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NUCLEUS | de verbeelding van wetenschap | Noorderlicht 2017
Van 22 oktober tot en met 26 november | zes locaties in Groningen, Eelde en Assen

‘NUCLEUS, de verbeelding van wetenschap’ is de 24e editie van de internationale Noorderlicht 
Fotomanifestatie. Noorderlicht heeft een groep inspirerende fotografen uitgenodigd om werk te 
presenteren dat reflecteert op de wetenschap, in een tijd waarin onze samenleving aan de vooravond 
van immense, door kennis gedreven veranderingen staat. 
NUCLEUS: 111 fotografen, 26 landen, meer dan 700 beelden en ongelimiteerde verbeelding.

Nieuwsgierigheid
NUCLEUS gaat over de wetenschap en de representatie ervan door onafhankelijke fotografen 
en kunstenaars. In antwoord op sociale ontwikkelingen kijken meer en meer kunstenaars naar 
de wetenschap als onderwerp en bron van inspiratie. Wetenschap en kunst vormen tenslotte 
een vruchtbare combinatie. Beide disciplines werken vanuit een onderzoekende impuls, met 
nieuwsgierigheid, originaliteit, creativiteit en een open blik als fundamentele uitgangspunten. 
Beide zijn geboren uit nieuwsgierigheid en een drang om de wereld waarin te leven te begrijpen.

Ingrijpende veranderingen
Weinigen twijfelen er nog aan dat de samenleving de komende jaren vele diepgaande, door kennis 
gedreven veranderingen zal ondergaan – dit is wat de vierde industriële revolutie wordt genoemd. 
Ontwikkelingen als hernieuwbare energie, virtual reality en augmented reality, nanotechnologie en 
robotica, interplanetaire ruimtevaart, DNA-manipulatie, brein-computer interfacing, kunstmatige 
intelligentie en grootschalige data-analyse ontwikkelen zich in hoog tempo. Gevoed door al deze 
ontwikkelingen zien we dat de publieke interesse in wetenschap groeit.

Eerbetoon aan de menselijke vindingrijkheid
In NUCLEUS vertellen kunstenaars van over de hele wereld hun verhalen over wetenschap en de 
weergave ervan. Hun werk wordt gestimuleerd door de vele vormen waarin de wetenschap zich 
manifesteert en deelt de fascinatie van de kunstenaar met de kijker. Eigentijdse fotografie vormt het 
hart, van waaruit we uitweiden naar klassieke technieken en moderne media. De ene keer verbeelden 
de kunstenaars de wetenschap door het zich als feitelijk onderwerp toe te eigenen, de andere 
keer door haar verbeeldende taal als inspiratie voor hun fictie te gebruiken. Volledig bewust van de 
verantwoordelijkheden die het met zich meebrengt, betonen ze collectief eer aan de menselijke 
vindingrijkheid.

Meer informatie
Op de website van Noorderlicht, www.noorderlicht.com, vindt u informatie over het werk van de 
kunstenaars, de tentoonstellingslocaties en de openingstijden. Voor het eerst werkt Noorderlicht 
dit jaar samen met KINK in Assen en Museum de Buitenplaats in Eelde. De thematische exposities 
worden aangevuld met off-locaties, een gevarieerde reeks tentoonstellingen van collega-instellingen 
in de stad Groningen. Kijk op de website voor de details.

Boeiend en avontuurlijk
De 24e editie van de Groningse Fotomanifestatie brengt wetenschap samen met 
mensen van vlees en bloed. (...) Zo is de echte kwestie die curator Wim Melis met 

Nucleus op scherp stelt: wat brengt ons de wetenschap? Vooruitgang? Zeker. 
Schoonheid? Jawel. Een rijke tentoonstelling? Ook.”

(De Volkskrant)

Persmateriaal: Stuur een mail naar publicity@noorderlicht.com als u toegang tot deze persmap wilt krijgen. Alle getoonde series zijn 

vertegenwoordigd in de catalogus van NUCLEUS. Fysieke exemplaren en pdf’s zijn op aanvraag beschikbaar.
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Debashish Chakrabarty (Bangladesh) toont Stardust, een poëtische bespiegeling van 

de oorsprong van ons bestaan, op een pluisje stof, gemaakt van het universum. Het 

ijzer in ons bloed, het calcium in onze botten – allemaal overblijfselen van sterren.

