Wetenschap, in Maarssen; is ze medesamensteller van het project 101
jaar Constant Nieuwenhuys voor de Fondation Constant; en gastcurator / artistiek leider van The Performance Show, een initiatief van
Art Rotterdam in Atelier Van Lieshout. Ze was resident bij ABA
Berlin, Danish Arts Foundation, EXPO Chicago, Kooshk Tehran en
HOW Museum Shanghai.
Zippora bekleedt een aantal nevenfuncties. Zo is ze (incidenteel)
adviseur cultuur en kunst voor de gemeenten Haarlem,
Haarlemmermeer, Den Haag en de Metropoolregio Amsterdam. Zat
ze recent in de jury gemeentelijke kunstaankopen 2020 voor het
Stedelijk Museum Amsterdam en in de jury voor de Nederlandse
inzending Biennale van Venetie 2019. De afgelopen jaren nam ze
zitting in de commissies beeldende kunst van het Amsterdams Fonds
voor de Kunst en het Mondriaan Fonds, en momenteel in die van het
Prins Bernhard Cultuurfonds en de Raad voor Cultuur. Ze is algemeen bestuurslid van de multidisciplinaire belangenvereniging
Kunsten ‘92 en ambassadeur voor Young Stedelijk. Ze treedt in 2020
toe tot de Raad van Toezicht van Stichting Rizoom, het bestuur van
Hard//hoofd, de jury van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst
en de Invitatie Commissie van Amsterdam Art Weekend.
Nevenfuncties worden besproken met het bestuur.
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Vrijwilligers
De vrijwilligers vormen een belangrijke waarde en basis van het
Kunstfort. De Publieksmedewerkers en Rondleiders zijn het eerste
aanspreekpunt voor de bezoeker waardoor de ambassadeursfunctie
van deze vrijwilligers zeer belangrijk is.
Het Kunstfort ziet het vrijwilligersbeleid als een maatschappelijke taak en regionale verantwoordelijkheid voor de Haarlemmermeer
en omgeving. Aansluiting van de vrijwilligers uit de regio bij het
Kunstfort, zorgt voor een bredere grondslag en inbedding in de regio.
De groep vrijwilligers is trouw. Het dagelijks functioneren van de
presentatie functie van het Kunstfort berust voor een deel op de
betrokken inzet van Publieksmedewerkers voor het ontvangen van
bezoekers, Rondleiders Historie en Kunst voor het informeren van de
bezoekers en medewerkers Beheer voor het presentabel houden van
het Kunstfort en haar omgeving.
We betrekken alle vrijwilligers eveneens inhoudelijk bij het tentoonstellingsprogramma via de algemene vergadering en het bijwonen van de openingen. Voorafgaand aan de opening van een
tentoonstelling wordt een lunch en rondleiding georganiseerd, waar
de curator en kunstenaars de kunstwerken toelichten en ingaan op
vragen. Zo worden de vrijwilligers keer op keer betrokken bij de artistieke keuzes, de inhoud, en de vertaling van het Kunstfortbeleid naar
onze activiteiten.

Aantal bijeenkomsten met vrijwilligers 2019
•
•
•

•
Opening Jan Robert Leegte & Border Agency, zomertentoonstelling, 2019
Foto’s: Maarten Nauw
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23 januari 2019: Nieuwjaarsborrel voor genodigden en vrijwilligers
9 maart 2019: Publieksprogramma Perspectives, eerste evenement van het jaar voor publiek en vrijwilligers
19 maart 2019: SLO Gidsen training voor rondleiders Liniebreed
(Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie) op het
Kunstfort
27 maart 2019: Intro seizoen met een opfris Gastvrijheidstraining
voor de Publieksmedewerkers en Rondleiders en Algemene
Vregadering
Organisatie

