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Kunstmanifestatie van 15 t/m 31 oktober 2004 in het Havenkwartier Deventer
Beklim de trappen in de hoge voormalige graansilo in het Havenkwartier in Deventer en
geniet van het uitzicht over deze bijzondere stad. Maar ontdek op weg naar boven ook
de bijzondere ingrepen en toevoegingen die een kunstenaar aan het pand maakte. Vaar
vervolgens met een boot door het Havenkwartier en meer aan bij een fabriekshal. Van
binnen is de ruimte ontmantelt maar achtergelaten machines en de geur van plastic
herinneren nog aan de bekertjes die hier werden geproduceerd. Binnenkort vullen
vreemde, speciaal voor deze ruimte gecomponeerde geluiden de fabriekshal. Naast deze
twee leegstaande industriële panden vormen vijf andere panden het podium voor de
kunstmanifestatie DEFINE YOURSELF - definitions of space.
De manifestatie vindt plaats van 15 t/m 31 oktober 2004 in het Havenkwartier in Deventer.
Zeven vooraanstaande kunstenaars uit Nederland en België beginnen in september aan een
werkperiode in een pand naar hun keuze. In deze silo’s, fabriekshallen en loodsen werken de
kunstenaars aan een kunstwerk dat speciaal voor die ruimte wordt gemaakt. De kunstenaars
Loes ten Anscher, Ronald de Ceuster, Suzan Drummen, Michael Fahres, Wineke Gartz, Pieter
Vermeersch en Zeger Reyers werden door het Centrum Beeldende Kunst Deventer
uitgenodigd vanwege hun talent om op zeer uiteenlopende locaties intrigerende kunstwerken
te maken. Zo kan het karakter van het gebouw, maar bijvoorbeeld ook haar geschiedenis of
functie een bepalende rol spelen in de uiteindelijke totstandkoming van het kunstwerk. Niet
alleen de panden zelf bieden hiervoor voldoende uitgangspunten, ook de werkwijze van de
kunstenaar kan vertrekpunt zijn voor beeldende kunst toepassingen. Zo werkt de ene
kunstenaar met het medium film/video en/of geluid en benadert de ander de ruimte vanuit de
schilder -of beeldhouwkunst. Uiteindelijk ervaart de bezoeker de ruimte op een andere wijze
door de ingreep van de kunstenaar.
Kortom: ‘DEFINE YOURSELF - definitions of space’ bevat voldoende ingrediënten voor een
boeiende tentoonstelling van locatiespecifieke kunst.
Havenkwartier
'Define yourself - definitions of space' wordt georganiseerd door het Centrum Beeldende
Kunst Deventer in nauwe samenwerking met Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED).
Beide organisaties vragen met dit project aandacht voor het industriële erfgoed,
locatiespecifieke kunst en de eigentijdse culturele dynamiek van Deventer.
In Deventer is er nog veel industrieel erfgoed te vinden uit diverse bouwperiodes: textiel- en
metaalfabrieken, drukkerijen en voedingsmiddelenfabrieken, de graansilo's bij de oude
binnenhaven. Een deel van deze oude gebouwen is in de loop der tijd gesloopt, enkele hebben
de status van industrieel monument verworven, andere hebben inmiddels een nieuwe
invulling gekregen. Op dit moment werken gemeente, provincie en stedenbouwkundigen op
diverse niveaus aan een visie en plannen voor een revitalisering van het Havenkwartier, een
reanimatie van industrieel erfgoed in een actuele setting.
Nevenprogramma
Naast de tentoonstelling organiseert het CBK - samen met andere partners - een bijpassend

nevenprogramma bestaande uit een educatief project voor leerlingen van het VMBO,
lezingen, film -en theatervoorstellingen. Zie binnenkort voor meer up-to-date informatie:
www.defineyourself .nl.
DEFINE YOURSELF - definitions of space: van 15 t/m 31 oktober 2004
Opening: donderdag 14 oktober om 20.00 uur
Waar: Havenkwartier Deventer
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 12.00 tot 18.00 uur

