Life in the Woods
Routes door
het mythische landschap

In het kader van het project Life in the Woods, hebben Marres
Projects en TAAK drie kunstenaars uitgenodigd een route te
ontwikkelen die het mythische Limburgse landschap in al haar
verschijningsvormen als thema heeft. Frank Koolen, Delphine
Bedel en Ruchama Noorda gaven elk een eigen invulling aan
deze opdracht. Het resultaat hiervan is te ontdekken in de
weekenden gedurende de maand oktober.
Curator: Nils van Beek
Delphine Bedel
l’Invention du Monde is de titel
van de bustour die Delphine
Bedel ontwikkelde naar het 300
kilometer lange gangenstelsel dat
verborgen ligt in de mergel onder
Zuid-Limburg. De tour voert onder
andere langs de toren die esotericus, filosoof en kunstenaar Robert
Garcet bouwde boven de grotten
van Eben-Emael. Onderwijl schetsen verschillende sprekers en
experts, waaronder Marco Pasi,
Universitair hoofddocent Hermetische filosofie, een speculatief
verband tussen deze locaties en
het landschap.
Frank Koolen
De Time Travel Tour van Frank
Koolen voert de bezoeker te voet
naar een vergeten gebied aan de
noordelijke rand van Maastricht,
de voormalige Belvédèreheuvel.
In het verleden werden hier
belangwekkende archeologische

vondsten gedaan, te weten de
oudste Neanderthalerresten van
Nederland. Aan de hand van een
audio-tour en een aantal interventies ter plaatse voert Koolen de
bezoeker door dit rafelige gebied,
dat zich steeds surrealistischer
zal tonen, en beloont hem met een
nieuw uitzicht op de stad vanaf de
vuilstortplaats die de Belvédèreheuvel tegenwoordig is.
Ruchama Noorda
De tour van Ruchama Noorda
getiteld Bel’s Pelgrimage concentreert zich op de geneeskrachtige
kwaliteiten van het landschap.
In een wandelroute tussen het
Eyserbos en Holset vervlecht
zij verhalen over locale devotie,
heilzaam water, eetbare löss
en de fysieke betekenis van het
wandelen in de Reformbeweging
uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Gelouterd bereikt het
publiek zijn bestemming.

PROGRAMMA
Zondag 6 oktober
Time Travel Tour — Frank Koolen
Zondag 13 oktober
Time Travel Tour — Frank Koolen
Zaterdag 19 oktober
l’Invention du Monde — Delphine Bedel (kosten €15,–)
Zondag 20 oktober
Bel’s Pelgrimage — Ruchama Noorda
Zaterdag 26 oktober
l’Invention du Monde — Delphine Bedel (kosten €15,–)
Zondag 27 oktober
Bel’s Pelgrimage — Ruchama Noorda
Voor praktische informatie zoals aanmelden, vertrektijden
en verzamelplaatsen klik hier.
Op een speciaal ontworpen wandelkaart waarop de routes zijn
gemarkeerd, is meer informatie over de projecten te vinden.
Deze wandelkaart is gratis beschikbaar voor deelnemers aan
de tours en is tevens te koop bij Marres.
Life in the Woods is een project
van Marres Projects en TAAK. Life
in the Woods is onderdeel van het
meerjarige programma Landschap
in Perspectief, een samenwerking
tussen Marres Projects, Bureau
Europa en Provincie Limburg.

Life in the Woods is mede mogelijk
gemaakt door financiële ondersteuning van Stichting Kunst en
Openbare Ruimte en Provincie
Limburg.

