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Project Mankato is mede mogelijk gemaakt door:

Workshop 'Drijvende stad'   

Net als de andere workshops van Mankato vindt 
de workshop 'Drijvende stad' grotendeels buiten 
plaats, vanuit de overtuiging dat het beter leren 
kennen van een natuurlijke omgeving essentieel 
is voor waardering van die omgeving en om er 
zorg voor te willen dragen.

‘We bouwden een huis op  
palen. Dat is lastiger dan je 
denkt. We hebben hem twee 
keer opnieuw moeten maken. 
Daarna waaide hij vier keer bijna 
in het water. We hadden ook al 
onze eerste huisbewoner, een 
heel klein geel lieveheersbeest-
je! We noemden hem Stippie’.
Leerlingen bovenbouw Jenapleinschool

‘We gingen een goede plek 
zoeken voor ons kunstwerk van 
spullen die we vonden in de 
natuur. We verzamelden afval 
en een dode vis, omdat we 
mensen willen laten zien dat 
dieren door zwerfafval sterven 
en dat mensen hun afval op 
horen te ruimen. Ik heb geleerd 
dat we echt iets voor het  
klimaat moeten doen.’ 
Leerling bovenbouw Jenapleinschool

Workshop 'Leven met water' 

De workshop 'Leven met water' bestaat uit 
land art maken, een klimaatrap schrijven en 
rappen, een boekje etsen met als thema  
‘Langs de oever’ en natuurlijke verf maken.



Over Mankato

Dit beeldverslag geeft een impressie van een jaar Mankato.  
Project Mankato (‘Blauwe aarde’) is een ontmoetingsplek waar kunst, 
natuur en educatie samenkomen in de vorm van een expositie, workshops 
voor scholen en buitenactiviteiten voor bezoekers. Op deze manier ont-
staat dialoog en groeit bewustzijn over waterveiligheid en klimaatveran-
dering. Om ons aan te kunnen passen aan een veranderend klimaat en 
om erger te voorkomen, is het nodig om creatief te denken en ons bewust 
te zijn van de waarde van een levende, groene omgeving. De activiteiten 
van Mankato zijn hierop gericht. We ontwikkelen kunst en lesprogramma’s 
over klimaat en leven met water en richten ons met name op kinderen en 
jongeren. Naast een ontmoetingsplek is Mankato een broedplaats, waar 
nieuwe ideeën, theorieën en praktijken ontstaan voor herstel en leefbaar-
heid van de IJssel-Vechtdelta.

Ontmoetingsplek 

Bezoekers kunnen een rondleiding krijgen, het uitzicht bewonderen, de uiterwaarden ontdekken, 
het open atelier bezichtigen, in gesprek met de kunstenaars, zelf iets maken, kikkers zoeken, 
watervogels spotten met een verrekijker, een opdracht uitvoeren (zie buitenactiviteiten) of een 
drankje doen.

Buitenactiviteiten 

Gedurende openingstijden zijn bij Mankato 18 creatieve opdrachtkaarten gratis verkrijgbaar, om mee 
te nemen in de uiterwaarden en met de thema’s aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door een kwartier 
aan de oever van de rivier te gaan zitten en vast te leggen welke geluiden je allemaal hoort. Of door 
vormen te bestuderen die door water zijn gecreëerd en ze na te tekenen.

Expositie 

De kunstenaars die werk maken voor Mankato verbeelden het thema ‘Leven met water’ in foto’s, 
installaties, schilderijen en een soundscape. De gangbare manier van kijken naar onze omgeving 
wordt daarvoor onder de loep genomen. De kunstenaars maken 'groene kunst', door gebruik te 
maken van milieuvriendelijke materialen en werkwijzen. Ze zijn ervan overtuigd dat verbeelding 
nodig is voor het vinden van oplossingen voor de klimaatcrisis: kunst is de magie die we nodig 
hebben.


