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Uptime_
De menselijke behoefte om abstracties te begrijpen leidt tot
nieuwe uitvindingen, kritisch onderzoek en een poëtische
beschouwing van onze omgeving. Temidden van kunst en
design, in de speciaal vormgegeven tentoonstelling voor
Designkwartier, staat ‘Uptime’ in het teken van makers die
huidige denksystemen bevragen en collectieve waarheden
laten wankelen. De toekomst vraagt om radicaal andere
systemen.

Vibeke Mascini
A Day in the Death of Ron, 2018
Langspeelplaat, 17 min. 46,03 sec
Eerder dit jaar stuitte Vibeke Mascini op YouTube filmpjes waarin de laatste
adem van een stervend mens is opgenomen: een uitermate intiem moment in
alle openbaarheid gepubliceerd op het internet. Een van de meest afgespeelde
YouTube filmpjes binnen het ‘genre’ is Ron’s last breath…death rattle. Door het
optellen van het aantal views rekende Vibeke Mascini Ron’s ‘afterlife’ uit. Sinds
zijn overlijden in april 2013 wordt het leven van Ron al ruim een week digitaal
voortgezet. A Day in the Death of Ron is een langspeelplaat waarop 17 minuten
en 46,03 seconden de reeuwzucht van een stervende Ron te horen is: de exacte
duur van één dag uit Ron’s leven in het hiernamaals.

Deceased words, 2018 and ongoing
Uit het woordenboek verdwenen woorden
Deze woorden stonden in het Nederlands woordenboek. In de loop der jaren zijn
ze echter zo weinig gebruikt dat ze uit de Nederlandse taal en het woordenboek
verdwenen. Wanneer woorden hun betekenis verliezen en mensen niet over
woorden beschikken om hun gedachten uit te kunnen drukken, kunnen zij deze
ook niet meer denken. Het concept verdwijnt. Wanneer ‘ontlijven’, ‘reeuwzucht’
en ‘doodzwijm’ weer uitgesproken,geschreven én gedacht worden, komen ze
vanzelf terug in het woordenboek.

Vibeke Mascini / Atmos Anima / 2018

Defying Dragons, 2018
Topje van de Mont Blanc
Op een omgekeerde sokkel aan het plafond presenteert Vibeke Mascini de
top van de Mont Blanc: een klein stukje graniet dat is meegenomen tijdens de
eerste geslaagde bergexpeditie van de Mont Blanc. In die tijd, 1786, geloofde
men dat in de bergen draken leefden. Zo werden de twee mannen die als
eerste de top bereikten, Jacques Balmat en Michel-Gabriel Paccard, gezien
als bestrijders van dit bijgeloof. Hun succesvolle expeditie was het startsein
voor een heleboel wetenschappelijke reizen naar de top. Mascini gelooft dat
het meenemen van de bergtop symbool staat voor het antropoceen denken:
vanaf dat moment keek de mens niet meer op tegen de (al dan niet mythische)
natuur, maar stelde zich ermee gelijk.
Bruikleen: Kulturhistorisches Museum Görlitz, Duitsland

The first written definition of the stone by Adolf
Traugott von Gersdorf, 1786
Handgeschreven notitie
“Schweizer Reise 1786 / Vol. XI. p. 573 No. 300 [references to Gersdorfs travel
journal] / Granit von etwas feinem Korn und ein wenig gneisartiger / Struktur,
aus durchscheinendem weißlich grauem Quarze, weißlichem / Feldspathe,
und gräulich grünlichem, zum Theil mit zart [unleserlich] / matten dunkleren
Glimmertheilchen vermengten Flecken, von / zart eingemengten Sammet
oder Chloriterde Teilchen, von 2 klei-/nen Felsen, welche ganz nahe NO.
vom höchsten Gipfel des Mont-/blanc durch den Schnee durchstachen. /
Diesen hatte Herr D. Paccard Tages vorher von seiner ersten / Ersteigung des
Montblanc mit zurück gebracht und / mich [unreadable] beschenkt.”
Bruikleen: Kulturhistorisches Museum Görlitz, Duitsland

Atmos Anima, 2018
6 glas geblazen vormen
Lange tijd was de laatste adem de ultieme definitie van het einde van een
leven. Voor Atmos Anima werkte Vibeke Mascini samen met Babette Ketelaar
van Daal die onlangs donorlongen ontving. Samen stolden ze een reeks van
haar ademhalingen in geblazen glasvormen.

