MIR is een Mobiel en Interdisciplinair Ruimtestation.

Het autarkische paviljoen ontvouwt zich uit een
zeecontainer die naar alle uithoeken is te verplaatsen.
Als kwartiermaker in de kunst wordt er een tijdelijk
kampement opgeslagen op transitielocaties en
buitenterreinen die al dan niet in ontwikkeling zijn.
Wortels van innovatie

SUIKERTERREIN

Terra Incognita

Deze zomer staat MIR op het Suikerterrein Terra, pioniersplek van de groene school Terra.
Hier werken kunstenaars Koos Buist (juni, juli) en Wim Warrink (augustus, september)
aan bijzondere nieuwe projecten, onder de titel Terra Incognita. Terra Incognita is de term
voor onbekend gebied, de fantasieprikkelende witte delen op oude landkaarten: terrein
waar je als ontdekkingsreiziger nog écht iets nieuws kan tegenkomen.
Terra staat voor groen onderwijs voor de wereld van morgen. Een wereld die het onderwijs
dagelijks inspireert. Hun studenten bouwen aan een groene toekomst; duurzaam,
innovatief en creatief. MIR gaat met hen op verschillende manieren de verbinding aan.
www.mirproject.nl
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Stichting MIR project
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De Pionier @ Suikerterrein Groningen
Suikerlaan 51, 9743 DA Groningen
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Bezoekadres
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facebook: mirproject.nl | instagram: mirproject

12

Volg de MIR ook op Instagram en Facebook
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Veel beeldmateriaal en meer informatie over de kunstenaars
Eindfilm Terra Incognita (in het najaar)
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Verder op onze website:

september 2020

eind augustus: Over het project De Boormotor van Wim Warrink
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eind juni: Over het project Grondwerk van Koos Buist
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eind mei: Een intro over Terra Incognita
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Schrijf je op www.mirproject.nl in voor de periodieke Nieuwsbrief,
waarin we je op de hoogte houden van het verloop van de projecten.
Daarnaast verschijnen op deze website de volgende MIR verhalen:
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Waar en hoe kun je MIR nog meer volgen:
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Wim Warrink www.wimwarrink.nl
3 aug t/m 27 sept 2020
Werkdagen: ma, di, wo van 12:00 tot 15:00 uur
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www.koosbuist.nl
1 juni t/m 2 aug 2020
Werkdagen: ma, wo, vr van 12:00 tot 15:00 uur
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Koos Buist

14

Werkperiodes/aanwezigheid (check voor actuele informatie de website)

werkperiode WIM WARRINK (ma, di, wo | 12:00 - 15:00 u)

Volg de actuele MIR agenda online: www.mirproject.nl
MIR is ook te bezoeken op inschrijving:
Stuur dan een WhatsApp of sms naar 06 81 679 352

13

Plan je bezoek!

PLAN JE BEZOEK OF VOLG MIR ONLINE

Zoals het er nu naar uitziet kan de MIR tijdens werkperiodes op kleinschalige wijze geopend zijn voor publiek. Maar daarnaast is Terra
Incognita online te volgen! In samenwerking met groene school Terra zal
de kunst die ontstaat worden vastgelegd op film. Beide kunstenaars
gaan video updates maken.
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Ook het MIR project Terra Incognita gaat vanaf 1 juni van start. Hoe
de zomer er precies uit gaat zien weten we op het moment dat we deze
flyer maken nog niet; daar is het immers toekomst voor. We verzoeken
je daarom onze website goed in de gaten te houden: hier vind je alle
actuele informatie over het project en bezoekmogelijkheden.

werkperiode WIM WARRINK (ma, di, wo | 12:00 - 15:00 u)

Terra Incognita

Terra Incognita online
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Je kunt de MIR zien als een ontdekkingsreis. We zoeken altijd de verbinding
met andere disciplines, zoals wetenschap en techniek, maar ook met andere
maatschappelijk urgente thema’s. Uit die samenwerking en (onverwachte)
nieuwe kennis ontstaat spannende kunst.

