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Datum & plaats

Persbericht

Amsterdam,
mei 2012

INexactly THIS
Kunstvlaai: Festival of Independents

Betreft

Stichting Kunstvlaai heeft het genoegen u mee te delen dat van 23 november tot en met 2

Kunstvlaai 2012

december 2012 INexactly THIS - de volgende editie van Kunstvlaai zal plaatsvinden op een
nieuwe locatie: het voormalige Sint Nicolaas Lyceum op de Zuidas te Amsterdam.
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De Kunstvlaai stimuleert al meer dan tien jaar onafhankelijk denken en vernieuwende
samenwerking in de beeldende kunst. Als ‘Festival of Independents’ zet de Kunstvlaai zich
in om unieke (inter-)nationale kunstenaarsinitiatieven en kunstopleidingen te tonen. Nieuwe
modellen en methoden van (zelf-)organisatie en alternatieve vormen van autonoom werken
krijgen met deze editie bijzondere aandacht. Deze zijn volgens ons juist nu van belang als
activerende toekomstvoorstellen voor het culturele en maatschappelijke veld.
Deze editie wordt samengesteld door Natasha Ginwala en Fleur van Muiswinkel. Het model
voor het festival ‘INexactly THIS’ is geïnspireerd op bepaalde wiskundige formules die,
vergelijkbaar met de structuren van onafhankelijke kunstorganisaties, cruciale ruimte voor
inschatting en experiment geven.
Het festival verlaat de Westergasfabriek om een nomadisch bestaan te gaan leiden en
elke twee jaar een nieuwe locatie te betrekken in Amsterdam. De locatie voor deze editie
is een leegstaand, groot complex schoolgebouwen aan de Zuidas, het Amsterdamse
zakendistrict. De gebouwen zijn sinds de 60-er jaren voortdurend aangepast en vormen een
perfecte omgeving voor de dynamiek die het festival wil tonen.
Kunstvlaai: Festival of Independents biedt met INexactly THIS een podium voor de waarden
van artistieke vrijheid, nieuwsgierigheid en de wil om te experimenteren in een tijd van
nieuwe vragen, politieke onrust, snelle vernieuwing en culturele strijd.
De nieuwe website voor het festival (www.kunstvlaai.nl), met daarop verdere informatie,
zal in juli gelanceerd worden

Mede mogelijk gemaakt door:
Dienst Zuidas en de Gemeente Amsterdam

