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Het Nieuwe Instituut doet langlopend onderzoek naar materiaal.  Basismaterialen als glas, 
hout en plastic worden onderzocht. Er er wordt ook verder gekeken naar meer obscure 
materialen en zelfs immaterialiteit. Zo gaan op woensdag 3 mei gaan onder de noemer 
Design Dialogues Studio Formafantasma, curator Natasha Hoare en kunstenaar Giussepe 
Licari met elkaar in dialoog over hun onderzoek naar ertsstromen. Mineralen en 
edelmetalen hebben een ambigue status. We vinden ze overal om ons heen in kostbare 
elektronische apparatuur, maar het proces rondom de winning en distributie van het 
materiaal is vaak onzichtbaar – of wordt onzichtbaar gehouden. Dat de winning, productie 
en distributie van mineralen gevolgen heeft op economisch, sociaal gebied komt in drie 
presentaties en een afsluitend gesprek duidelijk naar voren.  Schrijver en ontwerper Tamar 
Shafrir (Het Nieuwe Instituut) is de moderator van de avond. 

Studio Formafantasma
In zijn presentatie geeft Simone Farresin van het in Amsterdam gevestigde ontwerpbureau 
Studio Formafantasma een overzicht van hun werkwijze en projecten. Speciale aandacht 
gaat daarbij uiteraard uit naar hun meest recente project waarin ze ertsstromen 
onderzoeken. Twee belangrijke eerdere projecten geven een goed beeld van hun werkwijze. 
Aan de hand van diepgravend lokaal (materiaal)onderzoek worden internationale 
vraagstukken en problemen blootgelegd. Een project dat deze gelaagdheid doeltreffend 
illustreert is Moulding Tradition uit 2009. Een traditionele keramieken vaas uit Sicilië met 
daarop de afbeelding van een zwart persoon, vormde het startpunt. De afbeelding op de 
traditioneel Siciliaanse vaas bleek een uit Afrika geïmporteerde traditie. Het object is zo een 
goed voorbeeld van de invloed van migratie op lokale cultuur. Zonder dat het ontwerpduo 
direct deze intentie had, sloot het project naadloos aan bij de huidige debat over migratie. 
Sinds 2009 is het project alleen maar relevanter geworden.

Het project Botanica bracht het ontwerpduo in 2011 naar Australië, de plek die eveneens 
het startpunt zou vormen voor het lopende onderzoek naar ertsstromen. Botanica is gericht 
op industriële plastics waarin het duo dierlijke en plantaardige sporen aantrof. De twee 
Italiaanse ontwerpers raakten geïnteresseerd in de veranderende rol van de ontwerper 
vanwege de toenemende vervaardiging van halfproducten sinds de industriële revolutie. Dit 
proces zorgt er immers voor dat de taak van de ontwerpers vooral bestaat uit het 
transformeren van halfproducten in gewilde objecten. Als ontwerpers willen ze echter bij de 
hele ontwerpketen betrokken zijn. Ook in hun huidige project, in opdracht van de 
Australische NGV Triënnale, doen Simone Farresin en Andrea Trimarchi een poging grip te 
krijgen op het volledige ontwerpproces. In dit geval de productie van elektronica en de 
daarbij behorende mondiale ertsstromen. 

De obsessie van eerste wereldlanden met elektronische apparatuur vormde het 
uitgangspunt voor het huidige project. Het onderzoek is al enkele jaren geleden gestart, 
maar vanwege de grote omvang ervan, zit het duo er nog middenin. Elektronisch afval en de 
winning en circulatie van mineralen en metalen staan centraal in een project waarin 
wederom een lokale geschiedenis aan een wereldwijd fenomeen wordt gekoppeld. In 
eeuwenoude boeken trof het duo al uitleg over de complexe methode van de winning van 
mineralen aan. Het is een traditie die inmiddels aan de basis ligt van talloze ecologische en 



sociaal-politieke vraagstukken. Farresin en Trimarchi hebben allereerst een poging gedaan 
de circulatieprocessen in kaart te brengen. Via havens over de hele wereld worden de 
mineralen veelal naar China geëxporteerd waar de elektronische apparaten worden 
vervaardigd. Uiteraard is dit proces niet vreemd van onrecht, sociaal-politiek conflict en 
tegenstrijdige economische belangen. Gaandeweg bracht het project het duo in contact met 
tal van bedrijven, belangrijke spelers en overheidsorganen. Farresin komt dan ook eveneens 
te spreken over politieke gebeurtenissen. Het Verdrag van Bazel uit 1998 is een wereldwijde 
overeenkomst omtrent de beheersing van gevaarlijk afval. Het duo kwam erachter dat in 
2002 Australië en de Verenigde Staten, die beide deelnamen aan het verdrag, de afspraken 
nog niet in werking hadden gebracht. Het confronteerde het ontwerpduo met de vraag: Hoe 
zet je een verdrag om in een wet? En hoe maak je hele naties verantwoordelijk voor deze 
mondiale problematiek?
 