Terra Incognita

0 1 02 03 04 05 06 07 08 09 1 0

De MIR is een reizend atelier en mobiele tentoonstellingsruimte ineen. De
zelfvoorzienende witte dome verrijst door heel Nederland op interessante
locaties. Per locatie nodigt MIR een aantal kunstenaars uit om - in samenwerking met mensen uit de specifieke omgeving - nieuw werk te maken.

augustus 2020

agenda

Wat is de MIR

werkperiode WIM WARRINK (ma, di, wo | 12:00 - 15:00 u)

Gelukkig komt er weer steeds meer speelruimte, zij het in aangepaste
vorm. In juni mogen de musea weer open, het onderwijs wordt hervat,
ondernemers bereiden zich voor op de anderhalvemetersamenleving.

Koos

Het voorjaar van 2020 liep voor iedereen anders dan verwacht. Covid-19
heeft ons dagelijks leven enorm beïnvloedt. MIR is een interdisciplinair
platform: de brug tussen kunst en wetenschap, tussen kunst en techniek,
kunst en omgeving, mens en natuur. Op alle fronten voelen we consequenties van de noodzakelijke maatregelen om de pandemie in te dammen.

01 juni - 27 september 2020

Terra
Incognita
@ L C17 DOESBURG

01 juni - 27 september 2020

@ suikerterrein Terra groningen
Koos Buist 1 juni t/m 2 augustus 2020
Wim Warrink 3 augustus t/m 27 september 2020
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grondwerk Tijdens zijn werkperiode houdt Koos zich bezig met
water, aarde en bodemleven. Het voormalig suikerunieterrein en de
kennis van het Suikerterrein Terra spelen daarbij een belangrijke rol.
Door middel van installaties, proefopstellingen en video verbeeldt Koos
zijn ontdekkingen.
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Werkperiode: 3 aug t/m 27 sept 2020
Werkdagen: ma, di, wo van 12:00 tot 15:00 uur (check voor actuele informatie de website)
MIR is ook te bezoeken op inschrijving: stuur een WhatsApp of sms naar 06 81 679 352
www.wimwarrink.nl
foto’s: Zandfontijn MKIII (2018) & Zandwerper (2019)
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onderzoek doen naar zand. Daarover zegt hij: ‘Omdat de MIR dome
geplaatst wordt in het akkerland, kan ik volledig vrij experimenteren
met machines die op verschillende manieren zand verplaatsen of door
de lucht in het rond schieten.’
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DE BOORMOTOR Tijdens de werkperiode bij MIR zal Wim vooral

werkperiode koos buist (ma, wo, vr | 12:00 - 15:00 u)

Wim Warrink In augustus en september neemt beeldend
kunstenaar Wim Warrink (1983) het stokje over. Ook Wim is afkomstig
van de Academie Miner va, lichting 2015. Natuurwetenschappelijke en
filosofische thema’s bevraagt hij op zijn eigen manier. Daarin gaat Wim
niet op zoek naar een sluitend antwoord zoals een filosoof of wetenschapper dat doet, maar vormt hij een beeldend antwoord.

juli 2020

Wim Warrink DE BOORMOTOR

werkperiode koos buist (ma, wo, vr | 12:00 - 15:00 u)

Werkperiode: 1 juni t/m 2 aug 2020
Werkdagen: ma, wo, vr van 12:00 tot 15:00 uur (check voor actuele informatie de website)
MIR is ook te bezoeken op inschrijving: stuur een WhatsApp of sms naar 06 81 679 352
www.koosbuist.nl
foto: Grachtwater (2014)
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Ga je mee op safari? Stuur dan een Whatsapp of sms naar:
06 81679352 en ontvang de actuele data en tijden.

Terra Incognita
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In juni en juli is de MIR het domein van beeldend
kunstenaar Koos Buist (1984). Koos studeerde in 2010 af aan Academie
Miner va in Groningen. Hij richt zich in zijn werk op ‘alledaagse’ natuur
en haar relatie tot cultuur. Daarbij zoekt hij nieuwe perspectieven in
samenwerking met wetenschappers: exact wat hij ook bij MIR gaat doen.
Voor Terra Incognita organiseert hij onder meer een (digitale) safari.
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Koos Buist

werkperiode koos buist (ma, wo, vr | 12:00 - 15:00 u)

Koos Buist grondwerk

Terra Incognita

juni 2020

agenda

MIR Terra Incognita
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