•
•
•
•
•

•

7 april 2019: Opening Lentetentoonstelling, met lunch en rondleiding door de kunstenaars voorafgaand aan de opening
7 juli 2019: Opening Zomertentoonstelling, met lunch en rondleiding door de kunstenaars voorafgaand aan de opening
24 september 2019: Bezoek Cruquius Museum; uitwisseling van
bezoek. Vrijwilligers die elkaar rondleiden op hun eigen locatie
19 oktober 2019: Opening Herfsttentoonstelling, met lunch en
rondleiding door de kunstenaars voorafgaand aan de opening
14 november 2019: Kunstfort Vrijwilligers Uitje naar Doornburgh,
buitenplaats voor Kunst en Wetenschap in Maarssen naar tentoonstelling Endless Life met lunch en rondleiding
15 december 2019: Finissage met Kerstborrel voor vrijwilligers en
genodigden

Tevens waren er drie bijeenkomsten voor de Technische Doorloop
waar de Publieksmedewerkers de apparatuur en lichten van de tentoonstelling aan- en uitzetten. Waarbij knelpunten worden gesignaleerd en opgelost samen met de vaste krachten.

Totaal aantal vrijwilligers 2019
•

27 vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers is redelijk constant gebleven ten opzichte van
2018. Sommige vrijwilligers bekleden een dubbelfunctie: Beheer en
Rondleider, Rondleider en Publieksmedewerker, Beheer en
Publieksmedewerker. Tevens is er een vrijwilliger Back Office die één
dagdeel de Coördinator assisteert.
•
•
•
•

Beheer: 6
Rondleiders: 6 (1x buitenlands, 2x kunst, 3x historie)
Publieksmedewerkers: 14
Back Office assistentie: 1

Vrijwilligersbeleid
De werving van Publieksmedewerkers heeft prioriteit. Onze poule van
Publieksmedewerkers is steady, maar vergrijst ook. Senioriteit is
belangrijk voor de functie die een grote mate van zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid vereist vooral bij werk in het weekeind, wanneer
de vrijwilligers het eerste aanspreekpunt zijn.
Voor de werving van Publieksmedewerkers en Rondleiders in
2020 willen we ons wederom richten op studenten van de
Kunstacademie. Ervaring opdoen bij het Kunstfort is een uitdaging,
goed voor de contacten met organisaties en kunstenaars en nuttig
voor de toekomst van studenten.
Uitgezette lijnen in 2019 hebben helaas nog niets opgeleverd.
Maar er wordt zo geïnvesteerd in bekendheid.
De Vrijwilligers Centrales Haarlemmermeer, Haarlem en
Heemstede blijven belangrijk om vrijwilligers te werven die verbondenheid zoeken met de regio en interesse hebben in kunst, cultuur
(erfgoed) en natuur.
Belangrijk in het beleid blijft de nadruk op het behoud van vrijwilligers. Het organiseren van kleine uitstapjes/uitwisselingen naar
collega instellingen met vrijwilligers is als zeer positief ervaren en een
vorm van teambuilding op een ontspannen manier.
Het professionaliseren van de Publieksmedewerkers in publieksontvangst heeft voorkeur. De zelf vormgegeven Gastvrijheidstraining
in 2019 was ter opfrissing. Een training door een professional met
meer afstand tot de groep is wenselijk. Er wordt ingezet op het
aanvragen van een subsidie voor 2021 om de Publieksmedewerkers
verder te professionaliseren.

Stichting

Training voor Vrijwilligers Coördinator in 2019: Workshop Vrouwelijk
Leiderschap 17 september 2019 – Wij Heemstede

