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NIEUWE BOEREN
CULTUUR
Tijdens de opening op 1 november 2013 van de Natuurderij
Keizersrande zal ook het kunstwerk Nieuwe Boeren Cultuur in gebruik
worden genomen. Dit werk gaat dienst doen als bezoekersruimte en
educatiecentrum op de Natuurderij Keizersrande. Het functionele
kunstwerk is gemaakt door het kunstenaarscollectief GrondVormen.
De Natuurderij Keizersrande is het nieuwe middelpunt van de
Keizers- en Stobbewaarden; de achtertuin van Deventer. Op de
Natuurderij Keizersrande wordt op een nieuwe manier ‘geboerd’. Hierbij
staan waterveiligheid, natuurbeheer en een gesloten kringloop centraal.
Op het publiek toegankelijke erf en in de publieke ruimtes van de boerderij
hebben Jeroen Wand, Nienke Sybrandy en Sander Boeijink deze nieuwe
boerencultuur vertaald naar verhalende meubels en objecten.

Nieuwe Boeren Cultuur is onderdeel van het project Kunst bij Keizersrande
waarbij verschillende permanente kunstwerken in de openbare ruimte
worden gerealiseerd die het verhaal vertellen van de Natuurderij
Keizersrande. Zij maken de oude en nieuwe historie van het gebied
(zoals waterfriendly farming) op een verrassende manier toegankelijk voor
een breed publiek. Het werk is onder projectleiding van Jurgen Bey en
Floor Dijkstra tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van de
provincie Overijssel, het Mondriaan Fonds en het Europese subsidieproject
ALFA. Onder leiding van Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier delen
Europese partners kennis in het ALFA-project over hoogwaterveiligheid.
De Stichting Keizersrande is een van deze Europese partners. De provincie
Overijssel en Rijkswaterstaat zijn twee belangrijke partners van Ruimte
voor de Rivier Deventer. Door het werk Nieuwe Boeren Cultuur mogelijk
te maken geven zij een gedeelte van de verhalen van Ruimte voor de
Rivier Deventer een fysieke plek van waaruit ze verteld kunnen worden
in de toekomst. Vanuit de regeling Opdrachtgeverschap stimuleert
het Mondriaan Fonds de betrokkenheid van (markt) partijen bij de
totstandkoming van beeldende kunst in Nederland.

Nieuwe Boeren Cultuur is een project van Stichting Keizersrande. Wij
nodigen u van harte uit om op 1 november tussen 10.00-14.00 uur en op
2 november tussen 10.00-17.00 uur deze nieuwe boerencultuur zelf te
komen ervaren. De kunstenaars zijn aanwezig om toelichting te geven of
u kunt hen treffen voor een goed gesprek in de tuin, aan de keukentafel
of in de zondagse kamer, die in de toekomst als educatieruimte zal worden
gebruikt. Centraal onderdeel in het werk is het praalkabinet waarin vele
praalstukken uit het gebied zijn tentoongesteld. Bent u zelf in het bezit
van een voorwerp met een verhaal over de Keizers- en Stobbebewaarden?
Neem het mee en geef het een plekje in ons praalkabinet!
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