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Prinses Máxima opent kunstmanifestatie Ja Natuurlijk
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden opent vrijdagmiddag 15 maart
2013 de internationale kunstmanifestatie Ja Natuurlijk – hoe kunst de wereld redt in en om het
Gemeentemuseum Den Haag, GEM en Fotomuseum Den Haag. Deze manifestatie vindt plaats
tot 16 augustus.
In Ja Natuurlijk is de mens niet meer het 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? De tentoonstelling laat zien waar wij nu staan in de
wereld en geeft de bezoeker een ander perspectief. De positieve insteek van Ja Natuurlijk werkt
aanstekelijk: wederkerigheid, recycling en de ongewone samenwerkingsvormen tussen mensen,
dieren en planten staan centraal. Ruim tachtig kunstenaars, waaronder Francis Alÿ s, Jimmie
Durham, Atelier Van Lieshout, Fischli & Weiss, Natalie Jeremijenko, Zeger Reyers, Tinkebell,
Superflex en Ai Weiwei, laten tot 16 augustus 2013 verrassende partnerschappen zien. Daarnaast
biedt de manifestatie een uitgebreid educatieprogramma, een parallelprogramma in de stad met onder
andere films, workshops en debatten en Ja Natuurlijk nestelt zich ook nadrukkelijk in de sociale media
en online fora.
Ja Natuurlijk is een initiatief van stichting Niet Normaal onder artistieke leiding van Ine Gevers. Ja
Natuurlijk is een vervolg op de kunstmanifestatie Niet Normaal die in 2009/2010 in Amsterdam
plaatsvond en wordt georganiseerd in samenwerking met het Gemeentemuseum Den Haag.
Noot voor de redactie:
Mededeling aan redacties (niet voor publicatie):
PERSPREVIEW 14 maart

De perspreview vindt plaats op donderdag 14 maart om 13:00 in aanwezigheid van Carolyn Christov
Bakargiev, directeur van Documenta in Kassel (2012).
Na een introductie door de Artistiek Directeur van Ja Natuurlijk, Ine Gevers en de Directeur van het
Gemeentemuseum, Benno Tempel, zal u als eerste een kijkje kunnen nemen in de tentoonstelling.
Aanmelding: pr@ja-natuurlijk.com, contact Martine Willekens, +31(0)653600431
OPENING 15 Maart
Aankomsttijd Prinses: 14.25 uur
Accreditatie (tot uiterlijk 13 maart, 17.00 uur) per e-mail: msmit@gemeentemuseum.nl o.v.v.
na(a)m(en), medium en functie.
Bij een te grote mediabelangstelling voor de opening, kan voor een aantal programmaonderdelen
een beperkte toegangsregeling worden ingesteld. Media worden hierover op 14 maart per e-mail
geïnformeerd.
Voor meer informatie en beeldmateriaal:
Ja Natuurlijk, Martine Willekens, m.willekens@ja-natuurlijk.com, tel. 06- 53600431
www.ja-natuurlijk.com

