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Persbericht

Design: The Rodina

De Dingen
een 11-daags festival over
de veranderende status van
de dingen

16 t/m 26 april 2018
www.stroom.nl

Stroom Den Haag organiseert van 16 t/m 26 april een
onderzoeksprogramma naar de veranderende status
van 'de dingen'. Via screenings, symposia,
performances, presentaties en een tentoonstelling
proberen we tot nieuwe inzichten te komen. Het
programma markeert de start van een meerjarig
onderzoek.

Met bijdragen van: rkss, Swan Meat, Erik A. de Jong,
Kamile Ofoeme, Frances Bodomo. The Otolith Group,
Stine Alling Jacobsen, Simon Wald-Lasowski, Ja Ja Ja
Nee Nee Nee , Tabita Rezaire, Rowan Wigley, Pauline
Agustoni, Marjanne van Helvert, The Rodina, Vectors, 
Imara Limon en de Ambassade van de Noordzee.
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De status van de dingen om ons heen verandert. Steeds
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vaker verschijnen er berichten in het nieuws waarin niet
mensen, maar dingen de hoofdrol spelen, zoals over de
uitbreiding van mensenrechten aan de Whanganui-rivier in
Nieuw-Zeeland. In maart 2017 kreeg deze dezelfde wettelijke
rechten als een persoon, omdat het een levend wezen is dat
lijkt op het Māori Whanganui-volk, dat het als een van hun
voorouders beschouwt. 

De toenemende hybridisering tussen mens en ding werd al
aan het begin van de jaren negentig geconstateerd door de
Franse filosoof Bruno Latour. In zijn theorie ʻthe Parliament of
Thingsʼ (1991) hield hij een pleidooi voor het recht van het
object, en hij pleitte voor een mensvisie waarin de waarden
(niet de waarde) van objecten en andere entiteiten een rol
spelen. Sindsdien volgen er vele theoretische
benaderingen om de verschuiving van de dingen vast te
stellen, zoals nieuw materialisme, het antropoceen,
speculatief realisme, dingentheorie en de technosfeer. 

Met het programma De Dingen draagt Stroom Den Haag bij
aan het onderzoek naar de veranderende status van ʻdingen'
en de effecten die dit heeft op menselijke activiteiten. 

Tentoonstelling
In de tentoonstellingsruimte zijn vier nieuw werken te zien die
voortkomen uit verschillende onderzoeksgebieden, zoals
grafisch ontwerp, communicatie, film en politiek. De
presentatie bevat nieuwe video- en geluidswerken en
installaties van Simon Wald-Lasowski, The Rodina, de
Ambassade van de Noordzee en Marjanne Helvert en
Pauline Agustoni.
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Programma
Samen met kunstenaars, ontwerpers en maatschappelijke
organisaties van verschillende achtergronden organiseert
Stroom een uitgebreid activiteitenprogramma bij De Dingen.
Op zes verschillende dagen zijn er publieke gesprekken,
performances, screenings en presentaties.

16 april - De Ambassade van de Noordzee zitting #1
17 april - De Ambassade van de Noordzee zitting #2
18 april - What the Archive Things
21 april - Earth and Otherly Matters
24 april - Why Should Our Bodies End at the Skin?
26 april - De Ambassade van de Noordzee zitting #3

De Ambassade van de Noordzee werkt aan een pleidooi
van de Noordzee waarin ze de dingen, planten en mensen in
en rond de Noordzee een stem willen geven. Tijdens de
openbare zitting op 17 april wordt gewerkt aan nieuwe moties
en wensen namens de Dieren, Dingen en Mensen in en rond
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de Noordzee. Als gast ben je deelnemer aan de zitting en
werk je mee aan het pleidooi. Op 16 en 26 april werkt een
groep genodigden aan het pleidooi. Publiek kan de besloten
zittingen op verzoek bijwonen.

Tijdens het seminar What the Archive Things komen drie
verschillende benaderingen aan bod met betrekking tot de
veranderende aard van dingen in archieven, zoals objecten,
levende wezens en representaties daarvan, en de structurele
veranderingen die dit in instellingen teweeg kan brengen.
 
Earth and Otherly Matters bestaat uit een aantal
afrofuturistische screenings, waaronder Afronauts (2014), en
een nieuwe lecture/performance van Kamile Ofoeme. Earth
and Otherly Matters tracht de materialen en technieken te
volgen die de kennis over de veranderende status van
dingen mogelijk heeft gemaakt.
 
Why Should our Bodies end at the Skin? is een avond met
performances rondom de veranderende aard van lichamen,
gender, en verwikkelingen tussen mens en machine en
tussen mens en niet-mens. 

De presentatie 'De Dingen' komt bij Stroom Den Haag tot
stand met een bijdrage van het Mondriaan Fonds en de
gemeente Den Haag. De voertaal bij zittingen van de
Ambassade van de Noordzee is Nederlands. Tijdens de
andere activiteiten wordt in het Engels gesproken.

Noot voor de pers:
Voor interview aanvragen, meer informatie en beeldmateriaal
kunt u contact opnemen met: Stroom Den Haag, Michelle
Schulkens, mschulkens@stroom.nl, tel. 070–3658985, 06–
23384811.

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9
2514 HA Den Haag
T: 070 365 89 85
info@stroom.nl
www.stroom.nl

Stroom Den Haag is een kunstcentrum met een breed
scala aan activiteiten. Het programma is gebaseerd op
de overtuiging dat kunst nieuwe inzichten biedt en een
belangrijke bijdrage levert aan het debat over stad,
cultuur en maatschappij. Stroom wordt financieel
ondersteund door Mondriaan Fonds en de gemeente
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