Francesca Catastini (Italië) kijkt in The Modern Spirit is Vivisective naar autopsies, 

het ontleden van mensen en dieren, als een metafoor voor de menselijke zoektocht 

naar kennis. In anatomische theaters vonden autopsies plaats voor zowel een geleerd 

als een betalend publiek.

Alison Carey (Verenigde Staten) ontrukt oude foto’s van NASA aan de vergetelheid 

in Collecting the Moon. Deze foto’s van maanlandingen hebben alle imperfecties die 

horen bij het analoge tijdperk: incidentele lichtlekken, schitteringen op de lens, dubbele 

belichtingen en de sporen van plakband. Ze geven de foto’s een aardse sfeer.

Karin Borghouts (België) werd getroffen door de schoonheid van bizarre objecten die 

ze vond in universitaire collecties. Reliquiae ademt deze overblijfselen van overleden 

dieren, die werden getransformeerd tot studieobjecten, nieuw leven in. 

Stéphanie Borcard en Nicolas Métraux (Zwitserland) duiken in het onderzoek 

naar uilen, als deel van hun langlopende project over de Zwitserse wetenschap. 

Evolutionary Biology vraagt: waarom zijn sommige kerkuilen rood en andere wit? 

Waarom onderhandelen jonge uilen over de volgende prooi die hun ouders brengen?

Evgenia Arbugaeva (Rusland) toont Amani, een voormalig onderzoeksstation in 

Tanzania uit de koloniale periode. Ooit een hoog aangeschreven onderzoeksstation 

voor malaria, nu niet meer in gebruik. Ze vangt zijn betekenis door de ogen van John, de 

loyale laboratoriumassistent.

Monica Alcazar-Duarte (Mexico/Verenigd Koninkrijk) presenteert New Colonists, 

over de geplande enkele reis naar Mars. Haar interactieve installatie reflecteert op een 

nieuwe fase in de verkenning van het heelal, die hopelijk niet een vlucht weg van aarde 

zal zijn, maar in plaats daarvan een gevoel van wereldwijde solidariteit zal brengen.

Wayne Barrar (Nieuw-Zeeland) maakte opnames van microscoopglaasjes met 

de glasachtige, silica overblijfselen van microscopische organismen. The Glass 

Archive onthult een geometrische diversiteit en perfectie die in de natuur en cultuur 

ongeëvenaard is.
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Edmund Clark (Verenigd Koninkrijk) toont ons ogenschijnlijk aardse landschappen, 

die echter Sites of Special Scientific Interest zijn, vanwege botanische, zoölogische 

of geografische redenen. Clark ziet het nemen van een foto hiervan als een spiegeling, 

een nieuwe daad van classificatie. 

Todd R. Forsgren (Verenigde Staten) fotografeerde vogels die met mistnetten worden 

gevangen, net voordat ze uit het net worden gehaald om te worden gewogen, gemeten, 

geringd en weer vrijgelaten. Ornithological Photographs plaatst vraagtekens bij de 

ethiek van deze praktijk, die er wreed uitziet, maar meestal ongevaarlijk is.

Anna Filipova fotografeerde voor Research at the End of the World Ny-Ålesund, 

de noordelijkste civiele nederzetting ter wereld en de grootste Arctische 

onderzoekslocatie. De wetenschappelijke installaties worden langzaamaan onderdeel 

van het landschap.

Marcus DeSieno (Verenigde Staten) gebruikte een rasterelektronenmicroscoop en 

de oude techniek van ferrotypieën voor Parasites, waarin hij parasitaire organismen 

vastlegde en waarmee hij refereert aan de wetenschappelijke nieuwsgierigheid naar 

het onzichtbare.