Stichting Kunstfort Activiteiten heeft als kernactiviteit de culturele
programmering van Fort bij Vijfhuizen. Zij is door de Belastingdienst
aangemerkt als een ondernemende stichting en heeft een ANBIstatus. De stichting heeft tot doel: het organiseren van een kunst- en
erfgoedprogrammering en activiteiten in Fort bij Vijfhuizen, het
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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 gesplitst in twee
stichtingen: Stichting Kunstfort Beheer heeft als kerntaak beheer en
onderhoud van het fort en Stichting Kunstfort Activiteiten huurt
kantoor- en expositieruimtes van Stichting Kunstfort Beheer. De
twee stichtingen werken nauw samen waar het cultureel ondernemerschap betreft. Dit Jaarverslag heeft uitsluitend betrekking op
Stichting Kunstfort Activiteiten.
Sinds 2018 hebben beide stichtingen een andere voorzitter en is
daarmee iedere personele unie tussen hun respectievelijke besturen
opgeheven. De zakelijk leider/directeur van de oorspronkelijke
Stichting Kunstfort is overgegaan naar de Stichting Kunstfort
Beheer en in 2017 vertrokken.
Stichting Kunstfort Activiteiten onderschrijft de Governance
Code Cultuur, de Code Culturele Diversiteit en de richtlijn kunstenaarshonoraria. Het bestuur van de stichting bestaat uit onbezoldigde leden, zij krijgen vacatiegeld en een onkostenvergoeding.

Bestuur
In 2019 wordt het bestuur van de Stichting Kunstfort Activiteiten
gevormd door Jan Hoekema (voorzitter), Chris de Jong (penningmeester en secretaris) en Fadwa Naamna (algemeen bestuurslid).
Na de splitsing van Stichting Kunstfort bij Vijfhuizen in de
Stichtingen Kunstfort Beheer (hierna: SKB) en Stichting Kunstfort
Activiteiten 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.
Waar 2017 een jaar was van transitie waarin veel veranderingen
werden gerealiseerd en een aantal professionaliseringen konden
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worden doorgevoerd, werden deze in 2018 en 2019 geconsolideerd. De
financiële administratie werd verscherpt met een interne medewerker en veelvuldig overleg met het accountantskantoor. Dit kostte veel
extra inzet van zowel bestuur als de werkorganisatie. In de loop van
2019 werd het kantoor vervangen door een bureau passender bij een
kunstinstelling van deze omvang.
In 2020 wordt het bestuur uitgebreid met Denise Abbas (algemeen
bestuurslid) en Joachim Fleury (financiën, algemeen bestuurslid met een
juridische achtergrond en focus).
Jan Hoekema was diplomaat/ambassadeur op met name de
terreinen Verenigde Naties, ontwapening, NAVO en cultuur. Lid
gemeenteraad Leiden en Tweede Kamer (8 jaar) voor D66. Hij was
gedurende elf jaar burgemeester in drie gemeentes en daarnaast
bestuurder en toezichthouder in vele culturele en maatschappelijke
instellingen. Nu is hij ondernemer op het terrein van public affairs,
coaching en bestuurlijke advisering en heeft daarnaast een aantal
maatschappelijke en culturele functies. Jan woont in Haarlem.
Chris de Jong is sedert 1978 directeur van STOA, het zelfstandige adviesbureau voor de kunsten op het gebied van beleid, strategie, financieringen en nieuwe ontwikkelingen. Specialisatie Cultureel
Vastgoed, financiën en fondswerving. Thans is hij nog adviseur van
De Ateliers in Amsterdam, Witte de With in Rotterdam en Studio
Peer in Gorinchem. Daarnaast is hij Bestuurslid bij Het Verhalenhuis
in Rotterdam en het Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie in
Geldermalsen.
Fadwa Naamna is curator en onderzoeker, die in Amsterdam
woont en werkt. Ze houdt zich bezig met de relatie tussen de hedendaagse Palestijnse en Israëlische kunstscene met een focus op sociaal-politieke inhoud, specifiek in conflictzones. Ze heeft haar studie
Arts and Geography aan de Universiteit van Haifa afgerond en heeft
een aantal jaren als assistent-curator gewerkt in het ArabischJoodse culturele centrum Beit Hagefen, ook in Haïfa. Naamna was
deelnemer aan het De Appel curatorial programme. In 2019 werkt zij
als co-curator aan de komende Voorstellen tot Gemeentelijke
Kunstaankopen 2020 in het Stedelijk Museum Amsterdam.
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Foto’s: Maarten Nauw

