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Juli en augustus 2019
→ tetem.nl

Originals

09.05.19
25.08.19

t/m

Over de tentoonstelling
Voor de tentoonstelling Originals zijn de kunstenaars Douwe
Dijkstra en Jules van Hulst op zoek gegaan naar de kern van
een culturele identiteit en het verlangen naar saamhorigheid
en rituelen die wij in onze westerse maatschappij missen. Ze
hebben hun zoektocht vertaald in twee experimentele video
installaties: Kijkersfile en No More Masterpieces. Door fysiek
tussen de video installaties te bewegen ga je als kijker op
zoek naar de vermeende kern.
In Kijkersfile onderzochten de kunstenaars het gemis naar
saamhorigheid en een kernachtige culturele identiteit. Ze
hebben de Indiaan als symbool gekozen vanuit de gedachte
dat veel westerse kinderen met plastic Indianen poppen
spelen, maar in werkelijkheid geen idee hebben waar de
Indiaanse cultuur over gaat en wat de achterliggende
rituelen zijn. Vanuit deze symboliek is Kijkersfile vertaald
in een ruimtelijke opstelling die heimwee oproept naar een
plek waar je nooit eerder was. Via een mix van archief
beelden, observaties in de openbare ruimte en in de studio
geënsceneerde scènes wordt de relatie met het buiten
leven belicht. Van een inheems bevolkt regenwoud waar de
westerse beschaving nog niet heeft weten door te dringen
tot tropische planten bij het tuincentrum. Het verlangen om
terug te gaan naar een geromantiseerde natuur waar
niemand ooit was. Plekken waar we aan denken terwijl we
in de file staan en naar het gele koolzaad in de berm van de
snelweg kijken. In een grote tweeledige video installatie zijn
de handelingen achter de schermen gespiegeld aan het
eindresultaat. De constructie van film- en performance
scènes wordt ontleed om tot een andere kern te komen. De
ruimtelijke indeling van de installatie stelt de kijker niet in
staat beide versies tegelijk te bekijken. Pas als je beweegt
en tussen de twee schermen schakelt, wordt het hele
onderzoek zichtbaar. Kijkersfile is een project dat begon als

live performance en is voor Tetem doorontwikkeld tot een
video installatie.
No More Masterpieces is een tweezijdige video installatie
waarin de voor- en achterkant van een beeldende
zoektocht elkaar ontmoeten. Het werk vertrekt vanuit
het gedachtengoed van de Franse toneelschrijver en
kunstenaar Antonin Artaud. Zijn verlangen naar fysieke
overgave en zijn afkeer tegen het conserveren,
reproduceren en verafgoden van kunstklassiekers zijn
belangrijke thema’s. Artaud’s opvatting dat kunst zich altijd
weer opnieuw in het hier en nu moet manifesteren sluit aan
bij de zoektocht van Douwe en Jules naar de kern van een
culturele identiteit. De installatie in Tetem toont enerzijds
een nieuwe montage van de oorspronkelijke zwart-witfilm
en anderzijds het maakproces. Een keerzijde waar ook de
bronnen en verwijzingen die Douwe en Jules gebruikten bij
het ontwikkelen van het werk in voorkomen. Van La Passion
de Jeanne d’Arc van Carl Theodor Dreyer waar Artaud in
acteert en surrealistische cinema, tot alledaagse scènes
of voorwerpen waarin de symboliek van conserveren en
reproduceren te vinden zijn.
Douwe Dijkstra en Jules van Hulst maken ruimtelijke video
installaties en performances. Ze werkten lange tijd samen
onder de naam Collectief 33 1/3. De tentoonstelling
Originals sluit aan bij Tetem’s programmalijn Driving
Technology. De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt
met steun van de Gemeente Enschede, Provincie Overijssel,
Mondriaan Fonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
Exploring-Lab: De Animatiemachine
Maak in aansluiting op deze tentoonstelling een mini-film
van jezelf in de animatiemachine. Een soort stop-motion,
maar toch nét even anders. Gevorderden kunnen het eigen
filmmateriaal via een programma bewerken en extra
beeldelementen toevoegen. Het eindresultaat wordt
toegestuurd zodat je het kan afspelen op je mobiel of pc.
Tetem’s Exploring-Lab is dagelijks geopend van 13.30-16.30.

