Kunstroute Portal feestelijk geopend

24 januari 2016
Op zaterdag 23 januari 2016 is kunstroute Portal feestelijk geopend. In de stationstunnel droegen de mensen
van het Michaelsgilde Zwolle symbolisch de route over aan burgemeester Henk Jan Meijer en wethouder
Jan Brink.

Portal is de naam van de kunstroute die het station van Zwolle verbindt met de binnenstad. Het is een
permanent kunstwerk waarin het verleden, heden en de toekomst elkaar afwisselen. Het is een ontwerp van
Ram Katzir en kunstenaarsduo Hertog Nadler. Met dit werk laten de kunstenaars zien hoe onze levens in
verschillende periodes met elkaar verbonden zijn en hoe wij gevormd worden door ons individuele en
collectieve geheugen. De kunstenaars wonnen met hun voorstel de wedstrijd die de gemeente Zwolle in
2013 uitschreef om de looproute tussen station en binnenstad met kunst aantrekkelijker en duidelijker te
maken.
In de stationstunnel verdrongen de genodigden en reizigers zich voor de videowand om een glimp van de ﬁlm
en wellicht ook zichzelf op te vangen.

In een lange stoet wandelden de gasten langs de blauwe bronzen lijn naar de binnenstad. Onderweg hielden
ze halt bij de heuvel om een blik te werpen op de ondergrondse tunnel van Swol.

Bij de grote bronzen kaart op de hoek van de Burgemeester van Roijensingel legden de kunstenaars uit dat
de kaart bestaat uit een verzameling van gebouwen en plattegronden uit verschillende tijden in Zwolle. Wie
goed kijkt ziet ook de blauwe lijn van de kunstroute op de kaart.

Ten slotte legden de bezoekers hun oor te luisteren bij de audioscoop bij de Nieuwe Havenbrug. Daar
hoorden ze niet alleen geluidsfragmenten uit de stationsvideo, maar ook oude Zwolse verhalen en legenden
en muziek.
De ofﬁciële opening vond plaats in Theater Odeon. Op uitnodiging van de kunstenaars lanceerde wethouder
Jan Brink de website van hun project: www.portalzwolle.nu (http://www.portalzwolle.nu)

Daarna maakten veel ﬁguranten gebruik van de mogelijkheid om een selectie uit de videoﬁlm te bekijken in
de ﬁlmzaal van het Fraterhuis.