7		 Toekomst
Sinds 2016 is onze programmering geïnspireerd door science fiction:
een artistiek kader voor het UNESCO-werelderfgoed waar we een
belangrijk onderdeel van zijn.
Eind 2019 hebben we dit bijgestuurd richting thema’s van betovering, genezing en vruchtbaarheid, nog steeds in de context van het
verbeelden van alternatieve realiteiten. We reflecteren op de statische architectuur van het fort en de verhalen daarover; we willen
lokale en internationale gemeenschappen versterken; en we hopen
lichaam en geest artistiek te bezielen met natuur, erfgoed en kunst.
Tijdens dit schrijven, bij aanvang van de voor onze tijd ongekende
COVID-19 crisis, blijken deze denkwijzen nog relevanter. Een missie
rond herstel is passend nu een pandemie onze dagelijkse realiteit bepaalt. Echter, door al jaren met onderwerpen als dystopie en
apocalyps te werken, realiseren we ons ook dat herstel allang noodzakelijk was nu klimaat, middelen en arbeid uitgeput raken, wat
momenteel in toenemende mate zicht- en voelbaar wordt.
Deze thema’s onderzoeken we on- en offline zonder onze teamleden, kunstenaars en (virtuele) bezoekers te overladen. Organische
voortzetting van het programma betekent voor het Kunstfort:
nieuwe ideeën ontwikkelen zonder druk, tijd nemen om gesprekken te
voeren met kunstenaars, en focussen op de (mentale) gezondheid van
de gemeenschap: onze vrijwilligers, teams, vrienden, bezoekers,
medebewoners en natuurlijk de kunstenaars. Ter versteviging wordt
in de loop van 2020 zakelijke ondersteuning aangetrokken. Ook de
verdiepingen en uitbreidingen op het gebied van erfgoed, beheer,
educatie en marketing worden gestaag voortgezet.
Eens te meer blijkt de nood aan middelgrote plekken die in de
randstad een podium voor experiment, reflectie en schoonheid bieden. Het Kunstfort blijft die rol waarderen, beschermen en versterken – zoals het een fort betaamt.
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Dank aan
De kunstenaars en hun teams
Alle bezoekers
Gemeente Haarlemmermeer
Mondriaan Fonds
Gemeente Haarlem
Provincie Noord-Holland
Stichting Liniebreed Ondernemen
Haarlemmermeermuseum de Cruquius
Podium voor Architectuur
Pier K
Amsterdam Dance Event
Parksessies
De Karavaan

Perspectives, 2019. Foto: Simon Trel.

Credits fotografie
Simon Trel, LNDW Studio
(tentoonstellingen)
Maarten Nauw (openingen)
Maarten Nauw, Simon Trel (overige
evenementen)
Tenzij anders vermeld (instagram, pers)
Credits grafisch ontwerp
Dan Solbach, Marius Schwarz, Jessy van
Dinther
Restaurant ’t Fort, omwonenden Fort bij
Vijfhuizen
Bestuur, vrijwilligers, medewerkers en
freelancers Kunstfort
Adviseurs en vrienden
Alle overige betrokkenen en relaties
Arif, Timur Akhmetov, Nicola Arthen,
Raymond Barion, Morten Barker, Becket
MWN, Eitan Ben Moshe, Catherine
Biocca, Benedikte Bjerre, Heleen
Blanken, Border Agency, Kim David Bots,
Broersen & Lukács, Esteban Cabeza de
Baca, Malissa Cañez Sabus, Challenging
Jewellery (Master program of BLESS),
Yin-Ju Chen, Lora Deniz, Jacob Dwyer,
Jessy van Dinther, Natalia Domínguez
Rangel, Quynh Dong, Bogomir Doringer,
DSTART, Diederik van den Ende, Toon
Fibbe & Laura Wiedijk, François GirardMeunier, Michael Guidetti, HARDCORE,
Tamar Harpaz, Eleonore Hellio, Ivan

