PERSBERICHT - Vijfhuizen, 8 juni 2016
Het bestuur van het Kunstfort bij Vijfhuizen is verheugd mee te delen dat ze
Zippora Elders heeft aangesteld als haar nieuwe Artistiek Directeur. Elders begint
per 1 juli 2016 aan haar nieuwe baan waarin ze, samen met een nog aan te stellen
zakelijk leider, verantwoordelijk zal worden voor een nieuw hoofdstuk in de nog
jonge geschiedenis van het Kunstfort.
Het presenteren van hedendaagse kunst in de (militaire) erfgoedomgeving van
het Fort, en het verbinden van werelderfgoed en hedendaagse kunst aan actuele
thema’s als ecologie, landschap en het bevragen van bestaande modellen, zullen
de komende jaren centraal staan in de ambities van directeur en Kunstfort. Elders
en de zakelijk leider volgen directeur Holger Nickisch op, die eind vorig jaar
afscheid nam van het Kunstfort na een directeurschap van ruim zeven jaar.
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Met Zippora Elders haalt het Kunstfort een enthousiaste en gedreven
bruggenbouwer binnen, met een brede kennis van de ontwikkelingen in de
hedendaagse kunst en ervaring als tentoonstellingsmaker en onderzoeker. Elders
is kunsthistoricus en was de afgelopen jaren curator bij Foam in Amsterdam, waar
ze medeverantwoordelijk was voor de inhoudelijke programmering en collectie. In
het verlengde van haar onderzoek naar de moderne en hedendaagse
representatie van mens en natuur, verdiept ze zich in beeldconstructie, reclameen internetesthetiek en alternatieve systemen, en zal dit in haar nieuwe functie
voortzetten.
Het stichtingsbestuur is ervan overtuigd dat met de energie en artistieke ideeën
van Elders het Kunstfort de komende jaren verder zal worden uitgebouwd tot een
plek met een bovenlokale functie – een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse
kunst en erfgoed, waar een breed spectrum aan activiteiten wordt ontplooid, die
de unieke kwaliteiten van de landelijk gesitueerde locatie ten volste zal benutten.
Een inhoudelijke concentratie op de ateliers en kunstenaars residenties brengt
mogelijkheden voor nieuwe (inter-)nationale samenwerkingen.
Met de recentelijk gerenoveerde Genieloods, die onlangs als multifunctionele
presentatieruimte in gebruik is genomen, beschikt het Kunstfort bovendien over
een unieke plek om bijeenkomsten, symposia en evenementen te organiseren die
in het verlengde van de tentoonstellingen liggen.
We wensen Zippora Elders veel succes in haar nieuwe functie, en zien er naar uit
veel bezoekers welkom te heten in de tentoonstellingen en programma’s die zij
op het Kunstfort bij Vijfhuizen gaat vormgeven.
Persbijlage en beeld verkrijgbaar op: www.kunstfort.nl/pers

