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Yes Naturally
A New Vision for Ecological Intelligence

Ja Natuurlijk
Een nieuwe visie op  
ecologische intelligentie

€ 29.50 [NL] | March 2013
ned | ISBN 978-94-6208-062-1
eng | ISBN 978-94-6208-063-8

paperback | 224 p | 23 x 28 cm | illustrated (100 colour)  
a-titel | nur 410, 640 | editors: Ine Gevers et al. | authors: 
Jean Fisher, Donna Haraway, Tim Ingold, Ike Kamphof, 
Timothy Morton, Henk Oosterling, Luciana Parisi, 
Saskia Sassen, Vandana Shiva and John Thackara | 
design: potvandervelden | in association with  
Ja natuurlijk (Stichting Niet Normaal and Gemeente-
museum Den Haag) | with support from Mondriaan 
Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds and Pauwhof fonds

> tentoonstelling GEM, Museum voor Actuele Kunst, 
Fotomuseum en Gemeentemuseum Den Haag, van 
16 maart tot 12 augustus 2013

> exhibition in GEM Museum for Contemporary Art, 
The Hague Museum of Photography and Gemeente-
museum  The Hage, 16 March to 12 August 2013

Hoe worden we ecologisch 
intelligent?

‘Ja natuurlijk’ is een grootse manifestatie in en rond het 
Gemeentemuseum Den Haag waarin kunstenaars ons 
uitnodigen tot het loslaten van vastgeroeste denkbeel-
den over natuur, cultuur en technologie. De rijk geïllus-
treerde publicatie Ja Natuurlijk presenteert werken van 
meer dan 80 kunstenaars onder wie Francis Alÿs, 
Jimmie Durham, Olafur Eliasson, Damien Hirst, Zeger 
Reyers, Super�ex en Ai Wei Wei. 
 
Ja Natuurlijk gaat over relaties, zowel bestaande 
relaties als nieuwe vormen van samenwerking, en stelt 
inclusie en wederkerigheid als voorwaarden voor een 
betere wereld. Daarmee geeft Ja Natuurlijk niet alleen 
een signaal, maar ook een na te volgen voorbeeld. 
Kunstenaars laten ons anders kijken naar onszelf, onze 
samenleving en omgang met de aarde. Door de cen-
trale positie van de mens te relativeren komen ook 
niet-menselijke spelers in beeld, zoals dieren, planten 
en bacteriën. Ja natuurlijk behandelt op kritische en 
speelse wijze – van zelfdenkende bacteriën tot wegen 
voor bijen – een actueel en maatschappelijk relevant 
thema: hoe worden we ecologisch intelligent?

How can we become ecologically 
intelligent? 

‘Yes Naturally’ is a large-scale, inspirational extended 
exhibition in and around the Gemeentemuseum in The 
Hague, in which artists invite us to let go of precon-
ceived ideas about nature, culture and technology. The 
richly illustrated publication Yes Naturally presents 
works by more than 80 artists, including Francis Alÿs, 
Jimmie Durham, Olafur Eliasson, Damien Hirst, Zeger 
Reyers, Super�ex and Ai Wei Wei.  
 
Yes Naturally is about relationships – existing relation-
ships as well as new forms of cooperation – and sets 
inclusion and reciprocity as necessary conditions for a 
better world. In the process Yes Naturally gives not just 
a signal but also a model to follow. Artists make us 
look differently at ourselves, our society and our 
relationship with the Earth. When the central position 
of human beings is put in perspective, non-human 
players enter the picture, like animals, plants and 
bacteria. Nature and culture reinforce each other. In a 
critical and playful way – from self-thinking bacteria to 
highways for bees – Yes Naturally addresses a current 
and socially relevant question: How can we become 
ecologically intelligent?