Lost Energy

04.07.19
15.09.19

t/m

Over de tentoonstelling
Een goede en betrouwbare energievoorziening is belangrijk
voor onze samenleving. Energie-innovaties dragen bij aan
duurzame economische groei, verminderen van CO2-uitstoot,
ontwikkelen van hernieuwbare energiebronnen en het slimmer
benutten ervan. De praktijk laat echter zien dat er nog een
grote kloof ligt tussen onderzoek en toepassing. Een veelheid
aan energie-innovaties ligt op de plank te wachten. Hoe laat je
een breed publiek anders nadenken over energie? Dat was de
vraag aan kunstenaars Reinier Kranendonk, Elise Leusink en het
duo KunstConstructie (Françoise Braun en Casper Teijgeler).
Zij ontwikkelden drie verschillende visies op energietransitie
en nemen het publiek hierin mee met interactieve installaties.
Fiets jezelf over de kop in het RadaRad, draai een drolletje van
plastic in Project Plastic Poep en doe mee met de LostEnergy
challenge!
Reinier Kranendonk is geïntrigeerd door de verslaving van
consumenten aan elektriciteit en dus ook aan elektrisch
aangedreven vermaak. Hij laat zien hoe leuk vermaak zonder
stekker ook kan zijn. In het RadaRad fiets je jezelf over de kop
en ervaar je hoe jouw eigen lichaamsenergie ingezet kan
worden als aandrijving voor een bijzondere kermisattractie.
Elektriciteit is onzichtbaar en dat maakt het lastig om het
verbruik ervan omlaag te schroeven. Hoeveel is dat eigenlijk,
een kilowattuur of een joule? Bij Project Plastic Poep van Elise

Leusink lever je zélf de energie om een beetje plastic te
smelten en ervaar je hoeveel deze energie eenheden letterlijk
aan menselijke arbeid kosten. Het duo KunstConstructie trok
door de provincie op zoek naar een object dat je hebt gekocht,
maar niet echt nodig hebt. Iets wat je eigenlijk niet gebruikt en
waarvan je een beetje spijt hebt. LostEnergy dus! Er werd
massaal meegedaan aan deze challenge, zowel op locaties als
online. De verloren objecten en de verhalen zijn te zien in de
tentoonstelling. Ook jij kunt meedoen aan de LostEnergy
challenge! Upload een foto van jouw ‘verloren object’ via
de projectpagina van Lost Energy via tetem.nl.
Met de projecttentoonstelling Lost Energy onderzoekt Tetem
samen met Provincie Overijssel, Universiteit Twente en de
kunstenaars welke bijdrage kunst en ontwerp kunnen leveren
aan de inbedding van energie-innovaties in de samenleving.
Tien studenten van de opleiding Communicatiewetenschap van
de Universiteit Twente hebben de kunstenaars ondersteund in
de voorbereidingen en de promotie. De tentoonstelling sluit
aan op Tetem’s programmalijn Driving Technology en is mede
mogelijk gemaakt met steun van de Gemeente Enschede,
Provincie Overijssel, Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie en Universiteit Twente.
Lost Energy op pad
De drie installaties reizen voor en na de tentoonstelling rond
door de provincie Overijssel. Zo reisde het RadaRad van
Reinier Kranendonk met Karnieland langs festivals als het Maker
Festival Twente in Enschede (25 en 26 mei) en Kannen & Kruiken
in Zwolle (5 t/m 7 juli). KunstConstructie reisde al naar Kampen,
Dalfsen, Almelo en Diepenheim en vroeg bewoners naar hun
‘verloren object’. Foto’s hiervan zijn te zien in de tentoonstelling
in Tetem. Project Plastic Poep van Elise Leusink reist na de
tentoonstelling in Tetem door naar verschillende plekken
in Overijssel.
Exploring-Lab: Energy Lab
Daag jezelf uit door te experimenteren met diverse soorten
energie in aansluiting op de tentoonstelling Lost Energy.
Hoe zet je wind om in stroom? En kan dat misschien ook
andersom? Wat betekent kinetische energie precies? En kan
een lamp licht geven zonder snoer en stopcontact? Kom langs
voor verrassende experimenten en leuke maakopdrachten!
Tetem’s Exploring-Lab is dagelijks geopend van 13.30-16.30.

