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De bus met kunst vertrekt naar Sint Petersburg!
Afgelopen weken zijn we bezig geweest alle papieren
in orde te maken om de kunstwerken naar SintPetersburg te vervoeren. Het resultaat bestaat uit
twee mappen vol papieren met stempels en
handtekeningen! Het werk van de Russische
kunstenaars dat in maart en april geëxposeerd werd
in De Synagoge en Het Scheepvaartmuseum, moest
ook mee terug. Ondernemer Bas Heidenrijk uit
Groningen gaat met zijn bedrijfsbus de klus klaren.
Dit keer geen Boomonderhoud, maar Kunstvervoer!
Na twee sessies van passen en meten, inpakken en
uitpakken, keuzes maken wat wel en niet mee kon is het de derde keer gelukt: de bus is volgeladen en
Bas is zondag 1 september vertrokken op weg naar Sint Petersburg. De tocht gaat via Stockholm en
Helsinki.
Bij de Russische grens wachten kunstenaar Gea Smidt met de conservator van het kunstenaarsinitiatief
Nepokorennie, Anastasya Skvortsova, hem op voor eventuele assistentie. Het blijft een spannende
onderneming bij de grens, maar we hebben ons zeer degelijk voorbereid en verwachten geen problemen.

Papierwerk, inpakken, controleren en wegwezen.

Nieuw werk
Alle acht kunstenaars van ARTCETERA hebben werk gemaakt speciaal voor deze expositie. Een ieder
heeft zich laten inspireren door onze voorgaande bezoeken, het nieuws, de geschiedenis en de kunst.

Contacten
De individuele contacten zijn hartverwarmend: we maakten vele nieuwe vrienden en kijken nu op een
andere, meer positieve manier naar Rusland, ook al is het land op dit moment veelal negatief in het
nieuws. Wij hebben de kunstenaars van Nepokorennie kennis laten maken met Groningen en onze manier
van leven. Uiteindelijk denken we dat met ons project voor de 16 kunstenaars onze culturen een beetje
dichter bij elkaar zijn gebracht. De reacties in Groningen op onze expositie gaf de bezoekers stof tot
discussie, daaruit bleek betrokkenheid. Wij hopen dat dit ook het geval zal zijn in Sint-Petersburg, dan
pas is ons project geslaagd.

Opening tentoonstelling: 'VIEW EAST ● VIEW WEST'
Na 2 jaar voorbereiding, uitmondend in de tentoonstelling in
Groningen dit voorjaar, is nu de laatste fase van ons project
aangebroken. De komende week wordt de tentoonstelling in
het Erarta museum in Sint-Petersburg ingericht. We zijn blij,
trots en ontroerd dat het ons gelukt is deze onderneming
(bijna) tot een goed einde te brengen!!!
De titel van de tentoonstelling wordt dezelfde als de
projectnaam: 'VIEW EAST ● VIEW WEST'. Hij wordt
donderdag 12 september om 19.00 uur geopend in het enige
museum voor moderne kunst in particuliere handen in
Rusland: ERARTA te Sint-Petersburg.
Bij de opening zullen naast de leden van ARTCETERA vele
familieleden, vrienden, kennissen en bekenden zijn. We heten
iedereen van harte welkom! We maken er een prachtige
avond van.

Nederland-Ruslandjaar 2013
Onze project is ontwikkeld in het kader van het Nederland-Ruslandjaar 2013. In
Sint-Petersburg zijn gedurende onze expositie nog 20 andere activiteiten in dit
kader op het gebied van kunst, theater, muziek, economie en wetenschap. Zie

www.nlrf2013.nl

SUBSIDIEGEVERS EN ADVISEURS BEDANKT!
Zonder onze sponsoren en adviseurs hadden wij dit project niet kunnen realiseren. Wij willen hen
ontzettend bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons hadden. Dank zij hen is er een samenwerking
met kunstenaars uit Rusland ontstaan waar Artcetera op verder kan bouwen. De ervaring die wij
opgedaan hebben zal ons helpen bij volgende projecten, ook binnen Nederland of met kunstenaars in
andere landen.

ADVISEURS
Zonder adviseurs zou ons project mislukt zijn. Artcetera is hen dankbaar. Sommigen zijn of
waren tijdelijk nodig, anderen doorlopend. De huidige adviseurs zijn:
Hans van Koningsbrugge: directeur Nederland Rusland Centrum en het Centre for Russian Studies Groningen.
Bijzonder hoogleraar Geschiedenis en politiek van Rusland, i.h.b. de Nederlands-Russische betrekkingen.
Herbert Admiraal: consultant voor Nederlandse en Russische bedrijven op juridisch niveau voor verzekeren en
vervoer
Mieke Riezebos: communicatieadviseur
Sabina Kadzhijeva: studente Slavische talen
Wilma Mencke: directeur Kunstbureau Albion Putti
Wim van Rink: webmaster.

SICA
Het project Blik op Oost–Blik op West met de expositienaam From Sint-Petersburg with Love is
geaccepteerd door het SICA (Stichting Internationale Culturele Activiteiten) Zie
www.nlrf2013.nl voor de landelijke informatie.

NNR2013
De Stichting Noord–Nederland Rusland 2013
heeft een eigen organisatie opgezet. Marketing
Groningen verzorgt de PR voor activiteiten in
2013. Zie www.nnr2013.nl voor specifieke
noordelijke informatie.
> Beeldmerk voor alle activiteiten in Nederland en Rusland in 2013. Artcetera gebruikt zo mogelijk zowel het landelijke
als het noordelijke beeldmerk in haar publicaties.

Contact?
Ga met Artcetera in gesprek via Facebook, Twitter of info@artcetera.nl

