Een terug- en vooruitblik op het programma van Kunstfort bij Vijfhuizen
Te midden van strikte lockdown-maatregelen en het wachten op genezende vaccins, zet
het Kunstfort door met een bijzondere verkenning van de programmalijn betovering,
helen, vruchtbaarheid.
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De aandacht voor dit thema werd eind 2019 gestart—na vier jaar inspiratie op scifi nog steeds in de
context van het verbeelden van alternatieve realiteiten. Deze onderwerpen vormden een
belangrijke focus in de drie tentoonstellingen die in 2020 in het fort opengesteld konden worden. Zo
draaide de groepstentoonstelling Plural Fertilities en bijgaande podcast om zorg in de brede zin,
(op)groeien en ons nalatenschap aan volgende generaties. Deelnemende kunstenaars waren
Mehraneh Atashi, Lisa Gliederpuppe, Susanne Kriemann, Mire Lee, Dorine van Meel, Kevin Osepa,
Eric Peter, Lotte Lara Schröder en Müge Yilmaz.
De solo-shows van Sophie Lee (Ziwzih-Ziwzih-OO-OO-OO) en Ann Lislegaard (Fertile Ghosts) brachten
ieder een eigen laag toe aan deze thematiek. Lee door haar indrukwekkende multikanaals installatie
van beeld en geluid, waarbij ze een dicht netwerk van citaten en performers gebruikte als interfaces
om andere, minder gehoorde stemmen te ‘kanaliseren’ middels herhaling, echo’s en feedbackloops.
Ann Lislegaard bekritiseerde met haar iconische animaties en verhalen de vervormbaarheid van

dominante kaders en structuren door middel van science fiction, een werkelijkheid verbeeldend die
binariteit verwerpt. In een interview met Metropolis M over de tentoonstelling, zei Lislegaard het
volgende over ons door klimaatopwarming sterk aangetaste nalatenschap:
“Als we het verleden opnieuw kunnen activeren, kunnen we proberen te herstellen wat wij
als mensen hebben vervuild.”
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Kunstfort tijdens corona
Ondanks de strenge maatregelen rond COVID-19 zal het Kunstfort in 2021 deze programmering
organisch voortzetten. Dit betekent: nieuwe ideeën ontwikkelen zonder onszelf en anderen te
pushen, tijd nemen om gesprekken te voeren met kunstenaars en collega’s, en focussen op de
(mentale) gezondheid van de gemeenschap; vrijwilligers, teams, vrienden, bezoekers,
medebewoners en natuurlijk makers. Dit houdt ook in dat het Kunstfort verder experimenteert met
presentatievormen buiten de traditionele fysieke installatie.
Tussen maart 2020 en nu werden twaalf ‘Kunstfort <3 Receptjes’ uitgebracht: een persoonlijke brief
met portret van een vrijwilliger, citaat van een relatie, recept van het kantoor en prachtige online
kunstwerken van oude bekenden. In een nieuwe brief blijft het Kunstfort dat digitale kunstaanbod
bieden. Eerdere bijdragen van o.a. Catherine Biocca, Kim David Bots, Jacob Dwyer met Arif
Kornweitz, Roderick Hietbrink, Takeshi Ikeda, Olya Oleinic, Lonneke van der Palen, Puck Verkade en
Bruno Zhu zijn op de website te vinden. Aanmelden voor de nieuwe Kunstfort-brief kan daar ook.
Naast twee fysieke performances op het eiland, was een bijzonder hoogtepunt van het online
publieksprogramma in 2020 de door kunstenaar Dorine van Meel geïnitieerde Research Group Plural

Wombs. Deze samenwerking met diffrakt, Berlijn bracht kunstenaars, denkers en activisten bij elkaar
rond de onderwerpen die ook werden onderzocht in de groepstentoonstelling Plural Fertilities:
sociale reproductie, reproductieve rechtvaardigheid en de politieke dimensies van ouderschap.
Sprekers waren onder meer Luiza Prado, Lesley-Ann Brown en Kathy-Ann Tan. Op de website zijn
tevens informatieve video’s van de afgelopen tentoonstellingen te bekijken.

Srebrenica is Nederlandse geschiedenis. Kunstfort bij Vijfhuizen, februari 2021. Foto Lisette Bockwinkel.

Wat komt eraan?
Voor het online platform Kunstfort Journal worden auteurs en critici uitgenodigd om vanuit hun
expertise te reflecteren op de activiteiten in en rondom het fort in essays, interviews, podcasts of
verhalen. Recent schreef schrijver Fiep van Bodegom een kort verhaal geïnspireerd door de
fortomgeving.
Op het forteiland van Kunstfort bij Vijfhuizen is sinds 19 november het tijdelijke monument
Srebrenica is Nederlandse geschiedenis van collectief Bosnian Girl te zien. Het monument bestaat uit

