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Curator Viola van Alphen bij expositie van Frits Achten in Veemgebouw , Manifestations ©
FotoMeulenhof

Curator Manifestations op DDW in
Eindhoven: ‘De mens is óók natuur’
EINDHOVEN - Van sculpturen die doen denken aan ingewanden tot
een jurk van pauwenveren, de tentoonstelling Manifestations 2019,
Superpowers brengt tijdens DDW de meest uiteenlopende werken samen
in het Veemgebouw op Strijp-S.

Hotelovernachting bij NH
Hotels incl. ontbijt

Van €145,00 voor €89,00
Geniet op Droompark de
Zanding met TUI

Voor €92,50

DDW

Ontdek Nederland met
Roompot

Voor €129,00

René van Peer 22-10-19, 17:08

Online cursus | Microsoft
Of ce incl. Of ce licentie
‘Superpowers to the people!” Viola van Alphen, curator van Manifestations, is
er heel precies in. Met haar team heeft ze de edities van de tentoonstelling
Manifestations 2019, Superpowers in de Dutch Design Week alle vier
georganiseerd. Ruim vijftig deelnemers zijn er dit jaar, van wie het werk te zien
is in het Veem op Strijp-S.

Van Alphen behandelt ze met grote zorg en toewijding. Ze is vraagbaak,
coördinator, adviseur. En ze heeft de deelnemers zelf geselecteerd. ,,Ik heb
tienduizenden werken gezien het afgelopen jaar”, zegt ze, met een blik van
peinzende verwondering. ,,Wat ik wil presenteren, moet aan een aantal
voorwaarden voldoen. Het moet kwaliteit hebben, het moet activistisch zijn, en
het moet toegankelijk zijn. Bezoekers moeten het in een oogopslag kunnen
bevatten. DDW is nu eenmaal een festival waarin mensen niet de tijd hebben
om lang te kijken.”

Van €399,00 voor
€25,00

Suède zomertas van Salted taupe

Van €69,95 voor €34,95
BEKIJK ONZE AANBIEDINGEN

Zuilen
Toch loont het de moeite om dat wel te doen. Zo zijn er de objecten van
Eindhovenaar Frits Achten. Een groep zuilen, gemaakt van papier, maakt een
monumentale, onverzettelijke indruk. De zuilen lijken op rotsformaties in
Amerikaanse canyons, waar erosie sedimentlagen van verschillende kleuren in
het gesteente heeft blootgelegd. Maar ze doen ook denken aan Jain Tempels
in India. ,,Of aan darmen of virussen”, voegt Van Alphen toe.
Het heeft alles te maken met haar ideeën over de rol die technologie in het
leven van mensen speelt. ,,Technologie geeft mensen superkrachten. Ik heb
dat opgedeeld in vier categorieën. Ten eerste technologie die in de mens
geplaatst wordt: implantaten geven ons nieuwe mogelijkheden. Ten tweede de
mens als superkracht tegenover de natuur. We denken dat we de natuur onze
wil op kunnen leggen, terwijl we eigenlijk allereerst voor onze lichamen en onze
omgeving moeten zorgen. Dat is het begin van beschaving. Zo confronteert het
werk van Frits Achten ons met het idee dat wij ook natuur zijn, omdat het zowel
refereert aan een wereld buiten ons als aan de binnenkant van de mens.”
Algoritmen
De derde categorie is technologie van de media, die mensen terugbrengt tot
algoritmen waarmee hun gedrag te voorspellen en te besturen is. De vierde is
verrassend: kwetsbaarheid en bescheidenheid. ,,Je mag je afvragen hoeveel
ruimte daar nog voor is in deze macho wereld”, zegt Van Alphen. ,,Belangrijk is
ook het streven naar een mooiere wereld, zoals in de lichtsculpturen van Tom
Bergman, voormalig hoofdonderzoeker bij Philips Lighting. De kleuren die zijn
werken om zich heen spreiden, vormen een kunstmatige omgeving die
geestelijk net zo rustgevend is als een bos.”
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Na deze periode heeft u een maandelijks opzegbaar abonnement tegen
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per 4 weken.
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voorbeeld@domein.com
Met dit e-mailadres log je in en heb je toegang tot onze website en app.

3. Kies je betaalmethode
Automatische incasso
NL91 XXXX 0417 1643 00
Door mijn IBAN-rekeningnummer in te vullen geef ik toestemming
voor automatische incasso van 5,20 per 4 weken.

Ik ga akkoord met de actie- en abonnementsvoorwaarden
Doorgaan

Als abonnee van ED.nl ontvang je per mail nieuws, aantrekkelijke
aanbiedingen, actualiteiten en productinformatie. Je kan dit wijzigen bij
jouw voorkeuren.

LEES MEER

Geen Rijksgeld voor design- en
technologie-instituut Complex in
Eindhoven

5 juni Complex, het Eindhovense instituut voor design en technologie,
krijgt niet de beoogde 1 miljoen euro per jaar van het Rijk. Dat…

Honger naar de
designweek tóch een
beetje gestild
30 oktober De echte Dutch
Design Week is alleen online te
beleven, maar toch zijn er deze
week wel degelijk een aantal…
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Peepshow op wielen:
‘Sekswerkers
verdienen ook een
veilige werkplek’

Fooddesigner Eylien
Lommen: 'Voor ieder
formaat neus had ik
een ander kopje'

Twaalf glimmende
producten staan te
wachten op... Tja, op
wat eigenlijk?

19 oktober

24 oktober

2 oktober
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Provincie wil
Brabantse visie op
landbouw;
meedenken kan
tijdens Dutch Design
Week
23 maart

DDW

DDW Live@ED woensdag met Paul
Groenendijk en Piet
Vollaard

24 oktober Woensdag schuiven aan tafel bouwkundigen Paul
Groenendijk en Piet Vollaard. Zij schreven Eindhoven Architectuur
Stad, dat woensdag wordt gepresenteerd bij boekhandel Van Piere. In
het boek staan de beste honderd gebouwen van de stad.

Futurelab Evoluon
3.0 landt in
Eindhoven: ‘Design
en technologie
zitten verankerd in
onze stad’
16 september

Anne Frankboom geplaatst in Son:
'We moeten herinneringen aan de
oorlog levend houden'
Dit was de Nationale Dodenherdenking op de Dam

Bekijk hier de volledige speech
van André van Duin tijdens de
Nationale Dodenherdenking
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