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Update kunstroute Into Nature 10 februari 2016
Aan alle betrokken personen en instellingen bij Kunstroute
Into Nature.
Deze update is de eerste in een reeks om u op de hoogte
te houden van de ontwikkelingen rond de kunstroute van
Into Nature.
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Stand van zaken
Mooi nieuws! Eind januari heeft de organisatie van Art
Expedition Into Nature groen licht gegeven aan alle
geplande projectplannen, dit zijn:
- Expositie in Drents Museum en De Nieuwe Kolk Assen
met werk van Mark Dion en Theo Goedvriend
- Expositie in de Gouverneurstuin Assen met werk van
Numen, Sjoerd Buisman e.a.
- Expositie in Museum De Buitenplaats met werk van
Wolfgang Laib, Herman de Vries en Kim Habers
- Expositie in de voormalige Rijksluchtvaartschool met
werk van Jan v.d. Ploeg, Andre Piélage, Zoro Feigl e.a.
- De kunstroute van Assen langs de Drentsche Aa naar
GAE en de landgoederen Eelde en Paterswolde.
foto: Mark Dion, expositie Museum Martha Herford

De Kunstroute
Binnen het project Into Nature wordt een kunstroute gerealiseerd die loopt van de
Drentsche Aa tot aan Eelde en Paterswolde. Oorspronkelijk zijn er twaalf voorstellen
ingediend waarvan er tien uiteindelijk worden uitgevoerd.
Het oorspronkelijke plan in het Sterrebos van Mark Dion is vervallen. Het project
GAE/vertrekhal/expertmeeting is samengevoegd tot één project. Binnen de begroting
voor de kunstroute moest vervolgens de kaasschaaf toegepast worden om te vermijden
dat we nog een project moesten laten vallen. Dit betekent verlagen van budgetten en
het aanvragen van extra subsidies op specifieke projecten. Voor het spectaculaire project
van de Japanse kunstenaar Tatzu Nishi loopt nog een onderzoeksfase naar de
haalbaarheid.
We zijn echter heel blij dat we met het hele plan door kunnen! De kunstroute bestaat nu
uit 10 projecten op de volgende locaties met werk van de volgende kunstenaars:
- Landgoed Valkenstijn, Katleen Vinck (BE)
- Kampsheide, Sharon Houkema (NL) i.s.m. Land Art Contemporary
- Esdorp Taarlo, Simona Denicolai & Ivo Provoost (BE) Joop Striker (NL) i.s.m.
werkgroep bewoners Taarlo
- Loods SBB Oude Molen, Harry Cock (NL), Wolfgang Laib (DE), Jeroen Eisinga (NL),
Herman de Vries (NL)
- Schipborg, Arjen Boerstra (NL)
- Drentsche Aa, Okkeveen, Rainer Gross (DE), i.s.m. Natuurkunst Drenthe
- Vliegveld GAE, Paul de Kort (NL), Dennis Oppenheim (VS), Robert Smithson (VS)
- Landgoed de Braak, Krijn de Koning (NL)
- Landgoed Vosbergen, Mark Dion (VS)
- Landgoed Vennebroek , Tatzu Nishi (Japan)

Uitvoeringsfase
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De Art Expedition Into Nature wordt geopend op vrijdag 1
juli en is te zien t/m zondag 18 september. Ook de
kunstroute is in die periode te bezoeken.
Komende weken worden de uitvoeringscontracten voor alle
kunstenaars gemaakt. De kunstenaars worden gevraagd
om vóór 15 maart een definitief plan
(constructietekeningen, zo nodig berekeningen,
materialenlijst etc.) met een definitieve begroting te
maken. Tevens is een plan van aanpak voor de uitvoering,
plaatsing en afbouw gewenst.
foto: Krijn de Koning

Organisatie Kunstroute
Zoals u wellicht weet heeft K&C KOR-Drenthe per 1 januari
2016 van het CBK overgenomen. Marieke Vegt, directeur
van K&C, is enthousiast om van KOR-Drenthe en de
projecten KOR (kunst openbare ruimte) een sterke nieuwe
poot van K&C te maken. De kunstroute Into Nature is daar
een onderdeel van. K&C is verantwoordelijk voor de
realisering van de kunstroute en regelt de contracten met
de kunstenaars. Om de uitvoering van de kunstroute te
laten slagen zijn twee productieleiders en een stagiaire
master kunstgeschiedenis van de RUG onderdeel van het
uitvoeringsteam kunstroute. Daarmee bestaat het team
uit:
- Monica Boekholt, curator monica@kcdr.nl, 0624718799,
K&C: 0592-336934
- Jorien Kleine Deters, ondersteuning curator
j.kleine.deters@student.rug.nl, 06-10394457, K&C: 0592336934
- Ype van Gorcum en Maria Merino Aranguren,
productieleiders mariamerino@xs4all.nl
foto: Rainer Gross

Projectbureau Into Nature
Het curatorenteam van Into Nature bestaat uit Pim
Trooster (KIK in RLS), Patty Wageman Museum de
Buitenplaats), Annabel Birnie/Annemiek Rens (Drents
Museum, DNK) en Monica Boekholt (KOR-Drenthe, K&C).
Annemarie Resink is algeheel projectleider en werkt vanuit
het projectbureau Into Nature. Het projectbureau stuurt de
hele Art Expedition aan. Zij zullen de komende maanden
de PR, communicatie, ontwikkelen van een reisgids,
logistiek vrijwilligers, kaartverkoop etc. uitwerken. Op
korte termijn zullen door het team kunstroute teksten
geschreven worden. Het projectbureau zal deze teksten
verwerken in een reisgids Into Nature. U kunt alvast een
kijkje nemen op de website: www.intonature.net
foto: curatoren en projectleider Annemarie Resink
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