vijfentwintig grote portretfoto’s van 25-jarige Bosnisch-Nederlandse jongeren. Middels de fotoserie
vraagt Bosnian Girl aandacht voor de 25-jarige herdenking van de Srebrenica genocide, waar Nederland een bepalende rol in speelde en waarvoor nog geen officieel monument was opgericht. Het
monument kan bezichtigd worden in de open lucht, en wordt met verlenging getoond tot en met 28
februari.
De echo van oorlog klinkt ook door in het online publieksprogramma op dinsdag 2 maart 18:0019:00 tijdens de de virtuele boeklancering van ‘What if…’, een publicatie van het Chileense
kunstenaarsinitiatief Border Agency. Border Agency wordt gevormd door Sebastian Melo, Rosario
Montero en Paula Salas die in 2019 op het Kunstfort de tentoonstelling Liquid Landscapes: what if
the ground under your feet can't be trusted? maakten. Tijdens de online launch van hun nieuwe
boek gaan het collectief in gesprek met Jeroen Boomgaard, Ola Lanko, R.A.A.A.F en Theo ReevesEvison. Meer informatie over dit evenement kun je hier vinden.
In de periode 8-10 maart geeft directeur, Zippora Elders, een seminar – deel van een serie
gepresenteerd door kunstinstelling de Appel, Amsterdam in het kader van I want to go home, een
keynote door Bonaventure Soh Bejeng Ndikung (waarmee Zippora samen met een internationaal
team de grote kunstmanifestatie sonsbeek20-24 cureert). Zippora, die onlangs de Basisprijs won van
de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek met een kritisch essay over taal en inclusie, draagt haar seminar
voor op 10 maart en gaat daarbij in op het verlangen naar niet-thuis zijn en onzichtbare arbeid, met
speciale aandacht voor de regio en vrijwilligers van het Kunstfort. De seminars kunnen online
bijgewoond worden. Meer informatie hierover vind je op de website van de Appel. Zippora zit
tevens in de jury van de Appel’s Curatorial Programme. In 2021 start het Kunstfort ook een
samenwerking met If I Can’t Dance en Gesnerallee Zürich rond het werk Fire for Water van
kunstenaar MPA, gecureerd door Sara Giannini.
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Op zondag 4 april opent Kunstfort bij Vijfhuizen hopelijk weer de deuren. Het beleid wordt
afgestemd op de restricties van het RIVM en de protocollen van de Museumvereniging: de meest
actuele informatie wordt bijgehouden op de website. Gepland staat een nieuwe solotentoonstelling
van Katja Novitskova in de metalen genieloods. Novitskova’s kritische blik op de toekomst – binnen
en buiten de kunstwereld – heeft zich eerder bewezen, en ook nu is het het opmerkelijk hoezeer
haar praktijk en de actualiteit op elkaar inhaken. In haar nieuwste tentoonstelling compliceert ze de
relatie tussen organisme, design en kapitaal: ze verwerkt haar reflectie op biodiversiteit, organic
design, bio-databanken en hybride moleculaire structuren in een immersieve installatie met
sculptuur, wandobjecten en bewegend beeld in Kunstforts wapenarsenaal. De tentoonstelling wordt
mede mogelijk gemaakt door Outset Nederland en Stichting Stokroos. Donderdag 18 februari om
19:00 host Outset een publiek toegankelijk online interview met Katja Novitskova en Zippora.
Aanmelden door een mail te sturen naar: outsetnl@outset.org.uk.
In het betonnen fort wordt deze lente een ongewone sculpturententoonstelling getoond met Agatha
Ingarden, Omar Vega Macotela, Ad de Jong en Carel Visser. In het voorjaar werken zowel Kokou
Ferdinand Makouvia (in samenwerking met De Ateliers, Amsterdam en sundaymorning @ EKWC) als
Ad de Jong (met scholieren en vrijwilligers uit de regio) aan grote buitenbeelden. Isabel Marcos
toont in het kader van Kunstfort Kasus 2020 een geluidswerk op het eiland, waarmee ze het
watergeluid naar de oppervlakte haalt, en toont komende zomer haar eindpresentatie. Voor de rest
van het jaar staan onder meer programma’s gepland rondom poëzie en de weergave van oorlog, de
politiek van topsport en voetbal. En in de zomer volgt een programma rond de relatie tussen
ecologisch herstel en de nomadische rituelen in kunst uit de voormalige Sovjet-Unie in
samenwerking met onderzoeker Fabienne Rachmadiev. Ook Kunstfort Projects Bee Heroes gaat dit
jaar door met belangrijke activiteiten en presentaties rond bijensterfte en biodiversiteit.
2020 Was een moeilijk en lang jaar voor velen—een jaar waarin de grenzen tussen realiteit, parallele
werelden en dystopie steeds vreemder werden. ‘Blessings from Vijfhuizen’, stond er op de door
Charlott Weise getekende Kunstfort-wens voor het nieuwe jaar. Ook in de huidige crises zijn ideeën
rond vloeibaarheid en heling van natuur, lichaam en geest relevant. Het Kunstfort zal ook dit jaar
met passie doorwerken aan haar programma door het aanbieden van een gevarieerd en
interdisciplinair programma waarin verbeelding, samenleven en artistieke kritiek centraal staan.
Het Kunstfort-team kijkt ernaar uit om iedereen spoedig weer te kunnen verwelkomen.