Kunst Art
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Naaktslak, stofzuiger, grutto en huiszwam 
nemen het woord
In Vlooien, roddelen en de ontwikkeling van taal betoogt antropoloog en evolutiebioloog Robin Dunbar dat 
‘vlooien’ tot doel heeft de onderlinge banden te verstevigen, vrienden te maken en invloed uit te oefenen op je
medeprimaat. In de sociale media en op fora wordt er heel wat gevlooid. Vooral de biotoop met reaguurders is 
groot. Egocentrisme en menscentrisme tieren welig op Facebook en Twitter.
Mensen denken dat ze het voor het zeggen hebben, terwijl de rollen regelmatig ook omgedraaid zijn. Zo wist een 
mug het Taiwanese nieuws til te leggen door in de keel van de nieuwslezeres naar binnen te vliegen,
verraadde een andere mug een Finse autodief door zich vol te zuigen met diens bloed, hield een konijn een vlieg- 
tuig dagenlang aan de grond in de Dominicaanse Republiek en verscheen Jezus als schimmel op een
douchewand in Texas.
In de gemiddelde mond van een mens zitten meer dan 7 miljard bacteriën. Wordt het niet tijd dat we hen aan het 
woord laten? Wat vinden mieren eigenlijk van het mierenneukerarrest? En hoe kijkt een slak aan tegen de
discussie rondom de hypotheekrenteaftrek?

Ter relativering van de maakbaarheid en ter promotie van een meer symbiotische relatie tussen mens, dier en 
ding laten kunstenaar Sjaak Langenberg en vormgeefster Rosé de Beer tijdens Ja Natuurlijk 16 biologen,
filosofen en schrijvers op de Fora & Fauna facebook- en twitterpagina in de huid kruipen van onder andere een 
grutto, een stofzuiger, de stier van Potter, een mug, een naaktslak, het rhinovirus en de oeroude plantensoort
tweeblaarkanniedood. Elke schrijver kruipt twee weken in de huid van een bacterie of plant en bekijkt vanuit die 
ongebruikelijk positie de wereld, of becommentarieert het nieuws.
De metamorfose die de schrijvers ondergaan staat in een literaire traditie: van Virginia Woolf die in Flush vanuit 
het perspectief van een cocker spaniel chrijft, Wat en hoe in het kats van Rudy Kousbroek en Sarah hart, Me
cheetah, de autobiografie van de chimpansee uit de Tarzanfilms, tot Our horses in Egypt waarin Rosalind Belben 
het slagveld door de ogen van een paard beschrijft.
Tegenover de krampachtige houding van behavioristen, die geen bedoelingen of gevoelens mogen toeschrijven 
aan dieren, bepleit bioloog en primatoloog Frans de Waal het diercentrisch antropomorfisme dat is geïnspireerd 
op baanbrekend werk van Japanse primatologen en Oosterse tradities waarin veel makkelijker de grens tussen 
menselijk en dierlijk gedrag wordt beslecht. Fora & Fauna is zich bewust van de tradities en ethiek en zet net als 
Ja Natuurlijk een stap voorwaarts naar een inclusieve kijk op het leven

Kunstenaar Sjaak Langenberg (1968) en vormgeefster Rosé de Beer (1965) brengen ogenschijnlijk conflicterende 
werelden samen en agenderen maatschappelijke vraagstukken door dwarsverbanden te leggen en rollen om te 
draaien. Zo lieten zij in reactie op het bericht ‘vrijwilligers gezocht om ouderen te bezoeken’ een Japanse geisha 
in een glazenwassersgondel verschijnen aan de bewoners van een woonzorgcentrum in Utrecht Overvecht. Het 
project riep vragen op over de activiteiten die aan ouderen in woonzorgcentra worden aangeboden. De relatie 
tussen stad en land zetten zij op scherp door een film te maken over een polder die oprukt naar de stad. En ze 
ontdekten dat een traditioneel Noors klederdrachtpatroon ideale parkeervakken oplevert als het met wegenverf 
op asfalt wordt aangebracht.www.sjaaklangenberg.nl www.rosedebeer.nl

https://twitter.com/Fora_en_Fauna
http://www.facebook.com/ForaEnFauna

Tamar Stelling, foto Wiesje Peels



21- 01 t/m 03 - 02: Esther Gerritsen als tweeblaarkanniedood
Esther Gerritsen (1972) is toneel- en romanschrijfster en columniste voor de VPRO gids. Haar 
toneelstuk Monoloog van een paard (2002) is een monoloog van een meisje dat denkt dat ze 
een paard is dat denkt dat het een ander paard is dan het is. In haar roman Superduif (2010) 
transformeert de tienjarige Bonnie in een gigantische, oerlelijke duif die mensen van een 
wisse dood redt. Superduif werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. In 2012 ver-
scheen de roman Dorst.

