Tentoonstelling: Harbor of Action and Research, 24 juli -16 augustus 2020
Open op Vrijdag t/m Zondag
Tussen 14.00-18.00
Bij Corridor Project Space, Veemkade 574, Amsterdam
The Harbor of Action and Research at Sea
The Harbor of Action and Research at Sea is een initiatief van Idées Clandestines waar kunstenaars
Olivier Delebecque, Suzanne Bernhardt, Alonso Vazquez en curator Aude Mgba zich verdiepen in
hedendaagse oceanische migratie in relatie tot de zeilgeschiedenis van Nederland.
Harbor of Action and Research at Sea vertrekt vanuit een illegaal en vergeten Nederlands verhaal over
zeil-migratie: de Engelandvaarders. Deze naam werd gegeven aan Nederlanders die tijdens de Tweede
Wereldoorlog, Engeland en vrijheid probeerden te bereiken. In september 1941 ontsnapten twee
broers, Han en Willem Peteri, vanuit het bezette Nederland met een zelfgebouwde en vouwbare
zeilkano vanuit Katwijk aan Zee en bereikten 5 dagen later Engeland. In 2020 vragen de kunstenaars zich
af: wat kan zo'n zeil-passage onthullen over het concept van ‘Freedom of Movement’ ?
Passage:
De constructie van de boot is gebaseerd op goedkope en gemakkelijk te vinden lokale materialen. Het
ontwerp is geïnspireerd op de trimaran die voornamelijk door vissers uit de equatoriale zone wordt
gebruikt. Dit type boot evolueert voortdurend door lokale kennis met hedendaagse materialen te
combineren en zo hun zeil-capaciteiten te optimaliseren. De tentoonstelling weerspiegelt het ontwerp
en de constructie van een prototype, aangepast aan het weersomstandigheden van de Noordzee. Het
ontwerp is compleet demontabel en makkelijk vervoerbaar. Vanaf de Nederlandse kust zullen er
verschillende passages op Noordzee worden uitgevoerd. De boot zal later worden tentoongesteld,
waarmee we reflecteren op onze perceptie van landschap, grenzen en het concept van clandestiniteit
binnen de Europese regio.
Bemanning:
De curator van dit project is Aude Mgba, een onafhankelijke curator gevestigd in Amsterdam die onlangs
deelnam aan het curator-programma De Appel 2018/19. Ze is co-curator van sonsbeek 20- 24, een
internationale tentoonstelling van hedendaagse kunst in Arnhem, Nederland. Olivier Delebecque is
afgestudeerd aan de Master of Film aan de Filmacademie Amsterdam en zijn praktijk onderzoekt de
relatie tussen documentaire film en beeldende kunst. Zijn werk is gebaseerd op symbolische reizen en
mogelijke voyages. Suzanne Bernhardt is afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie Amsterdam met
een focus op sociaal sculptuur. Net als de grens tussen land en water hoop zij met haar werk een
flexibele en vloeibare situatie te creëren, waarin nieuwe routes voor onze routines worden onderzocht.
Alonso Vazquez is geluidskunstenaar, afgestudeerd aan de Studio for Immediate Spaces van Sandberg
Instituut Amsterdam. Zijn recente klank-verkenningen volgen diepe onderwater opnames en
omgevingsgeluiden geïnspireerd op het wilde leven in de oceaan. Hij is de oprichter van Øceanic Sound
Art, een wereldwijde gemeenschap met een basis in de buitenwijken van Vigo (ES).
Idees Clandestines
Idées Clandestines is een stichting opgezet door Olivier Delebecque, Suzanne Bernhardt met de ambitie
om het talent van kunstenaars te ondersteunen en te ontwikkelen, met speciale aandacht voor
interdisciplinaire werken in de openbare ruimte met de lokale gemeenschap. Door tentoonstellingen,

performances, workshops, happenings en onderzoek te doen, stellen zij kunstenaars in staat hun
praktijk te verbinden met een lokale context.
Ivm Covid-19 worden er per keer max 10 bezoekers toegelaten. U wordt gevraagd zich aan de richtlijnen van het
RIVM te houden. Het is niet nodig om te reserveren maar wil u verzekerd zijn van een plek dan kan u mailen naar
ideesclandestines@gmail.com
Elk seizoen richt Corridor Project Space zich op één hoofdthema dat wordt verkend via een reeks
tentoonstellingen. Frozen Time probeert onze huidige maatschappelijke obsessie met tijd te verkennen.
Uitgenodigde kunstenaars benaderen het thema vanuit verschillende invalshoeken en praktijken, waardoor we
gaan nadenken over solidariteit, economie en grenzen gevormd door de tijd. Corridor Project Space wordt
ondersteund door Gemeente Amsterdam.
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info@corridorprojectspace.com
@corridor_project_space

