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PERSBERICHT TENIENTENTOONSTEIilNG

Voor de zomer von 
.1997 

wordï door Sporodes een TENTENTENïOONSTELLING georgoniseerd.
2ó kunslenbors, wooronder Morieke von Diemen, Jon von den Dobbelsteen, Jolondo Koolimons,
Boslienne Kromer, Pieter Boqn Mrlller,Zeger Reiiers, Cornelius Rogge, hebben een ruimteliik
werk gemookl, dol geboseerd is op het gegeven'de kompeerlení. Sommige'tenlen'ziin geschiki
ols verbliif, moor de meeste ziin olleen te beschouwen ols beelden.
De lententenloonsielling zol vonof 2ó oprilt/m 5 oktober 1997 le zien ziin op '12 verschillende
lokolies: tenlenbeurzen, compings en o.o. de Hortus Botonicus in Leiden, het Oerol Festivol, in
Kossel tiidens de Dokumento, Neeltie Jons in Zeelond en Sonsbeek Pork in Arnhem. De cotologus
fungeert ook ols lokoïie: de informoïie von de tentenïentoonstelling is opgenomen in de cotologus
von Bever Zwerfsport.
De TENïENïENTOONSTELLING werd o.o. mogeliik gemookï door de Mondrioon Stichling, de
Provincie Gelderlond, Bever Zwerfsport, het VSB-Fonds en de ANWB.
Op lnlernet-site http://www.sporodes.nl ziin hel progrommo en oonvullende informotie te vinden,
olsmede het werk von H.W. Werther, een virluele comping, Voor meer informotle kunt u ook
conlocï opnemen mel Slichting Sporodes, Posïbus 98.l, ó800 AZ Arnhem, ïel/fox 026-4461626,
e-mqil sporodes@tref.nl.

Hilversum
zoterdag 3 meit/m zondog l8 mei: Horfus Bqtonicus Leiden, tiidens festivol'Leiden 97, Stqd von
Culïuren'
vriidog 23 meit/m zondog I iuni: Kunsivereniging Dlepenhèim, in de openbore ruimte
vri[dog ]3 t/m zondog 22 iuni: Tercchellings Oerol Feslivol, op Comping de Kooi, Hee
vriidog 27 iuniÍ/m donderdog 10 iuli: Rekreoliecentrum De Poqsheuvel, Vierhouten
zoïerdog 5 iulit/m zondog 20 iuli: diverse lokolies in Kossel fiidens Dokumento woensdog 23

iulit/m dinsdog 5 ouguslus: Woterlond NeeHie Jons, Zeelond
zoterdog 9 t/m zondog 17 ougustus: AÍlis, Den Bosch, tiidens Theoterfestivol Boulevord
vriidog 22 ougustus ï/m zondog 7 seplember: Comping de Roos, Ommen
vriidog 12tlmzondog 21 september: Kruishetencomplot Mosstticht {oud klooster in centrum}
zoterdog 27 en zondog 28 september: Al$ÍllB Op Pod Tenienshow, Lorserbos, Flevopolder
vriidog 3 t/m zondog 5 oktober: Pork Sonsbeek Amhem, rond de villo; in de villo zol documenlo-
tie le zien ziin von de reizen von de tenten

PUBUCITEÍT
De cotologus von de ïententenloonstelling is opgenomen in de cotologus von Bever Zwerfsporl.
een winkel(ketenl in kompeer- en bergsportortikelen.
De opnome von onze cotologus in een bestoonde winkelcotologus is voor ons interessonl omdot
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hierin de vermenging von kunst mel het dogeliikse leven wordt doorgevoerd, en omdot de informo-
tie over de tenloonstellinE don een grool en breed publiek bereikï.
Jerome Symons, Ruud Koulingfreks en Morgriel Kemper hebben teksten geschreven voor de cotolo-
gUS.

De cotologus, die ol is uitgekomen, wordt verspreid op de tenloonstellingslokoties, en is ook in de
Bever Zwerfsport-winkels ïe verkriigen.
Von iedere tent, gefotogrofeerd in een door de kunstenoor gekozen specifieke omgeving, verschiint
een onsichtkoorl.
Op lnternet stsot een sile met inÍormotie over de tenïoonstelling, http://www.sporodes.nl. Hierop is
ook het werk von H.W. Werther, een virtuele comping, te vinden.

DOELGBOEP
Wii richten ons niet olleen op kunstkenners en -liefhebbers, moor ook op toevollige voorbi[gongers,
kompeerders en'dogiesmensen'. Wiiwillen groqg doÍ kunst gezien wordt, en deze monifestotie
speelt zich voor een groot deel 'longs de weg'of. Op deze msnier kunnen zoveel mogelijk mensen
deze tenloonstelling zien.

DEEI UIT DE INI*EIDENDE ïEKST VOOR DE CAÏAIOCUS VAN BEVER ZWERFSPORT VAN JERO'IiE
sYnÀolr§
Woorom een lenÈntentoonstelling? De initioliefnemers JokeBeltrnon Alphons ter Avest en Morcel von der
Sqnde kegen hiervoor het idee vonuit de wens om met hun werk ols beeldend kunstenoor ook buiten het

kunstenooreen nomode die op
zoeK rs noqr nÍeuwe weroegronden en vocl*öoK nog
De tent is een voorwerp met ollerlei interessonle eige

ls noqr aln vee.

kenl een lent, iedereen heeft er een persoonliike bàeving bii.
schil om'het nookte besloon', die een minimum oon bescher
omhulsel, een kweisbore cocon, moor ook een verplootsboo

de verbeelding spreken. ledereen
oeroude woonvorm, de eerste

schil om'het nookte bestoon', die biedt. De tent is een liidelïik
omhulsel, een kweisbore cocon, öen verplootsboor en een veilige bosis. Het is
een omsloten ruimte, ofgestemd op de
verschiining in de nofuur. De lent is een
behoeder von de bewoners en hun
verder trekken, fussen het bekende en het fussen rust en ovonfuur. Kortom, de tent is een
werktuig von de vriiheid, nei zools een kunslwerk dot wil ziin. De tenÍen von de tentoonstelling die in deze
colologus ziin opgenomen, dienen op hel eerste gezicht voor een onder gebruik ols von normole tenten,
moor goed beschouwd hebben ze ollemool het-zelfde doel: een onderkomen te ziin voor onze dromen.

FOTO15

Biigoond vindï u ofbeeldÍngen von een oontol tenten om een indruk te kriigen von de tenten-
ienïoonsïelling. Originele ofdrukken von de ofuonderliike tenlen ziin op oonvroog bii Sïichting
Sporodes te verkri jgen.

Wii hopen dol u geïnleresseerd benl in heï publiceren von een orïikel oÍ informoïie over de lenlen-
tentoonstelling.
Als u meer informolie of foto's nodig heeft, kunl u conlocl opnemen met Slichïing Sporodes,
tel.lfqx 026-4461626.

Mei vriendeliike groelen,

Joke Bellmon
Alphons ter Avest
Morcel von der Sonde

Slichting Sporodes

kunstcircuit oktief te ziin. Begrippen ols plools en ve@otsing, ruimle en reizen, hebben in deze tiid von
de nieuwe medio een heelondere betekenis oekederi, Kunstenoorszoeken ondere weoen om ïede níeuwe medio een heel ondere bete..§gnis geke§ffiKunstep-gors zoeken ondere wegen om
communiceren. Ook de rimle en de wiize von tenloonstellen worden in olle richlingen


