M2uurkrant ‘Kunstroute Eilandje’
Een bijzonder kunstproject in een prachtige omgeving

Tussen 16 mei en 4 september vindt de derde editie van het kunstproject Eilandje plaats op het Vogeleiland in
Deventer. Op de route bevinden zich vijf kunstwerken van kunstenaars uit Oost-Nederland. Zij lieten zich inspireren
door de rijke geschiedenis en het groene karakter van deze plek. M2uur bv is sponsor én levert in de persoon van
Freekje Vervoord de voorzitter van Stichting Vogeleiland. Graag laten we je via de M2uurkrant virtueel sfeerproeven
van dit bijzondere project in een prachtige omgeving. Komt dat zien!

Door Roderic Rosenkamp met medewerking van Eva Kleeman

Unieke plek voor kunstroute

Het lommerrijke Rijsterborgerpark ligt als een groene
buffer tussen de historische binnenstad van Deventer aan de ene kant en het station en de vooroorlogse volksbuurten aan de andere kant. Het Vogeleiland
vormt het hart van dit prachtige park. En op dit
eiland is altijd wat te beleven. Er zijn optredens en
voorstellingen, exposities en speurtochten en tussen
mei en september is er kunstroute Eilandje. Drijvende krachten achter Eilandje zijn beeldend kunstenaar
Loes ten Anscher en Eva Kleeman, curator en kunsthistoricus.

Kunstzinnig verrast

‘Eigenlijk was het nooit de bedoeling dat dit project een vervolg zou krijgen’, zegt Eva Kleeman met
een lach. ‘In 2020 hebben we deze kunstwandeling
bedacht om middenin de coronapandemie toch íets
op het gebied van kunst te kunnen doen. Al was het
maar om creatieve makers aan het werk te houden.
Deze groep had het erg zwaar. En we wilden natuurlijk ook iets moois en inspirerends organiseren voor
het Vogeleiland. Wandelen was een van de weinige
dingen die je nog wel mocht doen tijdens de lockdown, maar ja, je hebt het na tientallen ommetjes
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natuurlijk ook wel een keer gezien. Hoe leuk is het
dan om op een van Deventers meest geliefde plekjes
weer eens verrast te worden?’

niet meer. Dit werk van Floor Coolsma confronteert
ons met onze eigen vergankelijkheid. Als bezoeker
maak je het werk verder af. De vogel is niet meer,
maar de herinnering aan zijn lied blijft je dierbaar.

Inspirerende plek

‘Een jaar laten zaten we nog steeds met corona’,
herinnert Kleeman zich, ‘Voor Loes en mij lag het
daarom voor de hand om een tweede editie te organiseren. We benaderden hiervoor weer vijf lokale
kunstenaars om iets te maken dat past bij het eiland.
Historie, natuur, rust enerzijds, de dynamiek van stad
en station anderzijds: het is lastig om níet geïnspireerd te raken door deze prachtige plek.’ Alhoewel
de kunstroute door lockdowns en corona ingegeven
was, werd toch besloten om ook dit jaar weer een
editie te organiseren. Dit vanwege het succes van de
voorgaande edities, die elk op duizenden bezoekers
mochten rekenen, en vanwege het enthousiasme
waarop jonge(re) makers aan de slag gingen met hun
werken.

Transformatie

Voor de derde editie van kunstroute Eilandje is een
vijftal creatieve makers uit heel Oost-Nederland
uitgenodigd. Het thema dat editie 2022 meekreeg is
transformatie. Het Vogeleiland zelf transformeerde
de afgelopen jaren van een overwoekerde, verwaarloosde en onveilige plek in een goed onderhouden,
prettige en veilige oase waar het weer goed toeven is
voor jong en oud. De vijf kunstenaars geven op een
geheel eigen manier invulling aan dit thema. Ook dit
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Boomhartslag – Teodora Ionescu

Een vreemd wit wezen heeft zich genesteld tegen
de bast van een grote beuk. Boom en wezen lijken
een symbiose aan te zijn gegaan. Magisch, surreëel,
mysterieus en je wordt er als toeschouwer vanzelf
dichter naar toe getrokken. Dan pas hoor je het ook:
een hartslag, het ritmisch opzuigen van sappen. Deze
interactieve installatie van Teodora Ionescu gaat over
wortelen en je geworteld voelen.

jaar levert dat vijf verrassende werken op*.

