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persbericht
UrbanCampsite Amsterdam:
waar kunst en kamperen
samenkomen

Amsterdam - 8 maart 2015
Vorig jaar maakte Amsterdam voor de eerste
keer kennis met UrbanCampsiteAmsterdam. Deze
openluchttentoonstelling waar kamperen en kunst
samenkomen was een groot succes. De tentoonstelling trok dagelijks vele nationale en internationale
gasten en de (internationale) persaandacht was
groot. Initiatiefnemers Annette van Driel en Francis
Nijenhuis komen dit jaar terug met UrbanCampsite.
In juni, juli en augustus strijkt UrbanCampsite neer op
het nieuwste stukje Amsterdam, het centrumeiland
van IJburg, omringd door het IJmeer met uitzicht op
Pampus en Durgerdam.

urban campsite amsterdam

www.urbancampsiteamsterdam.com

UrbanCampsite wil een zo breed mogelijk publiek op een andere
manier kennis laten maken met het Centrumeiland en de beleving,
houding en visie ten opzichte van deze plek veranderen. Dit
doet UrbanCampsite met een openluchttentoonstelling van
kunstwerken, bijzondere slaapplaatsen, een spannende inrichting
van het landschap, workshops en performances.
Openbare tentoonstelling
UrbanCampsite verandert de betekenis van Centrumeiland door
deze zandvlakte te transformeren tot openbare tentoonstelling,
die zal bestaan uit veertien kunstwerken. In de tentoonstelling
staan betekenis en betekenisverandering centraal. Om deze reden
selecteert UrbanCampsite specifiek ontwerpers, architecten
en kunstenaars die ook met deze thematiek spelen. Zo doen
verschillende kunstenaars en architecten mee die restmaterialen,
wat de meeste mensen als afval beschouwen, transformeren
tot een bruikbaar slaapobject. Anderen richten zich juist op
de interactie tussen object en omgeving, waardoor beide een
andere dimensie krijgen. De overgang van nutteloos naar nut, van
betekenisloos naar betekenisvol wordt zo constant opgezocht.
De bezoekers en logees worden steeds verrast en uitgedaagd hun
verwachtingen bij te stellen en gestimuleerd om anders te kijken
naar hun omgeving. De bezoeker en logees kunnen bijvoorbeeld
gebruik maken van het sanitair in de Tribal Toilet Tower van Joep
van Lieshout. Een volledig functionerende, opzichzelfstaande,
zelfvoorzienende installatie die een alternatief kan bieden voor
reguliere sanitaire voorzieningen.
Bijzonder overnachten
UrbanCampsite biedt haar gasten alle voorzieningen van een
normale camping en.....meer! Stel je een plek voor waar onder de
blote hemel artistieke, bijzondere en soms gekke kunstwerken
tentoongesteld worden, waarin je kunt overnachten. Denk daarbij
aan kunstwerken van onder andere Boomhuttenfest, Rob Sweere
en Refunc. Stuk voor stuk objecten die een overnachting tot een
bijzondere ervaring maken. Dat bezoekers de mogelijkheid hebben
om te blijven overnachten maakt het project uniek.
En….nog meer
Om er een echte nederzetting van te maken wordt rondom
UrbanCampsite een dijk gecreëerd die bescherming biedt tegen de
elementen, uitnodigt om beklommen te worden en de mogelijkheid
tot oriëntatie op de omgeving biedt. De randprogrammering
zorgt ervoor dat er altijd iets te beleven is op UrbanCampsite. De
kunstenaars, vormgevers en architecten verzorgen gedurende de
looptijd van UrbanCampsite ieder weekend een workshop. Zo laat
REFUNC in zijn workshop ‘a house in a day’ zien hoe dynamisch
het ontwerpproces is en dat deze dynamiek kan leiden tot een
verrassend eindresultaat. Bij “Boomhuttenfest” kun je van oud ijzer
een kachellassen en staar je naar de lucht met “Rob Sweere”. Een
reeks kampvuurgesprekken en een aantal perfomances zal ook deel
uitmaken van de randprogrammering.
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