Ellie Davies (Verenigd Koninkrijk) combineert in Stars foto’s van oude bossen met 

beelden die zijn gemaakt door de ruimtetelescoop Hubble. Door de beelden van een 

van de meest geavanceerde wetenschappelijke instrumenten te gebruiken, verbindt 

ze de bossen met het mysterie van het onpeilbare universum.

Alberto Giuliani (Italië) volgde voor Surviving Humanity wetenschappers die 

onderzoek doen naar mogelijke antwoorden op de uitdagingen die ons in de 

nabije toekomst te wachten staan, van gekloonde honden tot cryotech en 

klimaatverandering.

Annabel Elgar (Verenigd Koninkrijk) onderzoekt in Cheating the Moon de 270 

maanstenen van de Apollomissies, die aan koningshuizen en regeringsleiders over de 

hele wereld werden geschonken. Door de jaren heen is er een praktijk van vervalsingen, 

diefstal en afpersing rond de maanstenen ontstaan – 180 zijn er nu vermist.

Alejandro Guijarro (Spanje) bezocht de kwantummechanica-afdelingen van 

verschillende universiteiten en fotografeerde de krijtborden voor Momentum. De 

borden met precieze formules krijgen zo een nieuwe esthetiek.
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Paul Kranzler (Oostenrijk) en Andrew Phelps (Verenigde Staten) fotografeerden voor 

The Drake Equation in Green Bank, waar grote radiotelescopen een omgeving zonder 

elektromagnetische straling vereisen, waardoor stralingsvluchtelingen ertoe worden 

verleidt zich bij de plattelandsbevolking te voegen.

Daniel Kariko (Verenigde Staten) stelde voor Suburban Symbiosis: Insectum 

Domesticus beelden samen uit opnamen van een elektronenmicroscoop en een 

gewone microscoop, die hij gebruikte als kleine portretstudiootjes voor insecten, 

geïnspireerd door zeventiende-eeuwse Nederlandse meester-schilders.

Wanuri Kahiu (Kenia) vertoont Pumzi, Swahili voor ‘adem’, een film die zich afspeelt 

in een post-apocalyptisch Oost-Afrika, 35 jaar nadat de Derde Wereldoorlog uitbrak. 

Verstikt door watergebrek ontsnapt Asha uit haar gemeenschap, op zoek naar leven in 

de dood gewaande buitenwereld, een symbolische ontsnapping aan onderdrukking.

Jaakko Kahilaniemi (Finland) onderzoekt in 100 Hectares of Understanding een 

eigen stuk grond. Lange tijd stond hij onverschillig tegenover het perceel, maar recente 

verkenningen in het bos en de wereld van de bosbouw deden de wens ontwaken om er 

een band mee te ontwikkelen.

Jos Jansen (Nederland) presenteert Playground, een volgend hoofdstuk in de 

samenwerking van Noorderlicht met de Rijksuniversiteit Groningen. Samen verstrekten 

ze Jansen de opdracht om de onderzoeksgroep van Ben Feringa, chemicus en recente 

Nobelprijswinnaar voor zijn werk op het gebied van nanomachines, vast te leggen. 

Abbey Hepner (Verenigde Staten) vraagt zich af wat de toekomst voor ons in petto 

heeft nu technologie onze levens op meer en meer gebieden infiltreert. Optogenetic 

Cybernetic Translations toont ons in driedimensionale, lenticulaire scans, die tussen 

schoonheid en angst zweven, hoe kunstmatige intelligentie hersenscans interpreteert.

Lucy Helton (Verenigde Staten) laat ons in Actions of Consequence onaardse, van alle 

leven verstoken landschappen zien. De zwart-witbeelden verbeelden een wereld die 

tegelijkertijd beangstigend en mooi is. Ze weerspiegelen de zorgen over ons verleden 

en de onzekere toekomst van de aarde.

Phil Hastings (Verenigde Staten) creëert nieuwe levensvormen uit pixels. Morphology 

is verwant aan genetische manipulatie en refereert aan de historische handeling 

van het verzamelen en catalogiseren van het onbekende, geïnspireerd door het 

wetenschappelijk onderzoek dat eind negentiende, begin twintigste eeuw plaatsvond.
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David Maisel (Verenigde Staten) laat zien hoe onze hypermoderne wereld wordt 

gedreven door dominante technologie. Deze Sites of Technological Research and 

Production, die vreemd en zelfs dystopisch kunnen lijken, verkennen het grote 

experiment dat onze samenleving is.