Eva Kleeman en Loes Ten Anscher ©Ronald Hissink

Solitude – Floor Coolsma

Zo kom je een sculptuur van een spreeuw tegen. De
vogel heeft de ultieme transformatie doorgemaakt:
de overgang van leven en dood. De spreeuw zingt
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Overgang – Bart Nijboer

Op het hoogste punt van het eiland, waar ooit een
monumentale koepel stond, staat nu een wonderlijke sculptuur. Hout en metaal vloeien in elkaar over,
plastic paraplu’s ontspruiten uit de stronk. De wind
zorgt ervoor dat ze vrolijk dansen en draaien om hun
as. Bart Nijboer is bekend om zijn unieke, kinetische
sculpturen, waarin hij de grenzen op zoekt van metaal, zijn favoriete materiaal.

Puffin – Chantal de Wolde

‘Hier ben ik!’ lijkt Puffin, de trotse papegaaiduiker,
vanaf zijn ijsschots te roepen. Deze vreemde vogel zoekt de warmte op en heeft zijn traditioneel
zwart-witte pak verruild voor een exotische en kleurrijke verendos. Chantal de Wolde maakt beestachtige
sculpturen en installaties waarmee zij een breed
publiek weet te fascineren. Durft Puffin voet aan land
te zetten op het Vogeleiland?
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*Teksten over kunstwerken door Eva Kleeman

Cloaca – Stephanie Nypels

Onder de loopbrug op het eiland is iets bijzonders
verborgen: we kijken op de onderkanten van kleurige vogels, een kant die we gewoonlijk niet te zien
krijgen. Mixed media-kunstenaar Stephanie Nypels
maakte een rijk en gelaagd werk op basis van acryl,
ecoline, Oost-Indische inkt, pastelkrijt, kleurpotlood
en vogelveren. Het geheel is geprint op dibond om
de elementen te weerstaan. Het gaat Nypels om
transformatie in het kijken en denken, een perspectiefwisseling. Met haar werk vraagt zij de kijker:
waardeer de verborgen, onverwachte aspecten in je
omgeving, in de ander en in jezelf.
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Voor jong en oud

‘Eilandje is een evenement voor jong en oud’, vertelt
Eva Kleeman, ‘om het nog leuker te maken, kun je op
avontuur gaan met een botaniseertrommel. Dat is
een klein kunstwerkje op zich geworden. Het bevat
allerlei kleine verrassingen en opdrachten die te maken hebben met de kunstwerken en het Vogeleiland
zelf. Je kunt zo interactief deelnemen aan de route
en je hebt gelijk een mooi aandenken aan Eilandje
2022.’ De botaniseertrommel is tegen betaling van
€4,95 verkrijgbaar bij de kiosk van Parkcafé Mees en
bij de VVV aan de Brink in Deventer. Je kunt Eilandje
iedere dag tussen 08.00 en 20.00 bezoeken tot en
met 4 september.
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Over het Vogeleiland

Het Vogeleiland is onderdeel van het Rijsterborgherpark. Het is een van de mooiste stadsparken van
Nederland en terecht een rijksmonument. In 1887 is
het park ontworpen door Leonard Springer. Het bevindt zich op de oude vestigingswerken rondom het
centrum van Deventer. Op het eerste ravelijn – een
versterkt eiland in de vestinggracht – legde Springer
een kunstmatige berglandschap aan met slingerende
paden. Daar waren vogels en andere dieren te zien.
Het Vogeleiland werd zo een favoriet uitstapje voor
vele generaties aan Deventenaren.
In de jaren 1970 neemt de overlast op het Vogeleiland zo toe, dat het eiland op slot gaat. Er wordt
zelfs geopperd om het water rondom het eiland te
dempen. Dit zorgt voor veel onrust in de stad. Een
groep betrokken inwoners richt Stichting Vogeleiland
op met als doel de plek in ere te herstellen. Ook
wordt het eiland uitgebreid met een muziekkoepel,
horecapaviljoen en nieuwe volières. In 1992 wordt
het gerenoveerde eiland feestelijk heropend en weer
een geliefde plek.
Helaas raakt het Vogeleiland in dit millennium langzaam in verval. De stationsomgeving en de rest van
het Rijsterborgherpark zijn inmiddels opgeknapt.
Overlast en vandalisme concentreren zich op het eilandje. Na een reeks incidenten komt wederom een
groep inwoners en een deel van de Deventer politiek
in actie. Dit leidt uiteindelijk tot een grootschalige renovatie in 2020 en 2021. Tientallen vrijwilligers, een
actief stichtingsbestuur, Parkcafé Mees, de gemeente
en vele culturele en maatschappelijke instellingen
werken samen om het Vogeleiland mooi, leuk en
levendig te maken en te houden.
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