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Zomeratelier enthousiast afgesloten
In de koele rust van KunstFort Asperen sloot het Zomeratelier 2012 afgelopen zondag
haar activiteiten af met een presentatie aan een groep geïnteresseerden die vanuit het
gehele land waren opgekomen. Vakbroeders, ontwerpers, familie, enkele lokale politici…
zelfs vanuit Basel was een delegatie gekomen om te praten over een volgende
(internationale) editie.
De negen cursisten presenteerden een vorm van ‘performance’ die handelde over de inzet
van onze verschillende zintuigen bij het betreden en ontdekken van een ruimte. Volgens
de cursisten beseffen wij als mens niet genoeg dat wij ons sensitief het meeste verbinden.
Daarom werden alle bezoekers in kleine groepjes van vier persoonlijk rondgeleid waarbij
een aantal zintuigen (tijdelijk) werden uitgeschakeld. Een fantastische manier trouwens
om het nieuwe gebouw van de Taveerne in te wijden, waar de aanwezige architect Peter
van Assche zeer tevreden mee was.
Aansluitend vertelde Michel Lafaille hoe er tijdens de week was gewerkt en een en ander
tot stand gekomen, waarbij hij plantaardig vormgeefster Marlies Schouten, uitgeefster en
schrijfster Angélique van der Horst en tuinarchitect Jeroen Jacobs bedankte voor hun
inzet en lezingen in de loop van de dagen.
Ontwerper Nico Wissing sprak als slotwoord de wens uit dat nog vele aankomende jaren
dit Zomeratelier mag plaatsvinden en kan uitgroeien tot een jaarlijks terugkerend zomers
‘Tuinenbal’ waar de vakwereld elkaar spontaan en informeel kan treffen.
Maar het kwam vooral door de inzet en het enthousiasme van de negen deelnemers, Tirza
Beijer, ontwerpster uit Nederland, Jeroen Boon, landschapsontwerper uit Nederland,
Lieke Göritzlehner, onderzoekster van transformaties van gebouwen uit Nederland,
Noortje Haegens, beeldend kunstenares uit Nederland, Eva-Britt Karlsson,
landschapsarchitecte uit Zweden, José Meijer, landschapsontwerpster en
omgevingspsychologe uit Nederland, Jens Ossada, beeldend kunstenaar uit Duitsland,
Ineke Röell, landschapsontwerpster uit Nederland en Paul Winkelmolen, vormgever
stedelijk gebied uit Nederland, dat deze week tot zulk creatief hoogtepunt kon uitgroeien.
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Op de website www.ontwerpinstituut.nl is een beeldverslag te vinden voor alle
geïnteresseerden.
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