Vibeke Mascini
The Reunion, 2018
Foto op Hahnemuhle canvas
Mascini initieerde een bijzondere ontmoeting tussen de twee bergtoppen
van de Mont Blanc die in 1786 en 1787 werden meegebracht. Ze legde de
geleende bergtop van het Kulturhistorisches Museum Görlitz in Duitsland
naast die in het Teylers Museum te Haarlem en maakte een groepsportret.
Het is een bijzondere samenkomst: twee kleine stukken graniet, eeuwenlang
in verschillende Europese collecties ondergebracht en beide ver weg van hun
oorsprong de Mont Blanc, komen eindelijk voor even weer samen.

Cloud Inverse, 2017
Boek bij de entree van Nest
Met de publicatie Cloud Inverse biedt Vibeke Mascini een hedendaagse
interpretatie van een klassiek reisverslag door ruimtelijkheid en tijdsverloop te
verbeelden in een boekvorm. De publicatie beschrijft een expeditie gebaseerd
op het verslag van geoloog H.B. de Saussure van zijn bergexpeditie in 1787.
Aan de hand van verschillende beeld- en tekstfragmenten laat het tevens de
bergklimgeschiedenis zien. Daarnaast onderzoekt Mascini de relatie tussen
fysieke en narratieve afstand en hoe die uitgedrukt en gerelativeerd kan
worden in de ruimtelijke kwaliteiten van tekst en beeld. De publicatie wordt
hierdoor een hybride vorm tussen een plattegrond en een boek en vormt een
analogie tussen route en narratief door middel van grafische vormgeving.
De buitenkant van Cloud Inverse, een leeg grid voor een nog op te tekenen
landkaart, is leidend in het tentoonstellingsontwerp.

Traveling Colony, 2016
Meetlinten en zijden draad

Een meetlint heeft een duidelijke functie: het wordt gebruikt om zaken
mee op te meten. Een meter als een op zichzelf staand object is moeilijk te
beschouwen: het ding is onlosmakelijk verbonden met zijn functie. Om deze
reden besloot Vibeke Mascini met meters een vierkante meter te weven, die
door de structuur en de welvingen zowel zijn maat als functie verliest.

Oscar Santillán
Solaris, 2017 doorlopend
Fotolens van woestijnzand, inkjetprints
De Atacama woestijn in Chili is de meest droge plaats op aarde. In de loop
van tijd heeft het uitgestrekte woestijnlandschap onderdak geboden aan
verschillende bevolkingsgroepen, waaronder de Inca’s. Tegenwoordig zijn
er in de Atacama woestijn indrukwekkende telescopen geïnstalleerd. De
atmosferische omstandigheden maken de woestijn namelijk tot perfecte
locatie voor astronomische waarnemingen.
Op een goede nacht lag Oscar Santillán op zijn rug in de woestijn naar de
sterren te turen en vroeg zich af of de woestijn ook naar de sterren lag te
kijken. Hij nam een paar scheppen woestijnzand mee naar Nederland waar hij
het zand liet omsmelten tot glas om er vervolgens fotografische lenzen van te
laten slijpen. Deze ‘woestijnogen’ nam hij mee terug naar de Atacama woestijn
en gebruikte hij om de nacht mee te fotograferen. De zes foto’s tonen de wijze
waarop de woestijn met een menselijk hulpmiddel naar boven kijkt.

La Noche - The moonlight’s weight, 2018
Maanmeteoriet, metalen kist op maat
In gesprek met deskundigen op het gebied van kwantumfysica vroeg
Santillán zich af of maanlicht ook gewicht heeft. En of je dit aan de hand van
een wiskundige formule kunt materialiseren. In het werk La Noche – The
moonlight’s weight toont Santillán het gewicht van het maanlicht dat in één
nacht op aarde valt, uitgedrukt in sterrenstof. Om dit gewicht te kunnen
berekenen dient men de formule van Einstein om te keren. In de metalen kist
ligt een gewicht uit een meteoriet gesneden, afkomstig uit de kosmos zelf. De
berekeningen gaan uit van een heldere nacht en een volle maan.

Oscar Santillán
A year of nothingness, 2015
63 analoge dia’s
De dagboeken van Emma Darwin bestaan voornamelijk uit lege pagina’s heel anders dan die van de beroemde, overvolle agenda van haar echtgenoot
Charles Darwin, waarop de evolutietheorie gebaseerd is. Dit werk is een
selectie van de lege pagina’s uit verschillende dagboeken van Emma, waarmee
in 63 dia’s een onbeschreven jaar wordt getoond.