Henriques, Roderick Hietbrink, Jan Hoek,
Alexander Höglund, Takeshi Ikeda, Jetti &
Post, Richard John Jones, Rachel de
Joode, Sara Kamalvand, Annika Kappner,
Tamás Kaszás, Sam Keogh, KeraMabel,
Botond Keresztesi, Vincent Knopper,
Miriam Kongstad, Eva-Fiore Kovacovsky,
Minna Långström, Sophie Lee, Jan
Robert Leegte, Ann Lislegaard,
LNDWstudio, LUST, Dj Marcelle /
Another Nice Mess, Mayo, Almagul
Menlibayeva, Abel Minnée, Timo Nasseri,
Maarten Nauw, Lennart de Neef & Micha
Prinsen, Olya Oleinic, Serge Onnen,
Lonneke van der Palen, Lola Pertsowsky,
Polyester, Quadrature, Mika Rosenberg,
Lieve Rutte, RYBN, Sarah Ancelle
Schönfeld, Johannes Schwartz, Marius
Schwarz, DJ Sophia, Ben Sharp, Geert
Snoeijer, Dan Solbach, Sounds like
Tamara, Stichting Erik Andriesse, Sugar
Pop Institute, Nicolette Swaak, The
Rodina, Glenn Ryszko & Lotte Lara
Schröder, Jay Tan & Geo Wyeth, Antti
Tenetz, Simon Trel, Michelle de Vaan,
Wyne Veen, Puck Verkade, Niek
Verschoor, Coralie Vogelaar, Daniël
Vorthuys, Beny Wagner, Dan Walwin,
Charlott Weise, Luuk Wilmering, Kerstin
Winking, Joeri Woudstra, Bruno Zhu.
Plus alle bijdragen aan de rand- en
publieksprogrammering.
Bee Heroes, Coloron, De Karavaan, De
Ringbiënnale, Dorpsvereniging de oude
Waterwolf, Drukkerij Raddraaier,
Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente
Haarlem, Haarlemmermeermuseum de
Cruquius, Haarlemse Herfst, J.C.
Ruigrokstichting, Kunst is Lang,
Mondriaan Fonds, MTS Audiovisueel,
Museumvereniging, Parksessies, Pier
K, Podium voor Architectuur, Provincie
Noord-Holland, Restaurant ’t Fort,
Sandberg Instituut, Stichting Liniebreed
Ondernemen, Stichting Stokroos, Waag,
We Are Public, 37PK. En natuurlijk al onze
vrienden.
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BALANS
2019

2018

ACTIVA
Materiele vaste activa
automatisering
overige materiele activa

vlottende activa
debiteuren
vordering op Beheer
Overige vorderingen

Liquide middelen
kas
bank

TOTAAL ACTIVA

€
€

6.134
2.913

€
€

9.201
5.622

€

9.047

€

14.823

€
€
€

7.353
394
16.168

€
€

394
20.625

€

23.915

€

21.019

€
€

467
3.016

€

3.483

€

1.319

€

36.445

€

37.161

€
€

(30.402)
22.379

€
€

(26.159)
(4.243)

€

(8.023)

€

(30.402)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.000
16.275
1.836
8.815
384
471
278
2.516
3.894
44.468

€

67.563

€

36.445

€

37.161

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Resultaat boekjaar

Kortlopende schulden
Overbruggingskrediet
crediteuren
vakantiegeld
af te dragen
loonheffing
sociale lasten
zww heffing
af te dragen
overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA
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RESULTATENREKENING
BATEN

resultaat
2019

begroting
2019

€
194.100
€
55.000
€
19.900
€
22.138
€
5.324
€ 296.462

€ 190.300
€
55.000
€
1.000
€
44.060

€
€
€
€

194.100
49.000
394
12.898

€ 290.360

€

256.392

Kunstprogrammering kosten
Projecten

€

92.300

€ 111.735

€

155.958

Bestuurskosten
Personeelskosten

€
€

2.050
101.225

€
2.050
€ 103.275

€
€

1.456
72.096

Algemene kosten

€

81.170

€

73.300

€

30.439

€ 276.744

€ 290.360

€

259.949

EXPLOITATIERESULTAAT

€

19.718

€

€

(3.557)

bijzondere baten en lasten

€

2.661

€

(686)

€

22.379

€

(4.243)

