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1.PROGRAMMA
DISSIDENT GARDENS

04.03. – 23.09.2018

LED verlichting, Koppert Cress © Jan van Berkel

Met het programma Dissident Gardens gaat Het Nieuwe Instituut nader in op de
klassieke tegenstelling tussen natuur en cultuur en de veranderende rol van ontwerp.
De tuin staat hierbij model voor de plek waar het verlangen van de mens om zijn
omgeving te beheersen botst met de kracht van de natuur. Dissident Gardens kent
een omvangrijk programma met in Gallery 1 onder meer Biotopia, Smart Farming,
Gardening Mars en Pleasure Parks en in Gallery 2 de tentoonstelling The Human
Insect: Antenna Architectures 1887-2017. Dissident Gardens is te zien van 4 maart
t/m 23 september 2018.

Dissident Gardens kent verschillende bijdragen van ontwerpers, architecten en
kunstenaars die per keer op een net iets andere wijze ingaan op de huidige
verhouding tot de natuur. Actuele vraagstukken zoals de verregaande rationalisering
van het agrarische landschap, Mars als laatste utopie, de ontwerper als boer en het
vakantiepark als uitkomst van een veranderende relatie tussen landschap en stad
komen aan bod. Deze onderwerpen worden tevens besproken in een serie lezingen,
deel van het Thursday Night Live! Programma, met als eerste de lezing van Mark
Wigley op 1 maart aanstaande, waarin hij dieper ingaat op The Human Insect:
Antenna Architectures 1887-2017.
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2.LAY OUT
TENTOONSTELLNG

Dissident Gardens, Lay Out, 2018 © Frank Bruggeman

Het Nederlandse landschap is het directe resultaat van menselijk handelen en
vormt het meest productieve, agrarische landschap ter wereld. Dissident Gardens
biedt een even kritische als actuele blik op de huidige verhouding tot dit ontworpen
landschap als product van verbeelding en controle, door nader in te gaan op enkele
recente ontwikkelingen.
Voor Gallery 1 heeft Frank Bruggeman een tentoonstellingsmodel ontwikkeld.
Hierin wordt stilgestaan bij de rationalisering van het agrarische landschap, bij Mars
als de laatste utopie, bij de mogelijke rol van de ontwerper als boer en bij het
vakantiepark als uitkomst van een veranderende relatie tussen landschap en stad.
In Gallery 2 wordt onder de titel The Human Insect: Antenna Architectures 18872017 de verregaande verstrengeling van de mens en de technologie aan de orde
gesteld, met als curator Mark Wigley. Deze tentoonstelling is ontworpen door de
architect Andrés Jaque, oprichter van Office for Political Innovation.
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3. GALLERY 1
1.BIOTOPIA
Schimmels als isolatiemateriaal, algendraden als geleiders en bacteriën die textiel
kleuren. Hedendaagse ontwerpers buigen zich steeds vaker over levende
materialen, met veelal nog onbekende toepassingen. In het project Biotopia – een
vervolg op de eerdere tentoonstelling BioDesign (2013/2014) - manifesteren
ontwerpers zich allereerst als onderzoeker. Zij baseren zich hierbij op een meer
symbiotische verhouding tot natuurlijke systemen. Biotopia gaat onder meer in op
nieuwe toepassingen van natuurlijke processen, die de hele productie- en
distributieketen van ontwerp zullen veranderen.

Algendraden © Kayla Gibson

2. SMART FARMING
Nederland is wereldwijd een voorloper in agrarische vernieuwing. Totaal beheerste
omgevingen voor voedselproductie leiden tot een architectuur waar de mens zelf
geen plaats meer in heeft. In deze ‘techno-side’, aangestuurd door drones, robots en
laptops is de aloude tegenstelling tussen natuur en cultuur vrijwel volledig
opgeheven. Op basis van een 1:1 model toont Smart Farming het huidige, maar
vrijwel onbekende beeld van het boerenlandschap: evenveel stad als agricultuur,
evenveel techniek als natuur. Smart Farming is een vervolg op de eerdere projecten
Sicco Mansholt (2014) en The Mansholt Letter (2015). Het maakt deel uit van
Automated Landscapes, a langlopend onderzoeksproject door Het Nieuwe Instituut
dat in 2017 werd gelanceerd en dat het Nederlandse paviljoen op de
architectuurbiënnale van Venetië in 2018 voedt.
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3. GARDENING MARS
Gardening Mars gaat in op de planeet Mars als de laatste technologische belofte,
waarbij op basis van terravorming de rode planeet geschikt wordt gemaakt voor
menselijk leven. Binnen Gardening Mars worden verschillende verhaallijnen
geïntroduceerd: Mars als object voor de wetenschap en opgevat als een
oorspronkelijke en onaangetaste ruimte. Mars als Ark van Noah en toevluchtsoord
voor de mens bij een levensbedreigende ramp en het domein van techno-utopisten
en transhumanisten. En ten slotte Mars als wingewest en tussenstap in de expansie
van de aardse economie over het gehele zonnestelsel. Gardening Mars is tevens
een oproep tot een meer radicale, vorm van verbeelding van ecologische en
maatschappelijke vraagstukken, die mogelijkerwijs op Mars kunnen worden
geprojecteerd, maar allereerst voor de toekomst van de Aarde van belang zijn.