Farresin is evengoed gefascineerd door de esthetiek van de winning van de mineralen – hoe 
noemt dit een choreografie - en het abstracte gebeuren van de handelswaarde van de 
metalen. Een belangrijk moment was voor de ontwerper het artikel Business of Mining  
waarin werd gesteld dat de helft van de metalen die de wereld rijk is, zich al boven de grond 
bevindt. De wereldwijde mineralen-manie is van ongekende omvang.

Het duo houdt al drie jaar een blog bij met alle tussentijdse resultaten van het onderzoek. 
De grote vraag is nu op welke manier zij alle resultaten zullen verwerken en welk ‘object’ 
eruit zal voortkomen, dat meer om het lijf heeft dan de grote hoeveelheid e-mails die het 
duo nu in bezit heeft. Als ontwerpers hebben Farresin en Trimachi teruggekeken op een 
probleem dat voor ons ligt. Ze zien het als hun taak de opgedane kennis om te zetten in 
constructieve richtlijnen. Dit kan al heel eenvoudig door bijvoorbeeld materialen goed te 
labelen en van recyclinginstructies te voorzien. Nu worden soms schadelijke stoffen als 
plastic verbrand om mineralen te winnen. Dat kan met een eenvoudige instructie al 
voorkomen worden. Daarnaast werkt het duo aan het ontwerpen van een designobject en 
een documentaire. 

Natasha Hoare
Natasha Hoare werkt als curator bij Witte de With in Centrer for Contemporary Art en was 
als zodanig verantwoordelijk voor de serie tentoonstellingen en een publicatie Art in the age  
of… in 2015. De drie presentaties Art In The Age Of…Energy And Raw Material, Art In The  
Age Of…Planetary Computation en Art In The Age Of…Asymmetrical Warfare vonden plaats 
over de lengte van een jaar en resulteerden in een publicatie. De drie thematisch opgezette 
tentoonstellingen zijn nauw met elkaar verweven. Iedere tentoonstelling bestond uit zeven 
kunstwerken, waarvan sommige bleven staan tot de volgende presentatie om zo in een 
nieuwe thematische context te worden geplaatst. 

In haar presentatie belicht Hoare het werk van enkele kunstenaars. Veel aandacht gaat uit 
naar het werk van de Spaanse kunstenaar Lara Almarcegui, die deze avond eveneens in de 
zaal aanwezig is. In het kader haar langlopende onderzoeksproject Mineral Rights deed de 
kunstenaar onderzoek naar bodembezit in Rotterdam en het eigendom van de grond van 
Witte de With. Jarenlang trok de kunstenaar door Europa om tot een plattegrond te komen 
van het eigendom van materialen in de grond, zoals ijzererts, olie en metalen. Op veel 
plekken leidde dit tot een mislukking, die ze vervolgens onderdeel maakte van het 



(artistieke) proces. In Duitsland bleek het wegens strikte regels onmogelijk iets uit te voeren. 
De Duitse overheid is eigenaar van de Duitse grond tot aan de kern van de aarde. In Spanje 
ging het haar gemakkelijker af, maar ook daar liet de overheid het op het laatste moment 
afweten door alle medewerking te staken. In 2015 deed Almarcegui samen met geoloog 
Salomon Kroonenberg en advocaat Willem Bosma live onderzoek naar de bezittingen van 
Witte de With. De leidende vraag hierbij was of het instituut aanspraak kan maken op de 
mineralen die zich onder de oppervlakte van het kunstcentrum bevinden. In Nederland blijkt 
de grondbezitter slechts de eerste vijf meter naar beneden te bezitten, dit in tegenstelling 
tot in de Verenigde Staten, waar de eigenaar alles bezit. Grondbezit toont zich een complex 
geheel aan regels en ambigue overheidsbeslissingen. De titel van participerend geoloog 
Salomon Kroonenberg’s boek Why Hells Stinks of Sulfur bewijst zijn geldigheid. 