04 - 02 t/m 17 - 02: Ann Meskens als stofzuiger
Ann Meskens (1965) is moraalfilosoof, journaliste, columniste en boekhandelaar. Zij heeft 
een levenslange passie voor de Franse filmkomiek Jacques Tati. Vanaf september 2010 
werkt Meskens aan een nieuw boek als onderzoekster voor de Rietveld Academie in Amster-
dam. Als zij een varken was zou zij liever in handen vallen van de kunstenaar Wim Delvoye 
(die graag een aantal varkens zou willen tatoeëren) dan in handen van de voedselindustrie. 

Vrouwkje Tuinman, foto Wiesje Peels

18 - 02 t/m 03 - 03: Ike Kamphof als 2 badkonijntjes
Ike Kamphof (1959) is als universitair docente in de esthetica en filosofie van de (media)
cultuur verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Haar boek Iedereen voyeur (2012) 
gaat over onze visuele relatie tot de dingen en tot elkaar. Onze blik op de mensen, dieren en 
dingen om ons heen geeft onze verhouding tot de wereld vorm. Kijken is bekeken worden 
en minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Het boek eindigt met een indringende bespreking van 
de ethiek in ons kijken naar dieren en vreemdelingen. ‘Relatiebemiddeling tussen Soorten’, 
haar essay voor Ja Natuurlijk, bespreekt de rol van webcams in de mens-dier relatie.

04 - 03 t/m 17 - 03: Maria Barnas als huiszwam 
Maria Barnas (1973) is schrijfster, dichteres en beeldend kunstenaar. ‘In mijn ooghoek zie 
ik een stokbrood bewegen. Wanneer ik beter kijk is het een harig stokbrood. En wanneer 
ik me realiseer dat dat niet waarschijnlijk is, zie ik een kat,’ schrijft zei in Fantastisch (2010), 
een bundeling van de columns die in het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad ver-
schenen. Barnas observeert als een negentiende-eeuwse botanist die is zoekgeraakt in het 
hedendaagse. 

18 - 03  t/m 31 - 03: Vrouwkje Tuinman als naaktslak
Vrouwkje Tuinman (1974) is dichteres en romanschrijfster. In 2011 verscheen haar vierde 
dichtbundel Wat ik met de sleutel moet. Daarnaast publiceerde ze de romans Grote acht 
(2005) en Buurvrouw (2008). In 2013 verschijnt de roman De rouwclub. In een interview 
noemde Tuinman Minoes haar favoriete Nederlandse film: ‘Hij voldoet helemaal aan het 
soort esthetiek waar ik van houd, het soort humor, het beschouwen van dieren als mensen, 
en mensen als dieren (…) en de stemmen zijn ook heel leuk. Wim T. Schippers als mijn 
lievelingsdier, de kat!’

01 - 04 t/m 14 - 04: Bianca Stigter als spermatozoïde
Bianca Stigter (1964) werkt als redacteur bij het NRC. In de De ontsproten Picasso (2008), 
genomineerd voor de AKO Literatuurprijs, kijkt zij naar dieren die zich niet aan de regels 
houden: eetbare stilllevens, varkens met vleugels en een vlinder die het alfabet vliegt. In Per 
ongeluk expres. Over kunst. (2011) schrijft ze over de geschiedenis van de webcam, die ooit 
begon bij het uitzenden van beelden van een koffiepot, en over de Grieken en de Romeinen 
voor wie het kijken naar een stervende vis een populair tijdverdrijf was.

15 - 04 t/m 28 - 04: Tamar Stelling als cyborg bij
Tamar Stelling (1988) is freelance (wetenschaps-)journalist en student kunstgeschiedenis 
aan de Universiteit Leiden. Ze schrijft voor het NRC/nrc.next over kunst en/of wetenschap-
sonderwerpen, over cyborg insecten, ultragroene bio-tech wifi eilandjes en bio-art zoals de 
paardmens hybride die ontstaat door hoeveelheden paardenbloed te injecteren in de aderen 
van een kunstenares. Voor de Ja Natuurlijk publicatie schreef Stelling over de microsferen 
van diverse biokunstenaars.