Voyager, 2016
Gevonden overhemd, omgesmolten meteorieten
Dit achtergelaten overhemd met ontbrekende knopen is door de kunstenaar
gevonden tijdens een wandeling in het regenwoud. Om het te herstellen laat hij
nieuwe knopen maken door meteorieten om te smelten en ze in knoopvormen
te gieten. Vervolgens naait hij ze op het overhemd. De handeling verenigt twee
verloren entiteiten die elkaar op een andere manier nooit hadden ontmoet.
Bruikleen: Collection Famille Servais

Aliki van der Kruijs
& Jos Klarenbeek
Kadans, 2018
work in progress

Kadans is een lopend onderzoekstraject dat is ontstaan vanuit een
nieuwsgierigheid naar de manier waarop natuurlijke (onzichtbare) processen
patronen en materialen kunnen genereren. Van der Kruijs en Klarenbeek
onderzoeken hoe het bewegen in de zee kan worden omgezet naar steeds
wisselende weefpatronen. Door real-time data uit satellieten en boeien te
verzamelen en om te zetten naar textiel vertalen ze wetenschap naar een
tactiele, meer voelbare vorm.

Esther Kokmeijer
Still Waves, 2018
work in progress

Kunstenaar, ontdekkingsreiziger en poolgids Esther Kokmeijer reisde samen
met oceanograaf Gerbrant van Vledder naar de Marshall Eilanden om zich te
verdiepen in de mysteries van golfnavigatie. De zeevaarders van de Marshall
Eilanden hebben de opmerkelijke gave om met grote precisie te navigeren
tussen ver uit elkaar gelegen eilanden, op basis van enkel de sterren, de wind
en oceaangolven. Door mee te varen probeert Kokmeijer de eeuwenoude,
heimelijke traditie van ‘Stick Charts’ te leren doorgronden en het zesde zintuig
van de Marshall-zeevaarders te ontdekken.

Giuseppe Licari
Terra Moderna Sicily-Holland, 2013-2017
Tests on ceramics, 2018
work in progress

De aardbodem is zwaar vervuild en tot op de rand van uitputting uitgebuit.
Kunstenaar Giuseppe Licari stelt vragen over eigenaarschap van het
landschap en de invloed van de mens op de ‘natuurlijke’ wereld. Pigmenten
worden historisch als kostbaar beschouwd, maar de pigmenten die Licari
gebruikt zijn afkomstig van de armste, meest geëxploiteerde en giftige
bodems. Licari onderzoekt hoe de giftige bodem kan worden hersteld en hoe
kunst en design actief onderdeel uit kunnen maken van deze zuivering.

Giuseppe Licari / Terra Moderna Sicily-Holland, 2013-2017 / met
dank aan CBK Rotterdam

Nishiko
Repairing Earthquake Project, Object# 2011_32,
2011
Washed Ashore (Repairing Earthquake Project fifth
phase), 2018
work in progress Japan-Canada 2018

Het werk van Nishiko wordt gestuurd door toeval. In 2011 begon ze, na de
aardbeving en tsunami in Japan, aan het Repairing Earthquake Project waarbij
ze voorwerpen verzamelde die door de ramp waren verwoest en ze in tijdelijke
ateliers ging repareren. Het verzamelen en repareren bracht haar in contact
met allerlei persoonlijke ervaringen. Door dit project hoopt Nishiko een dialoog
te openen en alle zaken die met de ramp te maken hebben te overdenken
en bewustwording te creëren. Dit jaar, in de vijfde fase van het project, volgt
Nishiko brokstukken die door golfstromingen in de Stille Oceaan aanspoelen
aan de Westkust van Canada.

Josje Hattink
& Tanya Lippmann
What are we sinking about?, 2018
work in progress

Josje Hattink is gefascineerd door veen, een grondstof die allesbepalend
is voor de vorming van het Nederlandse landschap. Zowel geografisch
als cultureel zijn de sporen van veen nog altijd zichtbaar en belangrijk. In
samenwerking met klimaatwetenschapper Tanya Lippmann onderzoekt zij
veranderingen in het Nederlandse landschap, veroorzaakt door mens en
natuur. Met het project proberen Hattink en Lippmann hun verschillende
methoden en perspectieven op het landschap te vergelijken en te verkennen.

