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Fundatie Future Factory

NATURE TALKS
kunst en design waarin de mens niet centraal staat
i.s.m. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)
16 april t/m 21 augustus 2022
Museum de Fundatie Zwolle
Al eeuwenlang staat de mens in ons wereldbeeld centraal. We geloven in een
maakbare wereld, waarin de mens bepaalt. Maar juist deze overtuiging heeft ervoor
gezorgd dat het einde van de mensheid in zicht is; met onze acties maken we
inmiddels in een hoog tempo de wereld zoals we die kennen kapot. Vijftien alumni
van HKU gaan in Nature Talks de samenwerking met de natuur aan. Deze nieuwe
Fundatie Future Factory tentoonstelling laat andere manieren van omgaan met de
wereld zien en biedt hoop voor het vermijden van de ondergang van de mensheid.
met werk van:
Damiët Anijs, Trix Berendsen, Marije Dijkstra, Emmy van De Grift, Juliette Koster, Aster
Kruisbrink, Valerie van Leersum, Josette Oegema, Lidewei Reitsma & Jonne Verheij, Rashel
van der Schaaf, Stan Smeets, Kick Veldman, Isabela Verhagen, Pepijn Zuiderveld.
Musicerende planten, een rivier die zijn gedachten formuleert, paddenstoelen die via elektrische
pulsen contact maken met ons; de natuur staat in deze tentoonstelling centraal. Het gaat de
deelnemende makers niet zozeer om individuele acties tot het behoud van de natuur, zoals veganist
worden of de auto laten staan. Hun doel is om ons perspectief fundamenteel te veranderen en ons
naast, of misschien wel onder, de natuur te plaatsen. Want om de toekomst van mensen in de wereld
veilig te stellen is het noodzakelijk om naar de natuur te luisteren en ons door haar te laten leiden.
Nature Talks is een uitnodiging van de deelnemende kunstenaars aan ons om een begin te maken met
het wisselen van ons perspectief.
Gastcuratoren Erwin Slegers, Anke Jongejan en Kelvin Godee (allen werkzaam bij HKU) zijn nauw
betrokken bij de selectie van het werk voor deze tentoonstelling. HKU stelt zich als taak om studenten
vanuit hun kunstenaarschap een nieuw perspectief te laten bieden op de samenleving. Nature Talks
laat de stem te horen van een jonge generatie HKU-ontwerpers en -kunstenaars, en toont hun
uitgesproken blik op de wereld.
Bij Nature Talks verschijnt een boek, met daarin een gesprek met Anke Jongejan en Kelvin Godee. Een
uitgave van Museum de Fundatie en Waanders Uitgevers.
Nature Talks is de tweede tentoonstelling die Museum de Fundatie in samenwerking met HKU maakt
en waarin jonge makers de kans krijgen hun werk te laten zien aan een groter publiek. De
tentoonstelling is onderdeel van de Future Factory, het laboratorium van Museum de Fundatie.
Multidisciplinaire makers gaan hier op zoek naar de hartslag van de tijd. Welke thema’s bepalen de
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toekomst? Antwoorden zijn te zien in exposities zowel binnen als buiten het museum.
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EINDE PERSBERICHT
Voor meer informatie, een museumbezoek, interview- en/of beeldverzoeken neemt u contact op met:
Sanne van de Kraats, coördinator communicatie, Museum de Fundatie.
s.vandekraats@museumdefundatie.nl
0572-388143 / 06-47155332