29 - 04 t/m 12 - 05: Gerbrand Bakker als schaap
Gerbrand Bakker (1962) is schrijver, hovenier, vertaler en columnist. In het jaar waarin hij 
de opleiding tot vakbekwaam hovenier voltooide verscheen Boven is het stil (2006). Zijn de-
buut werd bekroond met het Gouden Ezelsoor, en hij werd genomineerd voor o.a. de AKO 
Literatuurprijs en de Libris Literatuur Prijs. In 2009 verscheen Ezel, schaap en tureluur, een 
bundeling dierenteksten van zijn website en columns uit De Groene Amsterdammer.

13 - 05 t/m 26 - 05: Jannie Regnerus als grutto
Jannie Regnerus (1971) is schrijfster en beeldend kunstenaar. Zij publiceerde De volle maan 
als beste vriend (2005), Het geluid van vallende sneeuw (2006) waar ze de Bob den Uyl Prijs 
voor het beste literaire reisboek prijs mee won, en De Ent (2010). Als haar vader het woord 
LENTE plant met bloembollen komen alleen de letters ENT tot bloei: ‘THE END, maar dan 
fout gespeld (…) het zoveelste teken aan de wand dat deze uithoek niet de juiste plek is om 
tot bloei te komen.’ 



27 - 05 t/m 09 - 06: Vincent Bijlo als rhinovirus
Vincent Bijlo (1965) is cabaretier en schrijver. Zijn roman De Ottomaanse herder (2009) is 
geschreven vanuit het perspectief van een blindengeleidehond. De Ottomaanse herder (een 
zelfverzonnen ras) heeft een sterk ontwikkeld rechtsgevoel en heeft zijn sporen verdiend in 
de geschiedenis. In de elfde eeuw droeg hij ongewild bij aan de verspreiding van de radicale 
islam en in retrospectief blijkt de Ottomaanse herder nog wel op meer momenten in de 
geschiedenis een cruciale rol te hebben gespeeld.

10 - 06 t/m 23 - 06: Bram Esser als patatduif
Bram Esser (1976) is filosoof en publicist met een speciale belangstelling voor de openbare 
ruimte en stedelijke cultuur. Hij was embedded als vakkenvuller, trok op met bunkergravers 
en surfers, liep met een geleende labrador door Ypenburg om zich in te leven in de Vinex-
bewoner en ging op snelwegsafari met Melle Smets. Dit verblijf van een maand op en aan 
de snelweg resulteerde in het boek Snelwegverhalen.  

24 - 06 t/m 07 - 07: Patrick van Veen als chimpansee 
Patrick van Veen (1970) is een bioloog met een missie: managers, economen en adviseurs 
biologie te onderwijzen. In 2004 verscheen van zijn hand het boek ‘Help! Mijn baas is een 
aap, een biologische kijk op sociaal gedrag in organisaties’. In samenwerking met Sticht-
ing Apenheul publiceerde hij het foto- en tekstboek Dierbare collega’s, apenstreken op de 
werkvloer (2007). In 2009 verscheen Kuddegedrag in crisistijd. 

08 - 07 t/m 21 - 07: Atte Jongstra als bokking kipper
Atte Jongstra (1956) is schrijver, dichter en essayist. Met zijn historische roman De avon-
turen van Henry II Fix (2007) brak Jongstra door naar het grote publiek. ‘Als hij een schole-
kster ‘sjek’ of ‘truu’ laat roepen, dan klinkt dat al gauw een beetje ironisch. Als hij de zon 
laat schijnen, dan hangt die ‘ploertend in de nok van de wereld.’ (…) De natuur wordt door 
hem niet begroet met verwondering, maar met enige korzeligheid.’ (Janet Luis, NRC) ‘Over 
de mier valt veel te vertellen’, denkt hij, ‘maar ik zei niets en genoot van mijn zwijgen.’ (uit 
Disgenoten, 1998).

22 - 07 t/m 04 - 08: Matthijs van Boxsel als stier van Potter
Matthijs van Boxsel (1957) is Régent du Collège de ’Pataphysique (Chaire de Morosophie) 
en hoofdredacteur van De Encyclopedie van de Domheid, die inmiddels in 18 landen is 
vertaald. In Deskundologie of Domheid als Levenskunst (2006) besteedt hij aandacht de 
Deskundologen van de Insektensekte. ‘Dieren hebben nog instinct tot zelfbehoud,’ aldus 
van Boxsel. ‘Alleen de mens is bereid zichzelf en zijn soort omwille van een waanidee over 
geloof, natie of sekse, op het spel te zetten.’ 

