
“De initiatiefnemers 
hebben een duidelijke visie 

op welk talent zij willen 
presenteren en wat  de 

werkperiode de deelnemende 
talenten moet opleveren’ 

- Kunstraad Groningen  
monitoringsgesprek 
talentontwikkeling

“Een nomadisch kunstinstituut 
(artist-run) die met een ongekende 

flexibiliteit en meewerkendheid 
daadwerkelijk relevante beeldende 

kunst brengt op plekken die 
daarom schreeuwen in een 

stad (of eigenlijk regio) die dat 
extreem hard nodig heeft.”  

- Alban Karsten 
deelnemers-enquête 

het resort. 

“Een boost voor 
kunstenaars en voor 

Groningen als kunststad.” 
- Wilma Süto 

Mondriaanfonds 
jaarverslag 2018

Bij het resort organiseren we exposities op 
wisselende (semi)-publieke locaties waarbij 
we kunstenaars vragen een site-specific werk 
te maken waarbij de locatie zelf onderdeel 
wordt van de expositie. We introduceren 
beeldende kunst bij een nieuw publiek en 
mengen verschillende publieksgroepen. 

het resort



locatieskunstenaars

S02E01: elise ehry, théo demans, willem de haan HERFST 2019: muziekkoepel in het sterrebos

ZOMER 2019: openluchtzwembad de papiermolen

HERFST/WINTER 2018: voormalig BIM benzinestation

S01E03: alban karsten, feiko beckers, steven jouwersma

S01E02: mylan hoezen, hilde onis, emilio veendorp



locaties
Het resort kiest locaties waar kunst geen 
vanzelfsprekende aanwezigheid is en doet 
suggestie voor de plek die beeldende kunst in 
kan nemen. Deze locaties hebben een eigen 
functie, een eigen verhaal en geschiedenis 
welke als inspiratie dienen voor de kunstenaars. 
De locaties hebben vaak een dwingende 
esthetiek en (publieke) functie waarbinnen de 
kunstwerken zich staande moet zien te houden. 
Voorbeelden van eerdere resort locaties zijn; 
het BIM benzinestation, openluchtzwembad De 
Papiermolen en de muziekkoepel in het Sterrebos. 
Het resort is geïnteresseerd in monumentale 
plekken in Groningen die onbekend of onbemind 
zijn geraakt. Juist op deze plekken worden 
tijdelijke ingrepen, suggesties en reacties van 
kunstenaars aan de stad toegevoegd. Door de 
kunstwerken die hierbij ontstaan wordt de locatie 
zelf onderdeel van de expositie en kijkt het 
publiek anders naar de locaties. Door het resort 
worden behalve de kunst ook de gebouwen zelf 
onder de aandacht gebracht.

publiek
De nomadische exposities van het resort zorgen 
voor een breed publieksbereik, op elke nieuwe 
locatie wordt, naast het eigen publiek, ook het 
publiek van de locatie getrokken. Door rond 
te reizen en een samenwerking aan te gaan 
met verschillende bedrijven en instellingen 
in verschillende wijken en stadsdelen van 
Groningen worden verschillende beroeps- en 
bewonersgroepen bij de exposities betrokken. 
Dit nieuwe publiek komt onverwachts beeldende 
kunst tegen. Juist deze publieksgroep die (nog) 
niet in aanraking komt met beeldende kunst wil 
het resort bereiken. Hiermee haalt het resort 
kunst uit de bubbel en hoopt het resort het de 
opvatting over wat kunst kan zijn op te rekken. 
Voor de eigen community (het vaste publiek, 
de achterban, kunstenaars en beroeps publiek) 
wordt verdieping geboden middels artist talks, 
studio visits en reflecterende publicaties. Het 
resort hoopt met het maken van programma 
voor deze twee publieksgroepen meer draagvlak 
te creëren voor beeldende kunst in Noord-
Nederland. 

zie meer op: www.hetresort.nl

http://www.hetresort.nl


video’s

De werkperiode die voorafgaat aan de expositie wordt vastgelegd 
door middel van een  korte video. Je kan ze hier bekijken: 
http://www.hetresort.nl/video.html

publicaties

Bij elke expositie wordt een publicatie uitgegeven waarin op de 
kunstwerken wordt gereflecteerd door schrijvers: 
http://www.hetresort.nl/folders.html

contact: mail@hetresort.nl 
karina bakx & ellen de haan
www.hetresort.nl

http://www.hetresort.nl/video.html
http://www.hetresort.nl/folders.html
http://www.hetresort.nl
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