
Van wie is de openbare ruimte?!
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VIJFHUIZEN

KUNSTFORT BIJ VIJFHUIZEN centrum voor actuele kunst
Fortwachter 1, 2141 ee Vijfhuizen, t: 023-5589013 

OpENINgSTIJdEN KUNSTTENTOONSTEllINg IN BINNENRUImTE: 
woensdag/zaterdag/zondag 13.00-17.00
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.

Het fortterrein met historische tentoonstelling en kunstwerken in de 
buitenruimte is geopend van maandag t/m zondag 10:00 - 22:00 uur

VERdER TE ZIEN
Kunstwerken buiten: Hans van Houwelingen, efin tak au, simone de 
Groot, tom Claassen, serge Verheugen, Jurgen bey, transparadiso, 
oscar prinsen, ives maes, duro toomato, dik box en paul segers

VERWACHT
diverse data: evenementprogramma bij open City 
(zie www.kunstfort.nl)

zomer 2013: activiteiten Groeiproject Het nieuwe bijenmuseum 
aug/sept: Filmprogramma buitenbios bLob
september: stellingmaand – stelling van amsterdam
21 sept: presentatie ringbiënnale 2014
13 okt t/m 24 nov: Kunstexpositie ans van der Vleuten 
1 t/m 3 nov: Kunstlijn Haarlem

RESTAURANT ’T FORT 
dagelijks geopend voor lunch. tevens catering van evenementen en 
vergaderfaciliteiten voor bedrijven. www.fortrestaurant.nl / reserveren & info: 
023-5589010 of 06-24 99 81 04

SUppORT YOUR FORT 
Het Kunstfort bij Vijfhuizen zoekt Fortvrienden; mensen die eenzelfde 
binding/passie hebben met actuele kunst, erfgoed en natuur. 
wij nodigen u dan ook graag uit om vriend van het fort te worden.

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.)

 www.kunstfort.nl

 twitter.com/kunstfort

 pages/Kunstfort-bij-Vijfhuizen

 info@kunstfort.nl

Open City is mede mogelijk gemaakt door:

 

Foto: Bikvdpol - point d’Ironie
Voorzijde: 
Elke Uitentuis & Wouter Osterholt 
- Your home is in our hands

CMYK: Zwart (100%) + Rood (c19m100y100k5) + Grijs (70% zwart)



07-07 t/m 29-09 2013
OpENINg ZONdAg 7 JUlI 15:00 – 18:00 UUR

door GastCurator aLiCe smits

Het Kunstfort bij Vijfhuizen nodigt u deze zomer graag uit voor de kunsttentoonstelling 

open City.

deelnemende kunstenaars: elke uitentuis & wouter osterholt, sil Krol, Justin bennett, 

martijn engelbregt, bik Van der pol en inti Hernandez

Filmprogramma: Lee ellickson 

in de zomertentoonstelling open City staat de openbare ruimte centraal: de plaats 

waar mensen samen komen en waar democratie gestalte krijgt. 

door toenemende commercialisering en privatisering is de openbare ruimte lang niet 

meer vanzelfsprekend van ons allemaal. open City wil een bijdrage leveren aan het 

actuele debat over het publieke domein en de toekomst van ‘onze’ openbare ruimte. 

Kunstenaars worden in deze tentoonstelling uitgenodigd om met hun werken te 

reflecteren op de verschijningsvormen en mogelijkheden van die ruimte.  

met openbare ruimte bedoelen we doorgaans de pleinen, straten en parken van de 

stad vanuit een traditioneel onderscheid tussen stad en omland. inmiddels hebben we 

te maken met een situatie waarin het onderscheid tussen landelijk en stedelijk gebied 

steeds verder vervaagt.
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martijn Engelbregt: Niet Storen

Justin Bennett: Edgelands

Sil Krol: White box with blue and orange stripes

de Gemeente Haarlemmermeer is zo’n typisch hybride 

gebied dat bestaat uit 26 dorpskernen waarin de 

verstedelijking van de publieke ruimte actueel is. nu 

de maatschappelijke dynamiek zich steeds meer naar 

de buitenkant van de stad verschuift wordt het tijd de 

schijnwerpers te richten op dit bredere stedelijke veld.

  

in de tentoonstelling zullen vanuit de diverse artistieke 

praktijken projecten worden getoond. deze laten 

benaderingen en strategieën zien die worden ingezet in 

het streven naar een ‘open stad’. niet als een abstract 

concept, maar als een verlangen naar publieke ruimten 

die onverwachte ervaringen en collectief handelen 

mogelijk maken. de tentoonstelling vormt de opmaat 

van een artistiek onderzoek naar de openbare ruimte in 

de Haarlemmermeer. Het onderzoek zal in de loop van 

de tentoonstelling vorm krijgen door middel van publieke 

interventies, presentaties en dialogen. 

randproGramma

meer informatie over dit programma volgt via de websites 

en nieuwsbrieven. meld u aan op onze gastenlijst voor 

toegang tot de evenementen!
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MEER INFORMATIE / AANMELDEN:    
www.kunstfort.nl

www.open-city.nl