05 - 08 t/m 18 - 08: Bart Knols als mug
Bart Knols (1965) is medisch entomoloog. Hij doet onderzoek naar muggen en hoe zij ziektes 
zoals malaria overdragen. Hij slikte een pil die eigenlijk bedoeld is om huisdieren te ont-
vlooien. Maar ook op de mens bleek het middel effect te hebben: elke mug die Knols beet, 
viel dood neer. Knols schreef in 2009 het boek Mug, de fascinerende wereld van volksvijand 
nummer 1. Hierin beschrijft hij hoe muggen het verloop van de wereldgeschiedenis hebben 
bepaald.

19 - 08 t/m 01 - 09: Wim Brands als hond
Wim Brands (1959) is dichter, journalist en presentator van het VPRO televisieprogramma 
Boeken en Brands met Boeken op Radio 1. Hij publiceerde de dichtbundels In de metro 
(1997), De schoenen van de buurman (1999) en Ruimtevaart (2005). In Neem me mee, zei de 
hond (2010) geeft Wim Brands een stem aan o.a. een visser, een au pair, een Poolse klusser, 
een wijkverpleegster, een dakloze, Elvis, Bob Dylan, Russen, Roemenen en Chinezen, en 
- vooral - honden.











“I see The Commons as a new platform for 
addressing and reinventing what was called 
‘public’ in the modernist period, during the 
post-war efforts to construct the social state. 
The old ‘public’ paradigm clearly does not 
work in our current neoliberal times. Pub-
lic space, for instance, is being extensively 
privatized. For me, the current interest in 
The Commons reflects people’s desire and 
demand for a new social contract, a new 
citizenship. Rights and responsibilities are 
redefined, that’s the price we have to pay for 
freedom (as the gardener who joined us at 
The Public Space Society in Zurich said) as 
we reimagine our role in the governance of 
cities and seek genuine coexistence, instead 

of gated communities and ghettos, in the dif-
ficult times ahead. This is about more than 
dealing with climate change; it is also about 
rediscovering a citizenship where the citizens 
themselves participate in shaping and govern-
ing their environment. It is about redefining 
our relationships with the world and with 
the earth.” 
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NL
The Commons, of in Oudhollands meent 

of mient, is een term om voorzieningen 
en natuurlijke bronnen zoals water, lucht 
en grond, die door iedereen gedeeld en 
gebruikt werden, te duiden. Deze vorm van 
gezamenlijk bezit bestaat tegenwoordig 
nauwelijks meer en is opgegaan in privébe-
zit enerzijds of staatsbezit anderzijds. Het 
onderzoeksproject The Commons, blaast 
het idee van ‘de meent’ nieuw leven in en 
onderzoekt hoe gemeenschappelijk bezit 
en het gebruik ervan georganiseerd kunnen 
worden.

The Commons speelt zich af op twee ver-
waarloosde plekken in de directe omgeving 
van het Gemeentemuseum. De eerste plek 
is een verwilderd stukje duinbosgebied. 
De tweede is de leegstaande toren van 
architect J.J.P Oud die in 1969 is gebouwd 
als eerste wolkenkrabber van Den Haag. 
De strook duinbosgebied staat synoniem 
voor de sinds eeuwen gemeenschappelijk 
gedeelde natuur en de toren van Oud voor 
het enorme potentieel aan leegstaande ge-
bouwen in de huidige economische crisis. 

 
In het duinbosgebied is een driehoekig 

platform gebouwd als een afdruk, een 
footprint van de toren van Oud. Op dit 
platform worden van april tot augustus 
workshops, lezingen, een summerschool en 
forum geprogrammeerd over onderwerpen 
gerelateerd aan het gemeenschappelijk

belang en lokale leefomgeving zoals 
duurzaamheid, vrede en recht. Samen met 
bezoekers en buurtbewoners gaat The 
Commons experimenten aan en werkt 
ideeën uit voor het functioneren van ‘een 
meent’ in onze huidige tijd en richten we 
ons met ruimtelijke interventies op de 
unieke kwaliteiten en potentie van de Toren 
van Oud.