Marcus Lyon (Verenigd Koninkrijk) verkent met Optogenome de huidige staat 

van moderne laboratoria, een typologie van landschappen zonder horizon, die zijn 

samengesteld uit een myriade van perspectieven.

Marie Lukasiewicz (Frankrijk) presenteert in Étude een luchtige kijk op 

stadslandbouw: hoe gezond zijn deze planten, die in de vervuilde stadslucht groeien? 

Haar semiwetenschappelijke verhandelingen tonen onverwachte gevolgen. 

Luca Locatelli (Italië) toont ons de werkzaamheden van de duizenden onderzoekers in 

CERN and the Artisans of the Universe en voegt zo een menselijke dimensie toe aan 

de veelgeziene hightech beelden van onbegrijpelijke technologie in steriele ruimtes.

Anne Arden McDonald (Verenigde Staten) polijst of schrobt het fotopapier en gebruikt 

onder meer verdampingstechnieken. De ringen, bubbels en vegen die in haar donkere 

kamer verschijnen, symboliseren Atom/Planet, de macro- en microkosmos.

Peeter Laurits (Estonia) verkent in Codex Naturalis hoe enorme computernetwerken 

dieper en dieper in onze natuurlijke systemen graven. Het zal niet lang meer duren 

totdat deze netwerken een gedeelde interface zullen vinden en beginnen te 

communiceren.

Ryoichi Kurokawa (Japan) presenteert Unfold.alt, een sensuele ervaring in beeld en 

geluid, geïnspireerd door de kosmologie en astrofysica, en met gebruikmaking van 

daadwerkelijke meetgegevens, die ons oog in oog brengen met de verste uithoeken 

van het universum en de geheimen van zijn oorsprong.

Osamu James Nakagawa en onderzoeker Michael Hamburger (Verenigde Staten) 

werkten samen om een nieuw medium te creëren van fotografie en seismologie. In 

Seismophotography: Images of Natural Disaster onderzoeken ze gevoelens van 

ontzag, verbazing en angst in relatie to de tsunami die Japen in 2011 trof.
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Clare Strand (Verenigd Koninkrijk) reageert in The Betterment Room op fotografische 

studies van een eeuw geleden die de prestaties van fabrieksarbeiders moesten 

verbeteren. Haar project is destijds geschoten op 4x5” Polaroid-negatieven – wij tonen 

de originele Polaroid-afdrukken die ze bewaarde.

Daniel Stier (Duitsland) presenteert bizarre beelden die meer associaties met 

middeleeuwse martelkamers oproepen dan met de zoektocht naar kennis. In Ways 

of Knowing combineert hij actuele onderzoeksbeelden met semiwetenschappelijke 

experimenten in zijn eigen studio.

David Thomas Smith (Verenigd Koninkrijk) brengt hulde aan de boodschap die in 1974 

door de radiotelescoop Arecibo de ruimte werd ingestuurd als een aards baken en die 

reflecteert op de evolutie van de mensheid door collages over belangrijke plaatsen in 

de menselijke geschiedenis te creëren.

Serinyà (Spanje/Zweden) kijkt in Noises from the Silent Land naar oude diorama’s. 

Fouten in de beelden benadrukken de paradox van een landschap met dode, opgezette 

dieren, dat is samengesteld om onze liefde voor alle levende wezens te voeden.

Larissa Sansour (Palestina) verkent de rol van historische mythen versus feiten. De 

korte film In the Future, They Ate from the Finest Porcelain toont een verzetsgroep 

die verfijnd porselein begraaft. Deze neparcheologie is een historische interventie, 

waarmee in feite een natie wordt gecreëerd.