Austin Camilleri
Zieme, 2014

gipsmodel

De bronzen sculptuur Zieme (Ziemel betekent ‘paard’ in het Maltees) van de
Maltese kunstenaar Austin Camilleri is een nobel dier met slechts drie benen.
Een controversieel kunstwerk over kwetsbaarheid en macht. Toen Zieme voor
het eerst werd geïnstalleerd brak een nationale discussie uit over kunst, erosie
en exploitatie, van zowel van het landschap als van politiek en toerisme. Het
hier getoonde en gehavende schaalmodel van Zieme reflecteert de tijd tussen
idee en sculptuur, kunstenaar en publiek en lokt ons uit om na te denken over
ons eigen politieke landschap.

Austin Camilleri / Zieme / geïnstalleerd voor het Maltese
parlement in Valletta voor VIVA, Valletta International Arts
Festival / 2014

Lotte Geeven & Yeb Wiersma
In 2013 werkten Lotte Geeven en Yeb Wiersma voor het eerst samen tijdens
hun project Surveillance op uitnodiging van WEST in Den Haag. Tijdens
dit project bleek dat hun duoschap een verdubbeling van lef en armslag
veroorzaakte, wat leidde tot de reeks Formations: een serie werken waarin de
kunstenaars met elementen als duisternis, licht, leegte, emoties en geluid de
stad en haar inwoners bespelen. Eerder maakten zij in de reeks Formations
Dark Hour, Mass en Diffusion.

Downtime, 2018
Interventie - Deel 3 van de doorlopende serie Formations
Zie brief aan burgemeester Pauline Krikke met de vraag om alle stoplichten
van de stad tegelijk op rood te zetten.

Lotte Geeven & Yeb Wiersma / Roar / 2018

Haze, 2018
Deel 1 van de doorlopende serie Formations
Menselijk gedrag wordt in grote mate gestuurd door onderbewust handelen
en verlangen. Afspraken, regels en systemen doen voornamelijk een beroep
op de ratio en onderdrukken instincten, waardoor niet het lichaam of een
verlangen het maken van beslissingen domineert, maar een weloverwogen
motief. Tweemaal klommen Lotte Geeven en Yeb Wiersma aan boord van een
klein vliegtuig om in het hemelruim boven de stad een wolk van feromonen
te verstuiven. Een feromoon is dat wat mensen en dieren via hun huid door
zweetklieren afscheiden: een signaalmolecuul dat boodschappen overbrengt
tussen individuen van eenzelfde soort. Door de stad te vullen met deze
feromonen (afgeleid uit het Grieks, ‘drager van opwinding’) omzeilen de
kunstenaars voor heel even het collectieve intellect en doen zij een appèl op
ons onderbewustzijn.

Lotte Geeven & Yeb Wiersma / Haze / 2018

Programma_
Na iedere lezing is er aansluitend ruimte voor vragen en debat. Ieder
programmaonderdeel duurt gemiddeld een half uur.

Zaterdag 2 juni 2018
16:00
16:30
Lonny van
Ryswyck,
vormgever
(Atelier NL) &
Bert van der
Valk, geoloog

Zondag 3 juni 2018
16:00
16:30

Alexander van
Oudenhoven,
milieuwetenschapper

17:00

Giuseppe
Licari,
kunstenaar
(ENG)

17:00
Austin
Camilleri,
kunstenaar &
Suzanne
Wallinga,
curator
(ENG)

			
17:30
Oscar
Santillán,
kunstenaar
(ENG)
Start 17:20

			
17:30

Vrijdag 1 juni 2018
19:30

20:00

Ruben Jacobs,
cultuursocioloog

			
18:00

Moderator: Luuk Heezen
18:30
19:00
Esther
Kokmeijer,
kunstenaar
& Gerbrant
van Vledder,
oceanograaf

Henk
Oosterling,
filosoof

			
18:00

Moderator: Valentijn Byvanck
18:30
19:00

Aliki van
der Kruijs,
vormgever

19:30

Vibeke
Mascini,
schrijver
en
kunstenaar
Start 18:20

Josje Hattink,
kunstenaar &
Tanya Lippmann, klimaatwetenschapper
(ENG)

19:30

Sprekers
Sprekers

Austin Camilleri &
Suzanne Wallinga
Josje Hattink &
Tanya Lippmann
Ruben Jacobs
Esther Kokmeijer &
Gerbrant van Vledder
Aliki van der Kruijs
Giuseppe Licari
Vibeke Mascini
Henk Oosterling
Alexander van Oudenhoven
Lonny van Ryswyck &
Bert van der Valk
Oscar Santillán

In een serie lezingen, interviews en interventies
treden vormgevers en kunstenaars in gesprek met
wetenschappers.