De toren van Oud, die tijdelijk wordt 
omgedoopt tot de GeMeente Toren, func-
tioneert als denkraam en motor voor het 
uitwerken van een nieuwe publieke functie 
voor dit gebouw. In samenwerking met 
een groep sympathisanten en toekomstige 
gebruikers, culturele en maatschappelijke 
organisaties en private initiatieven, wordt 
een projectplan ontwikkeld met de intentie 
om het pand te verwerven en beheren. 
Het uiteindelijke projectplan omvat een 
businessplan, organisatie en beheersstruc-
tuur, programma en ontwerp plannen voor 
een duurzaam gebruik van de toren. Dit 
plan wordt eind augustus aangeboden aan 
de huidige eigenaar van de toren en de stad. 

EN
The Commons, or in old Dutch “meent” 

or “mient”, were traditionally defined as 
the elements of the environment - forests, 
atmosphere, rivers, fisheries or grazing 
land - that are shared, used and enjoyed 
by all. This form of joint ownership hardly 
exists anymore today and was transformed 
into private ownership on one hand or state 
ownership on the other hand. The research 
project “The Commons”, refreshes the idea 
of   the commons and explores how common 
property and its use can be organized.

The Commons focuses on two unused 
sites near the Gemeentemuseum in The 
Hague. One is a small wooded area, a 
remnant of the former dune forest, border-
ing the garden of the museum and, a short 
distance away, an empty tower, built by 
architect JJP Oud in 1969, considered a 
monument of modernist architecture. The 
strip dune forest is synonymous for nature 
commonly shared since centuries and the 
tower for enormous potential of vacant 
buildings in the current economic crisis.

 
The Commons takes the two sites – one 

is part of nature, the other a cultural arte-
fact – and mirrors them by constructing a 
platform in the woods that is the same size 
as the footprint of the tower. This physi-
cal platform is intended as a conceptual 
platform for the exchange of knowledge by 
participants and visitors to the exhibition. 

From April to August workshops, lectures, 
fairs and an open public court on topics 
related to the common interest and the 
local environment such as sustainability, 
peace and justice will be programmed. 
Together with visitors and locals alike 
The Commons experiments and works out 
ideas for the functioning of a ‘commons’ 
in current times. The spatial interventions 
developed will focus on the unique qualities 
and potential of the Tower of JJP Oud.

The Tower of JJP Oud, being temporarily 
renamed the Commons Tower, functions as 
a conceptual framework and engine for the 
development of a new public function for 
this building. In collaboration with a group 
of sympathizers and future users, cultural 
and social organizations and private initia-
tives, a project plan will be developed with 
the intention to acquire and maintain the 
property. The final proposal will include a 
business plan, an organization and manage-
ment structure, a program design and plans 
for a sustainable use of the tower. This plan 
will be submitted at the end of August the 
current owner of the tower and the city.
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Persbericht	  
31	  januari	  2013	  
Den	  Haag	  
	  
	  
	  
Afval	  wordt	  kunst	  voor	  het	  
Gemeentemuseum	  Den	  Haag	  
De	  ZomerExpo	  en	  Ja	  Natuurlijk	  samen	  	  
op	  de	  RAW	  Art	  Fair	  2013	  
	  
Van	  8	  t/m	  12	  februari	  staan	  De	  ZomerExpo	  en	  
kunstmanifestatie	  Ja	  Natuurlijk	  samen	  op	  de	  RAW	  Art	  Fair	  in	  
Rotterdam.	  Bezoekers	  van	  deze	  beurs	  kunnen	  in	  de	  
ZomerExpo/Ja	  Natuurlijk	  stand	  Afvalhelden	  maken.	  Dit	  zijn	  
talismannen	  gemaakt	  van	  afval	  zoals	  plastic	  flessen,	  banden,	  
kapotte	  apparaten,	  touw	  en	  ander	  kleurrijke	  materialen.	  
Deze	  Afvalhelden	  vormen	  deze	  zomer	  een	  drijvend	  
kunstwerk	  op	  de	  vijver	  van	  het	  Gemeentemuseum	  Den	  Haag.	  
	  
Het	  drijvende	  kunstwerk	  van	  Afvalhelden	  (Articles	  of	  Faith)	  
is	  een	  idee	  van	  het	  Filippijnse	  kunstenaarsduo	  Alfredo	  en	  
Isabel	  Aquilizan.	  Zij	  raaktengeïnspireerd	  door	  traditionele	  
religies	  die	  fetisjen	  maken	  om	  de	  oerwouden	  tegen	  het	  
kappen	  van	  bomen	  te	  beschermen.	  Het	  kunstwerk	  wordt	  op	  
15	  maart	  gedoopt	  tijdens	  de	  feestelijke	  opening	  van	  de	  
kunstmanifestatie	  Ja	  Natuurlijk	  die	  tot	  19	  augustus	  te	  zien	  is	  
in	  en	  rond	  het	  GEM	  en	  Gemeentemuseum	  Den	  Haag.	  	  
	  
