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Is er een wezenlijk verschil tussen natuurkunst
en Kunst? Dwingt het gebruik van natuurlijke
materialen tot een eigen, unieke vormtaal?
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bent van harte uitgenodigd voor de opening

‘NKvB Natuurlijk’ in
het Amsterdamse Bos en het symposium
‘Wat is natuurkunst?’
van de expositie

Programma zondag 12 mei
Symposium
‘Wat is natuurkunst?’
Opening
12 mei: 13 uur
Bezoekerscentrum Amsterdamse Bos
Exposities
12 mei t/m 19 september
Binnen: Bezoekerscentrum
Amsterdamse Bos
Buiten: startpunt is Bezoekerscentrum.
Hier zijn kunstroutebeschrijving,
catalogus en plattegrond verkrijgbaar.
Bezoekerscentrum Amsterdamse Bos
Bosbaanweg 5
1182 DA Amstelveen
www.amsterdamsebos.nl
Openingstijden: dinsdag t/m zondag
van 10 tot 17 uur
Symposium
12 mei: 9.30 – 12.15 uur
Het Genie
Nieuwe Meerlaan 3
1182 DB Amstelveen
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9.30 uur Inloop
9.45 uur 	Opening door Jeroen Damen
9.50 uur	Inleiding
10.15 uur	Presentaties
11.00 uur	Pauze
11.30 uur Discussie
12.15 uur	Vervoer naar Bezoekerscentrum
Amsterdamse Bos
Opening
‘NKvB Natuurlijk’
13.00 uur door de Amsterdamse wethouder
van Openbare Ruimte en Groen,
Freek Ossel in het bezoekerscentrum
Na de opening geven de inleiders rondleidingen
in kleine groepjes langs de kunstroute.
De deelnemende kunstenaars lichten dan hun
werk toe.

Exposities

NKvB Natuurlijk
Voor ‘NKvB Natuurlijk’ maakten twaalf
Kringleden nieuw werk waarin het Bos een
centrale rol speelt. Niet alleen als leverancier
van materiaal - hout, aarde, wilgentakken maar vooral als onderdeel van het werk.
Een route van 1,5 uur voert langs de
kunstwerken in het Amsterdamse Bos.
In het Bezoekerscentrum is een tentoonstelling ingericht met kleine werken van
de deelnemers aan de buitenexpositie.
Alle werken zijn te koop.
De exposities zijn onderdeel van het
Amsterdamse Bos Festival en zijn samen
met de Nederlandse Kring van Beeldhouwers.
geproduceerd.
Symposium

Wat

is natuurkunst?

Bestaat er wel zoiets als natuurkunst?
En als die bestaat, waarin onderscheidt die
zich dan van De Kunst? Zit ‘m dat louter in
de materialen, in de locatie? Of dwingt het
gebruik van natuurlijke materialen tot een
eigen unieke vormtaal?
Tijdens deze ochtendbijeenkomst zal
gepoogd worden een antwoord te vinden
op vragen als deze.
Voorzitterschap en leiding zijn in handen
van Jeroen Damen (vriendenlid NKvB,
bezielend kunstbeschouwer, kunsthistoricus,
specialisatie beeldhouwkunst).
Inleidende sprekers en deelnemers aan
het panel zijn o.a. de NKvB-leden:
Henk van Bennekum (beeldhouwer,
deelnemer aan vele houtsymposia)
Adri de Fluiter (beeldend kunstenaar,
deelnemer natuurkunstexposities en
initiatiefnemer/organisator Natuurkunst
Drenthe)
Johan Sietzema (buitenkunstenaar in zeer
diverse technieken en materialen)
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