Prestatiesubsidie Haarlemmermeer
mondriaanfonds
Overige Subsidies
Eigen Inkomsten
Donatie SKB

resultaat
2018

LASTEN

RESULTAAT

-
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Toelichting op de jaarrekening
Algemene grondslagen
de jaarrekening is opgesteld met inachtnemening van de bepalingen van de Richtlijn voor
Jaarverslaggeving C1 "kleine organisaties zonder winstsrevn". Alle in de jaarrekening vermelde
bedragen luiden in euro's
Personeel
De stichting heeft drie personeelsleden in dienst: artistiek directeur (o,6fte) coordinator (0,6fte)
en assistent coordinator (0,1fte) en werkt daarnaast met een groep zzp'ers.
Activiteiten
De stichting werd opgericht op 3 november 2016 met als doel het realiseren van een centrum
voor beeldende kunst en erfgoed onder de naam Kunstfort Vijfhuizen. De stichting is gevestigd
in Vijfhuizen, gemeente Haarlemmermeer.
Waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld op basis van historisch profijtbeginsel. Ten zij anders verneld,
worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarden, voor zover van toepassing
onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Balans
Algemeen
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat toekomstige
economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het
waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen
en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Kortlopende vorderingen en schulden
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen
tegen de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid
en hebben een looptijd korter dan 1 jaar, tenzij anders vermeld.
Staat van baten en lasten
Algemeen
Het saldo van baten en lasten over het jaar wordt bepaald, met inachtneming van de hiervoor
vernelde waarderingsgrondslagen. De baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze
betrekking hebben, terwijl de lasten worden opgenomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
Baten worden alleen verantwoord als er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de
toekomstige voordelen naar de stichting zullen toevloeien en betrouwbaar kunnen worden geschat.
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Toelichting op de balans
ACTIVA
Vaste activa

2019

2018

Website
afschrijving website

9.201
3.067

12.268
3.067

boekwaarde

6.134

9.201

Alarmsysteem
afschrijving website

5.622
2.709

8.331
2.709

boekwaarde

2.913

5.622

9.047

14.823

rekening courant Beheer

394

394

Debiteuren
Omzet belasting
Kortlopende vorderingen

7.353
5.768
10.400

6.664
9.242
4.719

23.521

20.625

467
3.016
-

295
874
150

3.483

1.319

36.445

36.767

Totaal vaste activa
Vlottende activa

liquide middelen
kas
bank
kruisposten

TOTAAL ACTIVA
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PASSIVA

2019

Eigen vermogen
stand per 31 december 2018
bij resultaat 2019

(30.401)
22.379

stand per 31 deecmber 2019

(8.022)

2018

(30.401)

Kortlopende schulden
af te dragen premies en belastingen

14.298

11.809

overbruggingskrediet

10.000

-

crediteuren

16.275

29.124

3.895

26.629

36.445

37.161

overige kortlopende verplichtingen

TOTAAL PASSIVA

04-05-2020

Kunstfort Vijfhuizen Activiteiten.

toelichting op de resultatenrekening
Personeel
4000
4005
4006
4010
4015
4050
4051
4055
4074
5025

bruto salarissen
vrijwilligers
honoraria zzpers
inhuur beheer
vakantiegeld
sociale lasten
ziektekosten
pensioen
reiskosten
reiskosten zzper en stagieres

44.373,34
1.169,27
26.157,51
11.666,70
3.544,00
5.812,65
3.272,51
1.572,38
899,16
2.756,98
101.225

Bedrijfslasten
4110 huur
4130 afschrijving activa
4200 verzekering
4325 administratie
4500 algemene kosten

52.650,00
2.709,00
5.561,84
7.323,49
14.975,33
83.220

Programmaksoten
4510 representatie
5000 productiekosten programma
5010 honoraria kunstenaars
5020 reiskosten kunstenaars
5030 transportkosten

2.238,64
21.530,11
32.090,41
746,70
1.699,11
58.305

Educatie en promotie
5040 educatie
5050 pr en marketting
5055 afschrijving website

4.950,51
19.339,55
3.067,00
6.637,92
33.995

276.744,11