Terraforming op Mars © D Mitriy. CC BY-SA 3.0

4. PLEASURE PARKS
Nederland kent met ruim 1500 vakantieparken de hoogste vakantieparkendichtheid
in de wereld. Aanvankelijk waren het kampeerterreinen gericht op ‘sociaal toerisme’,
pas rond 1960 maakte het door idealisten gedomineerde vakantiepark plaats voor
parken die volledig gericht waren op comfort en luxe. Met zijn commerciële en
recreatieve voorzieningen veranderde het vakantiepark in een ‘geconcentreerd
stedelijk vermaakscentrum’ waarbij de natuur alleen nog als decor diende om het
gevoel van ‘buiten zijn’ te suggereren. In de tentoonstelling Pleasure Parks is te zien
hoe twee sterke Nederlandse ontwerptradities samenkomen; die van het landschap
en van de sociale woningbouw. Pleasure Parks demonstreert dat vanaf de jaren
twintig van de twintigste eeuw niet alleen het vakantiepark, maar uiteindelijk ook de
ideeën over de relatie stad en platteland radicaal veranderen.
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4. GALLERY 2
THE HUMAN INSECT: ANTENNA
ARCHITECTURES 1887-2017

Argema Mittrei. Biodiversity Center © Naturalis

Met de uitvinding van de radioantenne aan het einde van de negentiende eeuw
werd de architectuur als het ware onderworpen aan de radio. Een antenne wist
immers elke wolkenkrabber te relativeren en het meest bescheiden optrekje op te
waarderen, door de directe relatie met een even onzichtbaar als
wereldomspannend netwerk van radiosignalen. Antennes destabiliseerden
architectuur. Vandaag de dag laten de antennes in onze smartphone, sensoren en
satellieten de mens evolueren tot een hybride wezen; half biologisch, half
technologisch. The Human Insect: Antenna Architectures 1887-2017 geeft inzicht
in deze verregaande verstrengeling van technologie en het lichaam en ambieert
de betekenis van deze verschuiving voor de architectuur te duiden. Deze
tentoonstelling en het daaraan verbonden onderzoek komen voort uit de Benno
Premselalezing van Mark Wigley in 2014: The Architecture of Radio.

The Human Insect: Antenna Architectures 1887-2017 is een samenwerking met
Naturalis.
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5. DE NIEUWE TUIN
De Nieuwe Tuin is een publieke plek met een ecologisch systeem van kruiden,
struiken, vogels en dieren. Frank Bruggeman en ecologisch hovenier Hans
Engelbrecht legden de tuin aan in het voorjaar van 2015 op het buitenterrein van Het
Nieuwe Instituut. Hun ontwerp is een pleidooi voor een stedelijk groenbeheer op
ecologische basis met ruimte voor verwildering.
De tijdelijke tuin van Bruggeman en Engelbrecht speelt in op de groeiende interesse
voor stedelijke natuur. Een interesse die zich bijvoorbeeld manifesteert in de huidige
aandacht voor stadslandbouw en lokale voedselproductie, maar ook in het pleidooi
van klimaatdeskundigen en stedenbouwkundigen voor een vergroening van het
stedelijk landschap. Tegelijk dalen de uitgaven voor aanleg en beheer van stedelijk
groen, dat daardoor slechts eentoniger dreigt te worden.

De Nieuwe Tuin, 2015 © Johannes Schwartz
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6. HET NIEUWE INSTITUUT
Dissident Gardens maakt onderdeel uit van het meerjarige onderzoeksprogramma
Landschap & Interieur. Met het programma Dissident Gardens wil Het Nieuwe
Instituut het belang van onderzoek voor een radicaal veranderende ontwerppraktijk
benadrukken, ditmaal gekoppeld aan het gebruik van formats zoals de
onderzoekstentoonstelling om deze nieuwe praktijken voor het professionele veld en
een breed publiek in kaart te brengen en te verbeelden.
Opening

Op zaterdag 3 maart 2018 vanaf 17.00 uur openen Biotopia, Smart Farming,
Gardening Mars, Pleasure Parks, en The Human Insect: Antenna Architectures
1887-2017. U bent van harte welkom. De festiviteiten rond de opening zullen
vervolgens overgaan in Museumnacht 010.

Het Nieuwe Instituut is onderdeel van de culturele basisinfrastructuur, gefinancierd
door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wordt financieel
ondersteund door BankGiro Loterij, het Nederlands consulaat-generaal in New
York, Gemeente Rotterdam, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Stichting
Bevordering van Volkskracht.
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7. CONTACT
Voor een perspreview, een afspraak en/of interview met de makers of ontwerpers
kunt u contact opnemen met de Press Office. Voor meer informatie of beelden kunt u
contact opnemen met:
CLAIRE HOOGAKKER
PRESS@HETNIEUWEINSTITUUT.NL
+31 6 46 69 59 07
YEV KRAVT
Y.KRAVT@HETNIEUWEINSTITUUT.NL
+ 31 6 83 67 97 37
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