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Persinformatie Kunst aan de Haven

Unieke Kunstroute langs de Leeuwarder Museumhaven
zat. & zon. 6 en 7 juni ’15. Toegang gratis

Leeuwarden- Het eerste weekend van juni staat in het teken van de nieuwe manifestatie
Kunst aan de Haven. Een gevarieerde kunstroute in de Leeuwarder binnenstad met
klinkende namen, verrassende locaties en verbindingen. Kunst aan de Haven benadrukt de
cultuurhistorische band tussen water & land in Leeuwarden en wordt een jaarlijks
terugkerend evenement. Judith Baarsma en Linda van der Zee tekenen voor de organisatie
van deze nieuwe manifestatie.
Op zaterdag 6 en zondag 7 juni 2015 vindt de eerste editie van Kunst aan de Haven plaats. Het is onze wens
kunst te verbinden met de directe omgeving van de Museumhaven door een gevarieerd kunstroute met
locaties op en langs het water. Bewoners, bedrijven, instellingen en Museumhaven Leeuwarden willen
uitdrukking geven aan de cultuurhistorische band die er van oudsher is tussen water en land, tussen schepen
en de wal. Kunst aan de Haven wordt een jaarlijks terugkerend evenement. Het thema van 2015 is Reizen; de
haven als begin- en eindpunt van een reis..

Route & expositieruimten
Kunst aan de Haven geeft professionele kunstenaars een weekend lang de gelegenheid hun werk te exposeren
op bijzondere locaties aan en langs de Museumhaven. De route begint bij Kunstkade aan het Schavernek en
loopt via Schouwburg De Harmonie, Westerkade en Willemskade naar de Wirdumerpoortsdwinger en eindigt
bij ARKfryslân. De 20 expositieruimtes hebben historische en culturele banden met de Leeuwarder
Museumhaven. Historische schepen, monumenten en culturele instellingen worden ingericht als
expositieruimte. Alle expositieruimtes zijn herkenbaar aan een vlag bij de ingang. Op alle locaties is een
plattegrond met de route te verkrijgen. Aan de route doen mee het vlaggenschip van de Museumhaven
Stanfries X , de talken Grote Beer en Johanna Laetitia, sleepboot Schiedam, vrachtschip Harmonie,
stoomsleepboot Maarten; de culturele instellingen Kunstkade, Stadsschouwburg De Harmonie, Theater de
Bres, ARKfryslân, Bibliotheek Leeuwarden en WeAreGrutsk en verder Monument Baarsma, Atelier Van Henken,
Notariskantoor Slagman, Coffee Central in de Centrale Bibliotheek.
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Breed Aanbod van Kunst
De professionele kunstenaars die exposeren op Kunst aan de Haven hebben een nauwe band met Fryslân. Zij
wonen en werken in Fryslân of zijn Friezen om utens. Passend bij het idee om het Friese publiek kennis te laten
maken met hedendaagse kunst in brede zin, kiezen we voor kunstenaars die werken met verschillende media.
We zoeken naar afwisseling binnen de kunst om de verschillende interpretatie van het thema te laten zien.
Maar ook vragen de bijzondere locaties om een eigen benadering.

Thema & Kunstenaars
Met verschillende expositieruimtes en verschillende media is het belangrijk om een herkenbaar concept te
hebben. De coherentie binnen de kunstroute creëren we door het thema ‘Reizen’. De haven is zowel het begin
als eindpunt van een reis. We hebben dichters gevraagd een dichtregel te maken over het thema Reizen. De
jonge kunstenaar Dirk Geerdink heeft de winnende dichtregel “Tussen elke haven ligt een reis” ingestuurd.
Aan het definitieve programma wordt nader vastgesteld in samenwerking met Keunstwurk. De volgende
landelijk bekende kunstenaars hebben definitief toegezegd:










Dolph Kessler, Leeuwarden - fotografie
Dolph Kessler (1950) is documentair fotograaf en publiceert regelmatig in kranten en
tijdschriften. Met een selectie uit Artfairs (2009) won hij een prijs in de categorie cultuur bij de
Zilveren Camera 2009
Marijke Sjollema, Leeuwarden& Zweden - schilderijen
De zee speelt een invloedrijke rol in het werk en leven van Marijke Sjollema (1966). Sinds 2011
verblijft ze de zomermaanden in haar atelier aan de kust van een Zweeds eiland in de Baltische
Zee.
Tryntsje Nauta, Leeuwarden – fotografie
Tryntsje Nauta (1981) werkt als beeldend kunstenaar met fotografie als medium. Tryntsje
Nauta werd in 2013 onderscheiden met de Gerrit Benner Prijs voor Beeldende Kunst van de
provincie Fryslân.
Lotte Middendorp, Leeuwarden – film & fotografie
In het film en fotowerk van Lotte Middendorp (1986) speelt de natuur een centrale rol. Haar
werk ' Spegel yn spegel ' is vorig jaar aangekocht door het Fries Museum.
Kaneli en Smit, Marrum – mixed media
De kleigrond van Nederland en van de Wadden is een terugkerend ingrediënt in het werk van Kaneli &
Smit. Met name het noorden van Nederland met het Waddengebied met oneindige horizon en het
specifieke licht is een inspiratie voor de intense samenwerking van dit duo.
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Gerrit Terpstra, Heeg – sculpturen
Gerrit Terpstra is gefascineerd door de gevolgen van een immer voortgaande
tijd.
 Redmer Hoekstra, Akmarijp & Deventer – pentekeningen
Redmer Hoekstra tekent een surrealistische en fantastische wereld. De kijker
wordt aan het denken gezet over realiteit en werkelijkheid.

Kunstbeleving
Naast het bekijken van verrassende kunst en media biedt Kunst aan de Haven vinden andere activiteiten plaats
zoals de filmvertoning van ‘Bak’ van regisseur Auke de Wit aan boord van de Johanna Laetitia, waar de film
afgelopen jaar ook is opgenomen; verschillende workshops en luisteren naar voorgedragen gedichten aan
boord. De lijst van activiteiten wordt nog aangevuld; op de website vindt u altijd de actuele informatie.
Met de combinatie van hedendaagse kunst, culturele activiteiten en unieke expositieruimtes bieden we een
kwalitatief en breed toegankelijk kunstevenement in de Museumhaven Leeuwarden.

Contactinfo
Organisatie:
Judith Baarsma & Linda van der Zee
E info@kunstaandehaven.nl
T 058-216 52 49
Judith Baarsma M 06-48 49 70 86
Linda van der Zee M 06-38 19 73 32
Afbeeldingen zijn beschikbaar voor publiciteit en mailen
we u graag toe.
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