DOELSTELLING EN BELEID
Stichting IK, productie- en presentatieruimte (artist-in-residence) voor eigentijdse beeldende
kunst, is gevestigd op het zogenaamde IK-eiland in Oost-Souburg. IK is een particulier initiatief
van beeldhouwer Jan van Munster (1939), werkt uitsluitend met vrijwilligers en heeft een
internationale oriëntatie.
De exclusiviteit van het IK-eiland schuilt in het intieme karakter van de positie op het snijvlak
tussen publiek – en privé-domein. Het is een inspirerende ontmoetingsplaats voor iedereen die
geïnteresseerd is en wil genieten van de locatie, de kunst en de dialoog. De stichting exploiteert
dit potentieel als productie- en presentatieruimte om het werken aan de wortels van de kunst te
bevorderen. Zij legt het accent op het wordingsproces en het experiment en stelt hierbij
kwaliteit en vernieuwing centraal.
Doelstelling is, indachtig het gedachtengoed van de grondlegger, de (beeldende) kunst en
kunstenaars te ondersteunen door ruimte te bieden voor ontwikkeling en productie én een
podium voor het organiseren van innoverende activiteiten op het gebied van de beeldende
kunst, al dan niet in samenhang met film, fotografie, nieuwe media, architectuur, literatuur,
poëzie, muziek en wetenschappen - in de ruimste zin van het woord.
Vanaf 2008 werken bij IK gastkunstenaars op uitnodiging van onafhankelijke curatoren. In 2011
is er een samenwerking ontstaan met het Mondriaan Fonds. Zij heeft het IK-eiland opgenomen
op haar lijst Tijdelike binnenland ateliers en fourneert twee werkperiodes per jaar.
Eens per jaar nodigt het bestuur van de stichting zelf een Zeeuws kunstenaar uit. Alle
werkperiodes, drie tot vijf per jaar, worden afgesloten met een tentoonstelling en de uitgifte van
een werk in oplage of een publicatie.
In dialoog met de geprogrammeerde exposities stimuleert en faciliteert de stichting het tonen
van private en publieke kunstcollecties.
IK is van het verbinden. Zij integreert haar gastkunstenaars in haar steeds verder groeiende
netwerk en volgt en ondersteunt hen ook na hun werkperiode op het IK-eiland.

