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Stichting ICU2
Amstelpark: Proeftuin voor het Chtuluceen
€ 100.000

POSITIEF

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 activiteitenprogramma voor 2021 richt zich op de vraag hoe mensen vanuit 
diverse culturele achtergronden hun relatie tot natuur vormgeven; een onderbelicht 
aspect in het veld van de art science. 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 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. De voorbereiding voor dit project gaan in 2021 van start.

Overwegingen van de adviescommissie
De adviescommissie reageert positief op het voorstel van Zone2Source voor het 
eenjarig activiteitenprogramma. Ze waardeert de relaties die de organisatie legt 
tussen mens, natuur en techniek en hoe ze deze weet te vertalen in activiteiten die 
een divers publiek aanspreken. Ze verwacht dat het programma van regionale 
betekenis gaat zijn voor het veld van de digitale cultuur. Het zoeken van 
alternatieven voor dominante narratieven op het gebied van de relatie tussen mens, 
natuur en technologie noemt de commissie urgent en actueel. De ruimtelijke insteek 
die Zone2Source hierbij kiest, die deels is ingegeven door de locatie in het park, 
vindt zij een toevoeging op de bestaande praktijk. De betrokken kunstenaars zijn van 
goede kwaliteit en sluiten aan bij de beoogde opzet en doelstellingen van de 
activiteiten. De leidt ertoe dat de commissie de artistieke en maatschappelijke 
waarde van het activiteitenprogramma voldoende tot goed waardeert, als ook de 
relevantie van de gekozen thematiek. Ook reageert de commissie positief op het 
bereik van het programma. Ze stelt dat er diverse publieken worden aangesproken, 
van lokale bewoners tot experts. Hierbij waardeert de commissie vooral de 
activiteiten in de Orangerie, waarbij de bezoeker direct in gesprek kan gaan met de 
kunstenaars of ontwerpers en wordt meegenomen in hun werkproces. 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. Bij deze positieve 
woorden plaatst de commissie een kanttekening met betrekking op de 
bedrijfsvoering. Ze constateert dat Zone2Source stappen heeft gezet in het 
professionaliseren van de organisatie. Echter, ze meent dat het de personele 
bezetting van vier deeltijd werknemers laag is in verhouding tot de ambities van de 
organisatie. 
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Kijkend naar de criteria van de regeling beoordeelt de commissie de 
maatschappelijke waarde van het activiteitenprogramma als goed. De relevantie 
van de gekozen thematiek voor het vakgebied noemt ze ruim voldoende, 
eveneens als de mate van divers publieksbereik. De consistentie in doel en opzet 
van de aanvraag vindt de commissie goed.

Advies van de commissie aan het bestuur
De commissie adviseert het bestuur deze aanvraag te honoreren. Ze meent, na 
bestudering van de aanvraag en op basis van bovenstaande overwegingen, dat 
het activiteitenprogramma voor 2021 voldoende aansluit op de doelstellingen van 
de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma.
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