
Projectomschrijving A1-project behorende bij opdracht kunstenaar:

Onder de noemer ‘A1-project’ organiseren drie kunstinstellingen uit Overijssel gezamenlijk een 
meerjarige manifestatie met een scala aan activiteiten. Doel hiervan is het kunstklimaat in Oost-
Nederland te stimuleren en de regio zichtbaarder op de culturele kaart van Nederland te zetten.
De drie projectpartners zijn:
 Kunstenlab, Deventer
 Kunstvereniging Diepenheim
 Kunstcentrum Hengelo

A1
De snelweg A1 is één van de belangrijkste Oost-West verbindingen in Nederland en vormt letterlijk 
een schakel tussen Deventer, Diepenheim en Hengelo.
De infrastructuur is –in de breedste zin des woords- het thematische uitgangspunt en het onderzoek 
daarnaar vormt de basis van het A1-project zoals dat de komende jaren gestalte zal gaan krijgen. 
Hierbij richten de projectpartners zich in eerste instantie op de directe fysieke omgeving van de A1 c.q.
de A1-zone, maar zal daar in tweede instantie de gehele openbare ruimte bij betrokken worden als 
aanleiding en als podium.

De A1-zone bestaat uit de volgende gemeenten, zowel in Gelderland als Overijssel:
Apeldoorn, Voorst, Deventer, Lochem, Rijssen/Holten, Hof van Twente, Wierden, Almelo, 
Hellendoorn, Tubbergen, Borne,Hengelo, Enschede, Haaksbergen, Dinkelland, Oldenzaal, Losser, 
Twenterand.

Infrastructuur
De openbare ruimte is in belangrijke mate bepaald door menselijk ingrijpen. De infrastructuur vormt 
een zichtbare weerslag van dit menselijk ingrijpen in verleden en heden, maar die logistieke keuzes 
zijn vaak minder ingegeven door de meest praktische oplossingen dan men in eerste instantie zou 
denken. Eeuwenoude routes, gebruiken en landschappelijke elementen bepalen mede de logistieke 
keuzes en daarmede de infrastructuur, maar zijn slechts zelden zichtbaar voor de hedendaagse 
gebruiker.
Doel van het A1-project is om deze elementen te ontsluieren, ze tegen het licht van verleden, heden 
en toekomst te houden en ze zonodig ter discussie te stellen.
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Daartoe zal onderzoek worden verricht naar de infrastructurele karakteristieken en kwaliteiten in de 
A1-zone door kunstenaars, en zal tevens gebruik worden gemaakt van bestaande 
onderzoeksresultaten van ingenieursbureau Tauw, het Oversticht, Proeftuin Twente, SKOR, KCO en 
de Provincie Overijssel.

Onderzoeksvraag
De A1 projectpartners willen een kunstenaar uitnodigen die onderzoek verricht naar de infrastructurele
karakteristieken en kwaliteiten van de A1-zone. 

Uitgangspunt van het onderzoek is de vraag : “Wat verbindt de A1 en wat ligt er verborgen direct 
naast of achter de openbare ruimte van de snelweg?”.

De kunstenaar stelt een projectplan op voor eigen onderzoek en maakt tevens gebruik van reeds 
bestaande onderzoeksresultaten van bovenvermelde instanties. Ook bestaat de mogelijkheid om 
ingenieurs van Tauw te vragen om verkenningen uit te voeren naar een specifiek deelgebied en 
gebruik te maken van hun gegevens.

Aspecten die in het onderzoek van belang of bepalend kunnen zijn:
 Natuur / landschap
 Identiteit
 Verbindingen (fysiek/mobiliteit, communicatie)
 Ontwikkeling (economisch, kennis)
 Infrastructuur an sich

Voorwaarden
De kunstenaar dient te beschikken over aantoonbare deskundigheid ten aanzien van het verrichten 
van onderzoek en ten aanzien van het onderwerp, hij/zij dient tevens te beschikken over goede 
communicatieve en contactuele vaardigheden.

Aan de kunstenaar wordt in de voorbereidingsfase het volgende gevraagd:
 Het indienen van een onderzoeksplan
 Het schrijven van een projectplan, waarbij tevens aan de orde komen de inbedding van het project

in het betreffende gebied, een communicatieplan, plus een visie op de neerslag van het 
onderzoek c.q. van de observaties.

 Het indienen van een tijdsplanning.

Aan de kunstenaar wordt in de onderzoeksfase het volgende gevraagd:
 De kunstenaar zal een substantieel deel van de onderzoekstijd in het betreffende gebied moeten 

verblijven. De projectorganisatie zal een dergelijk verblijf faciliteren.
 Het weergeven van de onderzoeksresultaten en eventuele conclusies daaruit.
 Het onderzoek kan, en zal een uitgangspunt betekenen voor latere manifestaties danwel 

kunstuitingen. Zonodig kan de kunstenaar gevraagd worden hiervoor specifieke uitgangspunten 
aan te dragen.

Diversen
De vergoeding van de kunstenaar is verdeeld in een vast deel honorarium en een deel 
materiaalkosten.
Vanuit de projectorganisatie zal een contactpersoon worden aangewezen en tevens zal de kunstenaar
geregeld worden gevraagd verslag uit te brengen van de stand van het onderzoek en zijn/haar visie 
daarop.
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