Vibeke Mascini / The Reunion / 2018

Vrijdag 1 juni

19.30 uur
Ruben Jacobs – cultuursocioloog – NL
De steen van het Antropoceen

“De steen van het Antropoceen, daar begon ik mijn verhaal mee. Die steen
staat voor mij symbool voor iets. Voor een artistieke houding naar de wereld
die in de realiteit van het Antropoceen verder gestalte krijgt. Deze artistieke
houding wordt gekarakteriseerd door een hernieuwde samenkomst tussen de
wereld van verklaren (wetenschap) en de wereld van verbeelden (kunst).”
Ruben Jacobs is een cultuursocioloog en onderzoeker en schrijft aan een
nieuw boek over de verstoorde relatie tussen mens, technologie en natuur. Hij
schets op de openingsavond van Designkwartier een interessant alternatief op
teloorgang en biedt de luisteraar een tastbaar toekomstbeeld.

Zaterdag 2 juni
Moderator: Luuk Heezen

16.00 uur
Lonny van Ryswyck – ontwerper
& Bert van der Valk – geoloog – NL
Lonny van Ryswyck (Atelier NL) en Bert van der Valk gaan met elkaar in
gesprek over het Haagse kustgebied en de Zandmotor. Zij delen een fascinatie
voor zand als grondstof voor het ontstaan van Nederland, en wat betreft de
mogelijkheden die zand biedt als de grondstof voor ontwerpers.

17.00 uur
Giuseppe Licari – kunstenaar – ENG
De aardbodem is zwaar vervuild en tot op de rand van uitputting uitgebuit.
Licari stelt vragen over eigenaarschap van het landschap en de invloed van de
mens op de ‘natuurlijke’ wereld. Hoe kan de giftige bodem worden hersteld?
Kunnen kunst en design actief onderdeel uitmaken van deze zuivering?

17.20 uur
Oscar Santillán – kunstenaar – ENG
Oscar Santillán onderzoekt binnen zijn werk denksystemen; structuren
bedacht door mensen om de wereld beter te begrijpen. Hij bevraagd het
westerse wereldbeeld dat gebaseerd is op binaire structuren, zoals zichtbaar/
onzichtbaar, echt/onwerkelijk, mens/natuur, of inhoud/object.

18.00 uur
Henk Oosterling – filosoof – NL
De huidige menselijke conditie is er een van radicale middelmatigheid
ofwel de onkritische consumptie van comfort. Het mensenlijk handelen
is problematisch geworden voor de balans van het ecosysteem. Filosoof
Henk Oosterling legt uit hoe filosofen zich altijd hebben gebogen over de
verhouding tussen mens en natuur en hoe ecosofie wordt ingezet dit kritisch te
analyseren.

19.00 uur
Esther Kokmeijer – kunstenaar
& Gerbrant van Vledder – oceanograaf – NL
De zeevaarders van de Marshall Eilanden hebben de opmerkelijke gave om
met grote precisie te navigeren tussen ver uit elkaar gelegen eilanden op basis
van enkel de sterren, de wind en oceaangolven. Kokmeijer en Van Vledder
bezochten de eilanden en gaan met elkaar in gesprek over oceaannavigatie en
het zesde zintuig van de Marshall-zeevaarders.

Kokmeijer en Van Vledder op expeditie
rond de Marshall Eilanden

Zondag 3 juni
Moderator: Valentijn Byvanck
16.00 uur
Alexander van Oudenhoven –
Milieuwetenschapper – NL
De relatie tussen mens en natuur is veelal gebaseerd op diensten die natuur
aan de mens levert (schone lucht, voedsel, water) en wordt soms gezien als
vanzelfsprekend. De waarde van natuur kent echter een diepere laag.

17.00 uur
Austin Camilleri – kunstenaar
& Suzanne Wallinga – curator – ENG
Suzanne Wallinga bezocht Malta meerdere keren en raakte gefascineerd door
deze eilanden op de grens van Europa en Afrika. Met de Maltese kunstenaar
Austin Camilleri gaat zij in gesprek over de oase die Malta vormt binnen de
geopolitieke kwesties, waarmee de eilandengroep te maken heeft.