Offertafel	  	  
Afvalhelden	  krijgt	  tijdens	  RAW	  Art	  Fair	  een	  eerste	  podium:	  	  
beeldend	  kunstenaar	  Birgit	  Verwer	  bouwt	  een	  groeiend	  
altaar.	  Iedere	  avond	  voegt	  zij	  nieuwe	  afvalhelden	  toe	  aan	  een	  
offertafel	  om	  de	  natuur	  te	  vieren.	  Bezoekers	  wordt	  gevraagd	  
hun	  (net	  niet	  helemaal)	  verwelkte	  bloemen	  en	  planten	  mee	  
te	  nemen	  naar	  de	  fair	  en	  ze	  af	  te	  geven	  in	  de	  stand.	  Ook	  deze	  
bloemen	  en	  planten	  worden	  verwerkt	  in	  de	  installatie	  als	  	  
eerbetoon	  aan	  de	  relatie	  tussen	  mens	  en	  natuur,	  gebaseerd	  
op	  respect	  en	  wederkerigheid.	  	  
	  
Over	  RAW	  Art	  Fair	  
De	  RAW	  Art	  Fair	  	  vindt	  plaats	  van	  6	  tot	  en	  met	  10	  februari,	  gelijktijdig	  met	  Art	  Rotterdam	  en	  
Object	  Rotterdam.	  RAW	  biedt	  jonge	  galeries,	  kunstconsultants	  en	  kunstenaars	  een	  platform	  van	  
10.000	  vierkante	  meters.	  Locatie:	  Pakhuis	  Santos,	  Brede	  Hilledijk	  94.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Over	  Ja	  Natuurlijk	  
De	  kunstmanifestatie	  Ja	  Natuurlijk	  vindt	  van	  15	  maart	  t/m	  18	  augustus	  plaats	  in	  en	  rond	  het	  
GEM	  /	  Gemeentemuseum	  Den	  Haag.	  Er	  is	  werk	  van	  ruim	  80	  internationale	  kunstenaars	  te	  zien,	  
onder	  wie	  	  Francis	  Alÿs,	  Jimmie	  Durham,	  Olafur	  Eliasson,	  Peter	  Fend,	  Fischli	  &	  Weiss,	  
Natalie	  Jeremijenko,	  Marjetica	  Potrc,	  Zeger	  Reyers,	  Tinkebell,	  Superflex	  en	  Ai	  Weiwei.	  
	  
In	  Ja	  Natuurlijk	  is	  de	  mens	  niet	  langerhet	  centrum	  van	  de	  wereld.	  De	  kunstenaars	  in	  Ja	  Natuurlijk	  
bieden	  verrassende,	  nieuwe	  inzichten	  en	  nemen	  bezoekers	  mee	  op	  reis	  door	  natuur	  en	  cultuur.	  
Zo	  wordt	  afval	  kunst,	  lijken	  lampen	  te	  leven	  en	  kun	  je	  planten	  ook	  naar	  de	  crèche	  brengen.	  Want,	  
wat	  is	  natuurlijk	  en	  wie	  of	  wat	  bepaalt	  dat?	  
	  
	  
Noot	  voor	  redactie:	  
	  
Voor	  meer	  informatie	  en	  beeldmateriaal	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  Martine	  Willekens,	  
m.willekens@ja-‐natuurlijk.com,	  +31(0)653600431	  
	  
www.zomerexpo.nl	  /	  www.ja-‐natuurlijk.com	  
	  
De	  perspreview	  van	  Ja	  Natuurlijk	  in	  aanwezigheid	  van	  Carolyn	  Christov	  Bakargiev,	  directeur	  van	  
de	  laatste	  Documenta,	  vindt	  plaats	  op	  donderdag	  14	  maart	  vanaf	  14:00.	  Indien	  	  hierbij	  aanwezig	  
wilt	  zijn	  kunt	  u	  zich	  daarvoor	  aanmelden	  via	  pr@ja-‐natuurlijk.com.	  
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