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I P N MI N KIP, ALM ND
de Tweede Triënnale van eet terzwaag

N D O RA LINDA

In maart dit jaar nodigde Kun thui Y curatoren en kun tenaar uit een voor tel in te
turen voor de komende Triënnale van eet terzwaag in 2018. Na fear fan Yn et
(2015) http://kun thui
.nl/?p=1562 i dit de tweede keer dat Y een meerdaag
programma organi eert vanuit een tentoon telling concept dat terk ver onden i met de
omgeving van het Kun thui en ge ruik maakt van het rijke kun tenaar e tand dat Y
in de loop der jaren heeft opge ouwd.
Volgend jaar zal de triënnale onderdeel zijn van het hoofdprogramma van Leeuwarden
– Frie land Culturele Hoofd tad 2018 http://www.2018.nl/nl waarin het egrip
“iepen mien kip” (open gemeen chap) centraal taat.
Uit het grote aantal voor tellen dat Kun thui

Y ontving, heeft de

Uit het grote aantal voor tellen dat Kun thui Y ontving, heeft de
programmering commi ie gekozen voor het concept van Julia Geerling en Niekolaa
Johanne Lekkerkerk, twee jonge curatoren die voor de Tweede Triënnale van
eet terzwaag een amenwerking ver and zullen aangaan. In hun voor tel ver inden
Geerling en Lekkerkerk het thema “iepen mien kip” met het oeroude egrip van de
“almende”, een egrip dat teruggaat tot de middeleeuwen en duidt op een
gemeen chappelijk aandeel van de gemeen chap in on e ouwde, onverdeelde weiden,
o en en vi wateren. Geerling en Lekkerkerk willen de notie van de almende
herintroduceren en ge ruiken het egrip al aanleiding om opnieuw na te denken over
de gedeelde verantwoordelijkheid en elangen die gepaard gaan met het
gemeen chappelijk ge ruik van het land, het land chap en de pu lieke ruimte.
Naa t de reële, ethi che en morele vraag tukken rond een gedeelde
verantwoordelijkheid ver onden aan het egrip almende, maken Geerling en
Lekkerkerk ge ruik van een meer peculatieve denkruimte waarin vrijuit kan worden
geëxperimenteerd met ver chillende verhalen en cenario’ rond de
ont taan ge chiedeni van de men heid en de rol van natuurlijke proce en in de
ontwikkeling van een e chaving. Het vertrekpunt i de Oera Linda, een kroniek uit 1256
die eind 19e eeuw even veel tof deed opwaaien, maar al nel werd ontma kerd al een
19e-eeuw e poging tot ge chiedverval ing vermomd in de vorm van een eeuwenoud
p eudorunen chrift. De Oera Linda veronder telt het e taan van een Oudfrie
manu cript over het ont taan van de wereld en de ontwikkeling van de men elijke
e chaving. Het Frie e volk wordt voorge teld al nazaat van een 4000 jaar oude Frie e
e chaving die ooit heel uropa heeft evolkt en uperieur wa aan alle andere
volkeren, maar teed verder in verval raakte na de noodlottige over troming van
Atlanti (‘Atland’). M thologie, matriarchaat, nationali me en natuurrampen lopen al
een rode draad door de Oera Linda en ieden telken opnieuw aanknoping punten om
na te denken en te peculeren over het ge uikt en de inrichting van de
gemeen chappelijke ruimte.
Voor de inhoudelijke vormgeving van de Tweede Triënnale van eet terzwaag zullen
Julia Geerling en Niekolaa Johanne Lekkerkerk in de komende maanden
amenwerken met kun tenaar die werken vanuit een e ef van de ver trengeling van
natuur en cultuur en zich richten op het ontwikkelen van alternatieve gemeen chap - en
amenleving vormen.

Julia Geerling (1985) i onafhankelijk curator en chrijver en woont en werkt in
Am terdam en Parij . Ze tudeerde kun tge chiedeni aan de Freie Univer ität in erlijn
en de Vrije Univer iteit Am terdam (MA). Geerling draagt regelmatig ij aan
tijd chriften en pu licatie en wa ga tredacteur van Metropoli M (‘No Longer art’ i ue
2015 no.3). In de tentoon tellingen die Geerling cureert, pelen locatie en context
(zowel ociaal, economi ch al politiek) een elangrijke rol.
Geerling werkte mee aan de tot tandkoming van tentoon tellingen en performance in
de Oude Kerk in Am terdam (Nachtelijke Dwalingen 2013 – 2016), Le Moin un in Parij
(Axi Mundi, art a a healing tool, 2015), After Hour in èvre (L’ au à la ouche,
2015), Kun tfort ij Vijfhuizen (The Prophec of ee en edazzle, 2016) en twee
opeenvolgende eindexamententoon tellingen van gra ch ontwerpen aan de HKU in
Utrecht (2016/2017). Daarnaa t wa ze al curator-in-re idence ver onden aan Rupert
in Vilniu , Acro re idenc program in Nice en The International tudio and Curatorial
Program (I CP) in New York. Geerling werkt o.a. al ga tdocent aan de HKU en zit in
het curatorenteam voor de aankomende kun tmanife tatie (Modu Operandi 2017) in
Nico ia (C pru ) en i momenteel ver onden aan het Main d’Œuvre in aint-Ouen
(Frankrijk) al curator-in-re idence. http://juliageerling .com/
Niekolaa Johanne Lekkerkerk (1988) werkt al onafhankelijk curator en chrijver
voor The Of ce for Curating in Rotterdam. Hij tudeerde kun tge chiedeni aan de
Univer iteit van Utrecht en vervolgde het ma terprogramma Curating the
Contemporar aan de London Metropolitan Univer it in amenwerking met de
Whitechapel Galler . Centraal in het werk van Lekkerkerk, taat het ociale en politieke
di cour rond dagelijk e leef- en werkpraktijken, culturele normen en ideologieën.
Hier ij richt hij zich met name op de atten omtrent het Antropoceen (het tijdperk waarin
men elijke activiteit mondiaal haar tempel egint te drukken op het eco teem en de
geologie), ecologie en klimaat, po thumani me en de ver trengelingen van natuur en
cultuur. Recente projecten en tentoon tellingen amenge teld en georgani eerd door The

cultuur. Recente projecten en tentoon tellingen amenge teld en georgani eerd door The
Of ce for Curating zijn de duo-tentoon telling Home tead of Dilution (2017) met
Domenico Mangano en Marieke van Roo in Noma , Rome; de groep tentoon telling
Tradition Doe n’t Graduate (2016) in Komplot, ru el; de groep tentoon telling
pending Qualit Time With M Quanti ed elf (2016) in T NT, Rotterdam, en de
olotentoon telling van Paul Geelen liding under Trace (2016) in A Tale of a Tu in
Rotterdam. Lekkerkerk werkt momenteel al arti tiek directeur van de kun tmanife tatie
Poppo ition in ru el en legt daarnaa t de laat te hand aan The tandard ook of
Noun-Ver xhi ition Grammar, een pu licatie over de tentoon telling al ecologi ch
veld. In 2012 ontving hij de inaugurele Demergon Curatorial Award en in 2014 wa hij
de egun tigde van de Ak ank anat International Curator Competition.
http://theof ceforcurating.com/