18.00 uur
Aliki van der Kruijs – ontwerper – NL
Vormgever Aliki van der Kruijs gaat in op verschillende ontwerpprojecten
waarin water belangrijke rol speelt. Overal op de planeet ondergaan we de
invloed van de oceanische ruimte. Regen is immers slechts water dat tijdelijk
van de oceanische ruimte is geleend.

18.20 uur
Vibeke Mascini – schrijver & kunstenaar – NL
Vibeke Mascini analyseert systemen die onmogelijk te beïnvloeden lijken,
zoals het metriek stelsel en de Nederlandse taal. Binnen deze systemen vindt
ze rekbaarheid en poëtische vertalingen. Ze is met name geïnteresseerd
in hoe de waarde van informatie (en de daaruit volgende betekenis) wordt
gedefinieerd door cultureel bepaalde beoordelingsmethoden.

19.00 uur
Josje Hattink – kunstenaar
& Tanya Lippmann – klimaatwetenschapper - ENG
Stijgende zeespiegel en wegzinkend land; geen ideale combinatie.
Josje Hattink en Tanya Lippmann houden zich allebei bezig met
veranderingsvraagstukken in het Nederlandse landschap: de effecten van
klimaatverandering en door de mens veroorzaakte manipulaties.

Hattink en Lippmann op veen-expeditie in het landschap

Festival
Designkwartier
We leven in een tijd dat - aan de lopende band - betekenisloze massaproducten
worden geproduceerd. Tegelijkertijd is er een beweging gaande waarin
de creatieve sector ons aan het denken zet, bijvoorbeeld over het gebruik
van onze dagelijkse producten. De frisse blik van ontwerpers zorgt voor
vernieuwende producten, die stuk voor stuk met aandacht ontwikkeld en
gemaakt zijn. Festival Designkwartier wil een breed publiek prikkelen met
actueel design en zoomt in op het verhaal achter bijzondere ontwerpen of
concepten. Ontwerpers en publiek ontmoeten elkaar en hebben gesprekken
over de projecten. Het publiek ontdekt zo dat de wereld anders in elkaar zit
dan aanvankelijk gedacht.
Verrassende routes leiden langs een mix van pop-ups, winkels, musea en zelfs
woonkamers bij mensen thuis. Bezoekers kunnen presentaties en exposities
bekijken, lezingen en workshops bijwonen, in gesprek gaan met de ontwerpers
en even met een andere blik naar de wereld kijken. En natuurlijk ook genieten
van heel veel design van bekende ontwerpers en aanstormend talent.

Satellietgroep
Kunstenaarscollectief Satellietgroep (Den Haag, 2006) onderzoekt de zee,
kusttransities, klimaatverandering en de rol van de mens in deze processen, in
binnen- en buitenland. Met de actuele discussie over het nieuwe geologische
Tijdperk van de Mens komen we tot het inzicht dat de mens sturend is in
veranderingsprocessen op aarde. Veel van ons veranderende klimaat hangt
nu immers samen met de invloed die wij als mens uitoefenen op onze
leefomgeving. Besef van het kustlandschap als cultuurlandschap draagt bij
aan het beter leren begrijpen van de geschiedenis (waar komen we vandaan)
en de toekomst (waar gaan we naartoe).
In 2018 heroverwegen ze de relatie mens en natuur en stellen daarbij de vraag:
Wie is natuur?

Nest
Nest is een platform voor hedendaagse beeldende kunst met een
tentoonstellingsruimte van ruim 400 m2. Nest is gehuisvest in de culturele
broedplaats de DCR waar meer dan 35 kunstenaars en ontwerpers werken en
drie verschillende culturele organisaties opereren.
Tentoonstellingen in Nest richten zich op specifieke thema’s die worden
belicht middels het werk van lokale, nationale en internationale kunstenaars.
Projecten bij Nest gaan niet alleen uit van de kunstenaar en zijn werk,
maar ook van de rol van kunstenaar en werk in relatie tot publiek en
maatschappelijke context. Tijdens One Nest Stands krijgen kunstenaars en
curatoren de kans om hun eigen projecten vorm te geven voor de duur van een
avond.

