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Kunstmanifestatie 16 maart - 16 augustus in Gemeentemuseum Den Haag

Ja Natuurlijk- Hoe kunst de wereld redt
Ja Natuurlijk is het boek bij de gelijknamige kunstmanifestatie in het Gemeentemuseum
Gem eentemuseum
Den Haag (GEM) van 15 maart t/m 16 augustus . De rijk geïllustreerde publicatie Ja
Natuurlijk presenteert inspirerende essays en werken van meer dan 80 kunstenaars
onder wie Francis Alÿs, Jimmie Durham, Olafur Eliasson, Damien Hirst, Zeger
Zeg er Reyers,
Reyer s,
Superflex en Ai Weiwei.
Weiw ei.
Wat is natuurlijk? En wie of wat bepaalt dat eigenlijk? Bepalen wij mensen dat alleen, of
mogen planten, dieren, bacteriën, dingen en natuurkrachten ook ‘meepraten’? De
kunstmanifestatie Ja Natuurlijk - Hoe kunst de wereld redt toont hoe cultuur en natuur elkaar
kunnen versterken en schept daarmee voorwaarden voor een betere wereld. In Ja Natuurlijk
dagen kunstenaars en denkers ons uit om anders te kijken naar onszelf, onze samenleving en
omgang met de aarde.
De publicatie is een verdieping op de tentoonstelling. In korte, toegankelijke artikelen
presenteren bevlogen filosofen, ecologen, kunstenaars en antropologen ons nieuwe
inzichten over de relatie tussen mens en omgeving. Ja Natuurlijk komt met onverwachte
invalshoeken, inspireert tot handelen en zet ingesleten patronen met humor op scherp. ‘Dit
boek is te lezen als receptenboek voor ecologische intelligentie!,’ aldus Ine Gevers, curator
en initiatiefnemer van Ja Natuurlijk.
Máxima
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden opent vrijdagmiddag 15 maart
2013 de internationale kunstmanifestatie Ja Natuurlijk – hoe kunst de wereld redt.

Ja Natuurlijk
€ 29,50 | Verschijningsdatum 16 maart 2013 |
Nederlandse editie ISBN 978-94-6208-062-1 |English edition ISBN 978-94-6208-063-8
Paperback | 240 p | 23 x 28 cm | Geïllustreerd (240 kleur) | redactie: Ine Gevers et al. | auteurs:
Jean Fisher, Donna Haraway, Tim Ingold, Ike Kamphof, Timothy Morton, Henk Oosterling,
Luciana Parisi, Saskia Sassen, Vandana Shiva, John Thackara | vormgeving:
potvandervelden

In samenwerking met Ja Natuurlijk (Stichting Niet Normaal en Gemeentemuseum Den Haag)
Met steun van Mondriaan Fonds, VSB fonds, SNS Reaal Fonds, Stichting Doen, Fonds voor
Cultuurparticipatie, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Prins Bernard Cultuurfonds en Pauwhof
Fonds

Noot voor de redactie
Voor de aanvraag van een recensierecensie-exemplaar of meer informatie kunt u contact
opnemen met Marije Lieuwens,
Lieuwens , pr/marketing nai010 uitgevers: 010010- 2010132 of
press@nai010.com.
press@nai010.com . Van uw recensie ontvangen we graag een kopie.
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