Xenobodies in
mutation

29.08.19
17.11.19

t/m

Over de tentoonstelling
Lichamen zijn niet statisch en puur. Ze besmetten elkaar,
mengen zich, laten sporen achter en creëren nieuw leven.
Lichamen muteren, veranderen en transformeren, het is
muteren of sterven! Deze transformaties gebeuren
ongemerkt en continue. Ons hormonale lichaam wordt
dagelijks verstoord door giftige luchtdeeltjes die we
inademen en door de microplastics die we via voedsel
binnenkrijgen. Bij iedere aanraking vindt een uitwisseling
van miljoenen onzichtbare microben tussen lichamen
plaats. De vraag is dan ook: hoe te leven als de
xenomutaties (xeno = vreemd) die we nu eenmaal zijn?
Hoe veranderen aannames over onszelf wanneer we
geconfronteerd worden met de onophoudelijke
transformatieve relaties van onze eigen lichamen?
Muterende lichamen vereisen een andere gevoeligheid en
een herdefiniëring van datgene dat we als een levend
lichaam beschouwen. In de tentoonstelling Xenobodies in
mutation onderzoeken de kunstenaars Sonja Bäumel, Mary
Maggic and Špela Petrič de verschillende betekenissen van
onze xenobodies. Welke implicaties hebben muterende
lichamen op onze voortplanting, seks en geslacht? Wat
betekent de continue uitwisseling van microben tussen
menselijke en niet-menselijke lichamen, voor onszelf en de
natuur? En wat gebeurt er als de muterende lichamen met
de technologie versmelten? We zijn altijd al xeno geweest,
de uitdaging ligt in hoe we over onze muterende lichamen
moeten denken, en hoe we ermee kunnen leven en werken.
Xenobodies in mutation is samengesteld door curator
Agnieszka Anna Wołodźko. De tentoonstelling sluit aan bij
de programmalijn Driving Technology en is mede mogelijk

gemaakt met steun van de Gemeente Enschede, Provincie
Overijssel, Mondriaan Fonds en Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie.
Exploring-Lab: Bioplastic maken
Ons lichaam wordt ongemerkt volgestopt met microplastics
uit onder andere voedingsmiddelen. Kan bioplastic hierin
verschil maken? Ga in aansluiting op de tentoonstelling
Xenobodies in mutation ‘aan de kook’ met natuurlijke
materialen. Vermeng en verwarm diverse ingrediënten in
een pannetje, kies een kleur en laat de ontstane massa
drogen. Wat je krijgt is echt plastic, maar op natuurlijke
basis én afbreekbaar. Tetem’s Exploring-Lab is dagelijks
geopend van 13.30-16.30.
Educatieprogramma
Binnen het onderwijsprogramma van Xenobodies in
mutation onderzoeken leerlingen van het primair (PO groep
7/8) en voortgezet (VO onderbouw) onderwijs onze relatie
met de natuur, technologie en de materialen die we
uitvinden. Hoe verandert ons lichaam door microplastics
in ons eten en drinken? Hoe laten kunstenaars deze
verandering zien? De leerlingen bekijken de tentoonstelling
en gaan zélf bioplastic van natuurlijke grondstoffen maken.
De workshops zijn ontwikkeld door Tetem binnen het
Roombeek Cultuurpark Educatie (RCE) programma en
zijn te boeken via de website van RCE.

Free energy zomer
in Tetem
Breng deze zomervakantie een bezoek aan Tetem waar het
de hele zomer draait om energie die wordt opgewekt door
beweging en natuurkrachten!

Dagelijks van 11.00-17.00

Dagelijks van 13.30-16.30

Elke woensdag en
zaterdag van 14.00-15.30
(aanmelden verplicht)

Tentoonstellingen
In de tentoonstelling Lost Energy ervaar je hoe leuk vermaak
zonder stekker kan zijn, hoeveel energie het kost om een
beetje plastic te smelten en welk effect ontspullen kan
hebben op je energieverbruik. In de tentoonstelling Originals
ga je op zoek naar de vermeende kern door fysiek tussen
twee experimentele video installaties te bewegen.
Exploring-Lab
Kom experimenteren, maken en nieuwe technieken
ontdekken in Tetem’s Exploring-Lab! Maak een mini-film
van jezelf in de Animatiemachine en voeg extra beeld
elementen toe met behulp van een tekenprogramma en
een Green Screen. In het Energy Lab experimenteer je
met allerlei soorten energie.
Workshops Twentse Maakplaatsen
Bouw een zelfrijdende auto op kinetische energie, ook wel
bewegingsenergie genoemd. Je kunt jezelf ook uitdagen
door te experimenteren met zonne-energie. In de zomer
vakantie zijn er elke woensdag en zaterdag verschillende
workshops vanuit de Twentse Maakplaatsen.
Op woensdagen voor de leeftijd 6 t/m 9 jaar, ouders zijn
welkom. Op zaterdagen voor de leeftijd 9 t/m 12 jaar. Bekijk en
download het volledige programma op tetem.nl → Free energy
zomer in Tetem. Let op: aanmelden voor deze workshops is
verplicht via receptie@tetem.nl.
Een Zomer Lang Spelen in De Museumfabriek en RMT
Combineer je bezoek aan Tetem met een bezoek aan
De Museumfabriek en Rijksmuseum Twenthe die deze zomer
in het teken staan van Een Zomer Lang Spelen. Bezoek de
websites van beide musea voor meer informatie.
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