
0E TENTENTENTO0NSTELLING WERD MEDE M0GENLIJK GEMAAKT D00R: Mondriaan Stichiing + Provincie Gelderland + Bever ZwerÍsport + VSB-Fgnds +
ANWB + AnierÍonds + CultuurÍonds var de Bank Nederlandse Gemeenten + Hortus B0tanicus Leiden + Leiden Cultuurstad 97 + Kunstvereniging 0iepenheim + Slichting oerol
+ Zon en Vriihead Vakantiecentra + Produzentengallerie Kassel + Gemeenie Kassel + Waterland Neeltje Jans + Artis Den Bosch + Camping de Roos Ommen +
Proyincieoyeriissel+StichtingHedahMaasiricht+Gem€enteMaastricht+SonsbeekArt&DesignArnhem+VeenmanDrukkers+TalensTekst&Beeld
/ C0L0F0N TENTENTENT0ONSTELLING: organisatte: Joke Beltman + Alphons tei Avest + Marcel van der Sande + Stichtang Sporades vormgevrn p dÍukwerk: Mauilce
Argante te*slen: Jerome Symons + Margriet Kemper + Ruud Kaulingfreks fatagrahe ahlogu, Ron Steemers vormeeviry tnternei Loody?ii

lUoflf,oÍn ccn
Begrippen als plaats en verplaatsing, ruimte en reizen, hehben in deze tijd van de nieuwe media een heel andere

betekenis gekregen. Ook de tentoonstellingsruimte en de wijze van tentoonstellen worden in alle richtingen verder

onderzocht. l(unstenaars zoeken andere wegen om te communiceren. Zo is de kunst aan het zwerven geslagen en

is de kunstenaar een nomade die op zoek is naar nieuwe weidegronden en vaak ook nog op zoek is naar zijn vee.

De tent is een voorwerp met allerlei interessante eigenschappen die tot de verbeelding spreken, Iedereen kent een

tent, iedereen heeft er een persoonlijke beleving bij. Het is een oeroude woonvorm, de eerste schil om rhet naakte

bestaan', die een minimum aan bescherming en privacy biedt. De tent is een tijdelijk omhulsel, een kwetsbare

cocon, maar ook een verplaatsbaar eigen domein en een veílige hasis. Het is een omsloten ruimte, afgestemd op de

menselijke maat; het is een lichaam in het landschap, een cultuurverschijning in de natuur. De tent is een getuige

van de tocht, de hewaarder van herinneringen, de behoeder van de bewoners en hun verhalen. De tent maakt de

keuze mogelijk tussen blijven staan en verder trekken, tussen het bekende en het onbekende, tussen rust en avon-

tuur. l(ortom, de tent is een werktuig van de vrijheid, net zoals een kunstwerk dat wil zijn. De tenten van de ten-
toonstelling dienen op het eerste gezicht voor een ander gebruik als van normale tenten, maar goed beschouwd

hebben ze allemaal hetzelÍde doel: een onderkomen te zijn voor onze dromen. bron: inteidende tek,t voot de rentententaansteting

van .Jeíome Sydons vaor de atalogus van Eever ZweríspoÍl van 1997, die tevens íungeeÍt als catalogus vaor de tenlentenloonsleitthg

(.zaterdag 26 en zondag 27 april 1997 op de Tentenshow Bever Zwerfqpor.t,.Terrein De Lieberg,
H ilVefSUm >< zaterdag 3 t/m zondag 18 mei in Hortus Botanicus Lgidgn (tijdens festival

'Leiden Cuttuurstad 97'l >< vriidEg2a mei.t/m.zondas 8 juni bij KunstveÍenising Digpgnhgim'Leiden Cultuurstad 97'l >< vrijdEg23 mei.t/m.zondag 8 juni bil Kunstvereniging
>< vrijdag 13 t/m zondas 22 iuni op I ef SCngl I I Jl9s gerol Festiva! )< vriidaq>< vrijdag 13 t/m zondag 22 irni ;; Ïef ic!i,èllinfr O.rol Festiva! >< vrildag 27 juni t/m donderdas

10 iuli in Rekreatiecentrum De Paasheuyel.VIgfnOUtgJl >< zaterdaq S iuti t/m zondao 20 iuti ooPaasheuvel,Vi )< zaterdag 5 juli t/m zondag 20 juli op10 juli in
diverse lokaties in

bi; Walrrland Neeltje Jans, Burgh Haamstede,

Artis. Den BOiCh. tiidens Theaterfestive

X woensdag 23 luli t/m dinsdag 5 augustus
>< zaterdag g t/m zondag 17 augustus in

Artis, Dgn BO§Ch, tjldensTheaterfestival Boutevard >< vrijdas 22ausustust/m zondas 7 septem-

ber op Camping de Roos. Ummgn >< vriidao 12 t/m zondaq 21 seotember in Kruisherencomnlex[e1 op Capf.inq d.e Roos, Ummgn >< vrijdag 12 t/m zondag 21 september in Kruisherencomptex

lVlaaslf lCht >. vrijdas 27 en zondag 28 september op de ANWB Qn Pad Tentenshow, Larserbos,

>< vrijdag 12 t/m zondag 21 september in Kruisherencomplex

LglyStad >< vrildas B t/m zondas 5 okrober in Park Sonsheek Af nhem, rond de Witt. Vitlu ,.
Catalogus Bever Zwerfsport 1997 >< http://www.sporades.nl > ExAcrE pLAATSEN EN ADREssEN KUNT u

VINDEN 0P DE INTERNET-SITE VAN SPORADES, http://www.sporades.nl

ook verkrijgbaar: tllt0l0glt§ (onderdeet Bever zweóporr 'ree7) + gtlsittltlÍ[[tt2ll Ufn gtlg J3nt2n (mapje à Í. 12,50)
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A HANS VAN DEN BAN
'lÍ heartaches were nickels'

 ,AN V.D. DOBBELSTEEN
'lk hou niet van camperen'
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BEIERLE&KEI.,SER
'Hotel Gulliver'

ffi' A BASTIENNE KRAMER
'Gothic Íent'

A MARIEKE VAN DIEMEN

A JOKE BELTMAN
'OctopussY'

m,",
'Knuffeltent'

A ALPHONS TER AVEST
'Tocht'

A JOB SALTZHERR
',Attention'

'Robe'
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A JULIËTTE BORGGREVE

A HEsïER OERLEMANS
'Undercover'
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ANNE VAN DEN

.ón''r" tro"i ?' BOScH 'Gezocht TENT' Tenticement TentomologY
rtertainment-Tent'

zonder titel
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A H.W. WERTHER

'The lnternet CamPing-SIte'
(alleen te zien oP

http,//www.sPorades nl)
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  MARNIX DE NIJS

'Bulletproof Tent'
  MAURICE V. TELLINGEN

'Model for Model'
  JOIINDA KOOUMANS

'sightseein g,AnonYmous'

A MICHIEL WAMELINK
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A MICHIEL VOET


