Gevraagd bedrag:

Stichting ICU2
Amstelpark: Proeftuin van het Chtuluceen
2021-2022
€ 320.000

POSITIEF, afgevallen na prioritering
Inleiding en samenvatting
Zone2Source is een platform voor kunst, natuur en technologie in het Amstelpark in
Amsterdam. Samen met kunstenaars en (bio)ontwerpers ontwikkelt Zone2Source
tentoonstellingen, residenties, buitenprojecten, expedities, workshops en debatten in
en rondom de glazen paviljoens in het Amstelpark, een voormalig terrein voor de
internationale horticultuur tentoonstelling de Floriade.
Het programma voor de komende twee jaar richt zich op de vraag hoe mensen vanuit
diverse culturele achtergronden hun relatie tot natuur vormgeven; een onderbelicht
aspect in het veld van de artscience. Het Amstelpark wordt een Proeftuin voor het
‘Chthuluceen’, een alternatieve benaming voor het Antropoceen, afkomstig van Donna
Haraway, die symbool staat voor het plezier en de vervlechting van al het leven.
Samen met kunstenaars en ontwerpers als Irene Kopelman, Pei-Ying Lin, Anton Kats,
Neil White, Saša Spačal, Otobong Nkanga, Masha Ru, Bureau Lada, de Onkruidenier
en Sheng Wen Lo ontwikkelt Zone2Source nieuwe verhalen, verbeeldingen en
ervaringen die aansluiten bij de huidige tijdsgeest. De focus ligt op migraties van
mensen en planten, culturele perspectieven op natuur-cultuurrelaties, en
intersoortelijke gemeenschappen. Hiernaast werpt de organisatie haar blik op de
aarde vanuit het perspectief van geologie, humuslaag en landgebruik. In 2022 bestaat
het Amstelpark 50 jaar en is er een Floriade in Almere. Hiertegenover plaatst
Zone2Source een schaduw-Floriade, waarin de veranderende rol van de mens binnen
ecosystemen wordt onderzocht in samenwerking met verschillende partners.

Financiële analyse
Zone2Source vraagt een bedrag aan van € 320.000 binnen de Regeling 2-jargige
activiteitenprogramma’s Creatieve Industrie voor een 2-jarig programma. In 2019 is
Zone2Source ondersteund vanuit de eenjarige activiteitenprogramma’s van het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Zone2Souce zet de komende twee jaar in op
groei. De gemiddelde jaarbegroting voor 2021-2022 is twee keer zo groot als de
gerealiseerde kosten en baten in 2019. Een deel van de toename komt door het
verhogen van de lonen en vergoedingen in het kader van eerlijke beloning.
Cofinanciering is afkomstig van het AFK. Verder rekent de organisatie op bijdragen
van private fondsen en eigen inkomen. De kwetsbaarheid in de financiële positie van
ICU2 zit in het vermogen om op lange termijn aan verplichtingen te voldoen en om
tegenvallers op te vangen. Er waren eind 2019 geen kortlopende schulden. ICU2 heeft
de ambitie om te voldoen aan de Fair Practice Code, en sluit aan bij collectieve
afspraken en richtlijnen van De Zaak Nu.

Overwegingen van de commissie
De adviescommissie spreekt haar waardering uit voor Zone2Source en de wijze
waarop de organisatie in staat is verbindingen te leggen tussen verschillende
kunstdisciplines, mens, natuur en technologie. Het platform is in de ogen van de
commissie hierin onderscheidend en toonaangevend binnen de artscience en
biotechnologie. Voor de periode 2021-2022 is er sprake van diverse en brede mix van
activiteiten, variërend van tentoonstellingen en presentaties tot residenties en
workshops. De commissie reageert positief op de wisselwerking tussen artistieke
productie, onderzoek en educatie en de wijze waarop verschillende doelgroepen bij
het programma worden betrokken.
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Aanvrager:
Titel:

Al met al, spreekt de commissie van een samenhangend, agenderend
activiteitenprogramma. Ze uit haar vertrouwen in de expertise van de aanvrager en in
het bereiken van zowel een vakpubliek alsook het brede publiek door haar activiteiten
niet alleen te laten plaatsvinden in het Glazen Huis en het Amstelpark, maar ook
daarbuiten.
Kijkend naar de criteria van de regeling dan beoordeelt de commissie de artistieke en
maatschappelijke waarde van het activiteitenprogramma als ruim voldoende. De
relevantie van de gekozen thematiek voor het vakgebied waardeert ze iets minder met
een bijna voldoende. Tot slot vindt de commissie de mate van divers publieksbereik en
de consistentie in doel en opzet van het programma voldoende.

Advies van de commissie aan het bestuur
De commissie adviseert op basis van het voorstel in eerste aanleg positief over de
aanvraag van Zone2Source. Maar omdat met het aantal positief beoordeelde
voorstellen het beschikbare budget voor deze ronde wordt overschreden, heeft ze alle
positief beoordeelde voorstellen moeten prioriteren volgens Artikel 15.2 van de
Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma. Hierbij heeft de commissie kortgezegd
gekeken naar de samenhang tussen de criteria artistieke en maatschappelijke waarde,
thematiek, publieksbereik en consistentie. Op basis van de hieruit volgende
rangschikking is het voorstel te laag geëindigd om in aanmerking te komen voor een
bijdrage uit de regeling. Volgens de commissie sluit het voorstel in vergelijking met
andere, hoger geprioriteerde aanvragen, in mindere mate aan bij aan de doelstellingen
van de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma. De commissie adviseert het
bestuur daarom de aanvraag van Zone2Source niet te honoreren.
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De commissie stelt dat Zone2Source de afgelopen jaren op regionaal niveau een eigen
stem heeft ontwikkeld en nu duidelijke stappen zet richting een programma van
nationale betekenis. De organisatie gaat verbinding aan met interessante partners,
zoals Next Nature, V2_, onderwijsinstellingen en presentatieplekken en versterkt
daarmee niet alleen de inhoudelijke verdieping, maar ook de reikwijdte van de
activiteiten. Voorts vindt ze de activiteiten helder opgezet, aansluiten bij de
doelstellingen en het overkoepelende thema. Hoewel ze in de basis enthousiast
reageert op de gestelde onderwerpen, plaatst ze wel enkele kanttekeningen bij het
programma. Zo is de term ‘Chthuluceen’ in de ogen van de commissie onnodig
complex en vraagt ze zich af of dit niet-ingewijde afstoot. Vervolgens ziet ze veel
potentie in de schaduw-Floriade, maar vindt ze de onderliggende activiteiten nog
beperkt uitgewerkt. Ze vraagt zich onder andere af wat de organisatie precies met dit
programmaonderdeel wil bereiken en of de gestelde ambities wel haalbaar zijn. Er is
sprake van een relatief kleine organisatie en de commissie vraagt zich af of er
voldoende capaciteit is om alle activiteiten te realiseren op een kwalitatief hoog niveau.