Hoare gaat verder in op de tentoonstellingsreeks en enkele participerende kunstenaars, 
zoals Nina Canell. Deze kunstenaar richt zich in haar project Brief Syllables op het 
overbrengen van energie. Ze benadrukt het poëtisch potentieel van communicatiekabels 
door deze te presenteren als fysieke organen die communicatie mogelijk - of onmogelijk - 
maken. De Nederlandse kunstenaar Femke Herregraven maakt de invloed van technologie 
op het sociale concreet door het in een meer politieke en brede context te plaatsen. Ze 
vergelijkt de tot op de milliseconde beheerste microtijd van de beurs met de trage en 
eindeloze geologische tijd. Via het werk van Mikhail Karikis wordt weer een link gelegd met 
het boek van Kroonenberg. Karikis maakte een soundtrack voor de eerste Italiaanse stomme 
film Inferno (1911), een adaptatie van Dante’s gelijknamige boekdeel. In de vallei in Toscane 
waar de eerste en een van de grootste geothermische centrales van de wereld is gevestigd, 
maakte Karikis 102 jaar na de film een sonische weergave van de hel.

Giussepe Licari 
De laatste spreker van de avond, Giussepe Licari, is momenteel verbonden aan de Jan van 
Eyck Academie in Maastricht en heeft tot en met 14 mei 2017 een solotentoonstelling in het 
Rotterdamse TENT: Schlak. De kunstenaar richt zich op de relatie tussen mens en natuur. 
Licari toont in zijn werk hoe economische agenda’s vormgeven aan het huidige landschap. 
Hij trok daarvoor naar Luxemburg, waar sinds lange tijd staal wordt gewonnen in mijnen. De 
ingrijpende effecten van mijnbouw op lokale en mondiale schaal verzamelde hij en legde hij 
vast. Intrigerende foto’s van postindustriële landschappen zijn het bewijs van de blijvende 
aantasting van de omgeving.

De beelden van deze surrealistische landschappen zijn even verontrustend als fascinerend. 
Licari onderzocht tevens slakstenen, het bijproduct van de mijnbouw. Van deze grote 
diversiteit aan stenen maakte de kunstenaar pigmenten, in lijn met een eeuwenoude door 
kunstenaars uitgevoerde traditie. Uit analyse van de slakstenen bleek dat negentig procent 
vulkanisch gesteente is. De grote verschillen in verschijningsvorm en sterkte is het resultaat 
van het koelingsproces. Licari vindt de stenen, ondanks hun ambigue status, prachtig en 
presenteert ze als in een natuurhistorisch museum. Tevens verzamelde hij alle resultaten van 
zijn onderzoek en analyse in het boek met de gelijknamige titel Schalk. 

Panelgesprek 
In het aansluitende gesprek met alle participanten van de avond, merkt Tamar Shafrir op dat 
alle projecten zowel op verleden, heden als toekomst reflecteren. Door huidige problemen 



in een breder tijdskader te plaatsen, worden deze alleen maar relevanter. Zowel kunstenaars 
als het instituut zien het als hun taak de urgente onderwerpen van onze tijd aan de kaak te 
stellen. Wel stellen alle deelnemers zich voorzichtig op als het gaat om de didactische 
functie die zij mogelijk vervullen. Natasha Hoare ziet dat niet als rol van Witte de With. 
Kunstenaars moeten volgens haar binnen het instituut vrij zijn om te experimenteren, daar 
hoort niet altijd een helder gearticuleerd verhaal of standpunt bij. Fantasmaforma neemt 
een soortgelijk positie in. Trimarchi legt uit: “We willen geen moralisten zijn of worden. 
Daarom stellen we ons neutraal op. Dit doen we niet om voor onze verantwoordelijkheden 
weg te lopen, maar heel bewust om geen moralistische positie in te nemen.” Licari ziet zijn 
positie als kunstenaar als thermometer van de samenleving: “We zijn zowel cultuur als 
natuur”, stelt hij. “We leven in het Antropoceen waarin de problematiek van 
klimaatverandering aan de orde van de dag is. We hebben het over de stijging van graden 
Celsius en CO2-uitstoot, maar de gevolgen reiken verder dan we kunnen zien, het uit zich in 
mondiale structuren, ons voedsel en onze voedingsbodem.”  

Verslag door Sanneke Huisman 


