KUNSTFORT BIJ VIJFHUIZEN centrum voor actuele kunst
Fortwachter 1, 2141 EE Vijfhuizen, T: 023-5589013
Openingstijden kunsttentoonstelling: vrijdag t/m zondag 13:00 - 17:00 uur
Informatie en routebeschrijving op www.kunstfort.nl
Het Kunstfort bij Vijfhuizen is een centrum voor actuele kunst en maakt onderdeel uit
van de Stelling van Amsterdam. Deze oude verdedigingslinie rondom de hoofdstad
dateert uit het eind van de 19e eeuw, en is door het bijzondere karakter uitgeroepen
tot Unesco-monument. Het fort herbergt naast tentoonstellingsruimtes en (gast)
ateliers voor kunstenaars, ook een restaurant met vergaderruimtes. Vijfhuizen ligt aan
de ringvaart tussen Haarlem en Hoofddorp.

KUNSTFORT IN BUSINESS
Het Kunstfort organiseert voor het bedrijfsleven inspirerende
workshops voor leidinggevenden en hun medewerkers. Tevens
beschikt het Kunstfort met zijn restaurant over vergaderfaciliteiten
en ruimtes voor productpresentaties.

Routebeschrijving:
Uitstekend bereikbaar met de Zuidtangent, de snelle buslijn vanaf
NS station Haarlem of Schiphol.
Zie voor een routebeschrijving www.kunstfort.nl
Within easy reach by public transport from Schiphol Amsterdam
Airport (20 min.)

Kunstfort terrein met historische tentoonstelling en buiten kunstwerken geopend
maandag t/m zondag van 10:00 - 22:00 uur

Foto voorkant:
In Between ...
Ontwerp kaart:
Michael Kolf - PICADIA

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door:
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Restaurant ’t Fort
Muurschilderingen van Nina Bovasso
www.fortrestaurant.nl
Reserveren & info: tel. 023-5589010

Afslag Haarlem Zuid
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VERWACHT
Herfsttentoonstelling: Thom Puckey / 11 september – 6 november

Zuidtangent

Verder te zien
Buiten kunstwerken: Hans van Houwelingen, Johan Rumpt, Maura Biava, Simone de
Groot, Tom Claassen, Serge Verheugen, Jurgen Bey, Transparadiso, Oscar Prinsen,
Ives Maes, Duro Toomato en Dik Box

HOOFDDORP

IN ORBIT
ROB SWEERE
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In Orbit
Rob Sweere solo
Livesaver, (opblaasbare installatie en oceaangeluiden)

						
10-7 t/m 28-8 2011

“De beleving die de bezoeker heeft; dát is
het eigenlijke kunstwerk.” Sweere’s werken
ontstaan intuïtief en uit het vrije denken. Hemel, aarde, de
natuurlijke omgeving en het ervaren van je plaats daarin,
zijn veelvuldig terugkerende motieven in zijn werk. Pas
wanneer de bezoeker zelf daadwerkelijk gebruik maakt van
de objecten, worden ze als kunst ervaren. Dit maakt zijn
werk bij uitstek een vorm van belevingskunst. “Ieder werk is
een uitnodiging om waar te nemen; een ervaring te hebben
die bij je binnendringt en je verandert”, aldus Sweere.
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naar Rob Sweere. Hij verleidt de bezoeker, via zijn tot contemplatie uitnodigende werken, om

Niet eerder dan bij het Kunstfort, vond Rob Sweere de
gelegenheid om zoveel van zijn werken op één locatie met
elkaar te verbinden. De rust en het landschap om het Fort
intensiveren het werk. Zoals het oorspronkelijke Fort bij
Vijfhuizen werd gebouwd vanuit pure functionaliteit, en
zonder architectonische franje, zo ontwerpt hij zijn eigen
werken: “Waar mijn installaties esthetisch aantrekkelijk zijn,
is dat van een puur instrumentele waarde; eigenlijk dienen
ze maar één enkel doel: Het voor de bezoeker mogelijk
te maken om de omgeving anders te gaan ervaren en
verbinding te voelen met dingen die voor ons zo groots, en
tegelijkertijd zo vanzelfsprekend zijn, dat ze nauwelijks tot
ons doordringen. En de beleving die de bezoeker daarbij

de omgeving en zijn of haar plaats daarin op een nieuwe manier bewust te worden. Zo werd

heeft, dát is het eigenlijke kunstwerk”.
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Opening zondag 10 juli, 15.00 uur – 18.00 uur
Curator:
Holger Nickisch

Graag nodigen wij u uit voor de nieuwe tentoonstelling van het Kunstfort.
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Silent Sky Project#13, 18 juni 2006 12.25 - 12.55u., 2000 deelnemers (Terschelling).

Deze zomer toont het Kunstfort bij Vijfhuizen een overzicht van het werk van beeldend kunste-

Sweere onder andere bekend door zijn performance-project van mondiale omvang, genaamd
Silent Sky Project#, waarvan uitvoering #40 in de bijzondere context van het Fort zal plaats-

Under Your Skin, (installatie van staal, rubber en warm geel licht)

vinden. Naast de tentoonstelling van bestaand werk, wordt er ook een groot nieuw object

MEER INFORMATIE

gerealiseerd, dat zijn première zal beleven op het fortterrein: Contemplatorium - Vortex.

Zie de website: www.kunstfort.nl
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