Colofon
Uptime is een productie van Nest en Satellietgroep
Kunstenaars en vormgevers:
Lotte Geeven, Yeb Wiersma, Vibeke Mascini, Oscar Santillán, Austin Camilleri, Josje
Hattink, Esther Kokmeijer, Aliki van der Kruijs en Jos Klarenbeek, Giuseppe Licari,
Nishiko, Lonny van Ryswyck (Atelier NL).
Wetenschappers:
Ruben Jacobs (cultuursocioloog), Bert van der Valk (geoloog), Gerbrant van Vledder
(oceanograaf), Henk Oosterling (filosoof), Tanya Lippmann (klimaatwetenschapper),
Alexander van Oudenhoven (milieuwetenschapper).
Moderatoren:
Luuk Heezen, Valentijn Byvanck
Beeld voorkant: Carlo ter Ellen
Op 17 oktober 2017 hebben veel mensen foto’s gemaakt van de spectaculaire oranje zon.
Een storm blies woestijnzand van Marokko en as van bosbranden in Spanje en Portugal
naar Nederland. Deze storm was het gevolg van orkaan Ophelia voor de kust van Ierland,
een afwijking die het KNMI pas in 2090 verwachtte.
Techniek en opbouw:
Francois Lombarts
Freerk Wilbers
Elsemarijn Bruys
Tobias Lengkeek
Luis Maly
Veerle Pennock
Dit programma is onderdeel van de serie Zeelabs over cultuur en natuur, kust en klimaat
i.h.k.v. Feest aan Zee.
Met speciale dank aan het Kultur Historisches Museum Görlitz, Teylers Museum
Haarlem, Collection Famille Servais, ZZ Parking, ZRG Zuid Holland Riders Group, Van
Tetterode Glass Studio, Dagmar van Wersch, Stella Loning, Maus Meeuwig, John van
Wyhe (The Complete Work of Charles Darwin Online)

Vibeke Mascini, A Day in the Death of Ron:
Victor de Beijer en Boris de Beijer
Vibeke Mascini, Atmos Anima:
Babette Ketelaar van Daal en Van Tetterode Glass Studio
Lotte Geeven & Yeb Wiersma, Roar, Downtime and Haze:
Matthias van Walsum, Ricky Thomas, Stefan van Laarhoven, Francis Stegenga, Nadiye
Metin, Annet Mekkering, Igor Alveringh, Tony Kwan, Michel Martens, Miranda Voogt,
Mitchel van der Elst, Bong Leung, Raimond de Haan, Stijn Lamens, Gerard Kootstra,
Jayden Nijman, John Steenhoek, Roel van Son, Mike Wallet, Hans van der Poel, Jeroen
Bos, Michael Vos, Michael Hellenthal, Patrick Stolk, Kris Kramer, Paul van den Bos,
Arenda Berkheij, Floris Loopik, Laurens Visser Wilhelmus Veldhorst Tupan, Michel
Martens, Pim van der Deure, Kimberly Doets, Victor Wennekes, Nina van Hartskamp,
Liza Vos en Lida Ladwig, Nando Dullaart, John Akerboom, Barbara van der Stoep,
Robbert van der Kleij, Serge Hoogendoorn, Victor Knoop, Alexis Blake, Steve Korver, Ken
Haffner, Eric Feijten, Michiel Ferier, Job Worms
Oscar Santillán, Solaris:
In opdracht van MUAC (MX), Gefinancierd door Galerie Mazzoli (DE/IT), Copperfield
(UK), NoMíNIMO (EC), met steun van Galería Metales Pesados (CL) en verzamelaars
Pedro Montes en Rocío Chávez. Participants: Frans Snik (astronomer), Rik ter Horst
(optics specialist), Durk Valkema & Anna Carlgren (glass making and lens polishing),
Zahel Quezada Lima (desert guide), Witho Worms (analog camera operator) en Steve
Haveneers (engineer). Ook dank aan Alexia Tala, Ramón Aldunate en Joyce Cortez.
Oscar Santillán, A Year of Nothingness:
Digitale productie – Matteo Gatti
Onderzoek – Ludo Hellemans
Oscar Santillán, Voyager:
Metallurgisch werk – Hans Steylaert
Metaalbewerking – Bastiaan Mobach

_Openingstijden tentoonstelling
1 - 3 juni, 2018
vr, za en zo 14.00 - 20.00 uur
_Programmering
vr 19.30 - 20.00
za en zo 16.00 - 19.30 uur
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