Kate Robertson (Australië) legde oude kennis vast in The Medicinal Plants of Siwai, 

Bougainville. In haar lumen prints worden de bladeren niet alleen blootgesteld, het 

verhaal in hun nerven gaat ook een directe chemische reactie met het fotopapier aan.

Agnieszka Rayss (Polen) bezocht verschillende musea en anatomische, pathologische 

en forensische instituten voor haar Anatomy Lesson. Wanneer wordt een lichaam 

een specimen? Bevat anatomie schoonheid? Zijn deze objecten wetenschap, kunst of 

allebei?

Beatrice Pediconi (Italië) verkent de spirituele kwaliteiten van water in Alien, door erin 

te schilderen met olieverf en het resultaat te fotograferen en filmen, en zo scheikunde, 

natuurkunde, muziek, fotografie en video samen te brengen.
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Penelope Umbrico (Verenigde Staten) was verwonderd toen ze ontdekte dat op Flickr 

niet minder dan 1.146.034 identieke, technisch goede foto’s van de maan stonden, 

waarvan vele paradoxaal genoeg waren voorzien van een copyright label. Everyone’s 

Photos Any License speelt met dat concept in print en een razende video.

Wanda Tuerlinckx (België) reisde rond de wereld om de revolutionaire ontwikkelingen 

in robotica vast te leggen. Door een negentiende-eeuwse calotypie-camera met 

papiernegatieven te gebruiken, geeft ze de Androids de zachte, begrijpende blik van 

onze overgrootvaders mee.

Andy Thomas (Australië) toont in Visual Sounds of the Amazon hoe de geluiden van 

vogels in het hart van de Amazoneregenwoud zijn visuele verbeelding prikkelen. In 

zijn driedimensionale animaties worden het geëvolueerde, abstracte vormen in felle 

kleuren – zwevend, pulserend, flitsend, draaiend.

Maija Tammi (Finland) is gefascineerd door onsterfelijkheid en benadert dit thema 

vanuit verschillende invalshoeken. Post- is een combinatie van drie van haar projecten, 

met onsterfelijke kankercellijnen, onsterfelijke zoetwaterpoliepen en een androïde. 

Vivan Sundaram (India) rangschikte in de donkere kamer potscherven uit 

archeologische opgravingen, om zo kleine decors met lichtgevende fiberoptica te 

creëren. Terraoptics roept het beeld op van een prehistorisch landschap, dat wordt 

doorsneden door brandende rivieren.

Andrea Stultiens (Nederland) herinterpreteert foto’s aan de hand van tekeningen 

die medische illustratoren maakten van patiënten met een specifieke soort kanker in 

Staying Alive – Documenting the Uganda Cancer Institute. Dit lymfoom werd hier 

ontdekt, een halve eeuw geleden.

Peter Voigt (Duitsland) verzamelde The Strangelove Collection, met vintage 

foto’s van nucleair onderzoek en de atoombom. Het kinderlijke enthousiasme en de 

wetenschappelijke onschuld waarmee zijn onderwerp is afgebeeld, staat in schril 

contrast met zijn dodelijke gevaar.

Jakob Weber (Duitsland) laat in Uncanny Valley zien dat oude dromen van 

kunstmatige mensen – de Golem, Frankenstein – nu uitkomen met de humanoïde 

robots die in laboratoria. Nu al breiden exoskeletten, prothesen en virtual reality-brillen 

de bestaande vermogens van ons lichaam of repareren gebreken ervan.



N
O

O
R

D
ER

LIC
H

T G
A

LLERY
  w

N
U

C
LE

U
S

 | 
de

 v
er

be
el

di
ng

 v
an

 w
et

en
sc

ha
p

Fresh From Poland riep kunstenaars via sociale media op om hun visuele beelden 

van ufo’s in te sturen. Zijn we alleen of worden we bekeken? #SHOWMEYOURUFO 

onderzoekt hoe het beeld van buitenaards leven en ufo’s de laatste 75 jaar in ons 

bewustzijn is gevormd. Samengesteld door Grażyna Siedlecka (Polen).

Michael Najjar (Duitsland) bezocht voor outer space ruimtehavens en laboratoria, 

voor een serie die documentaire en fictieve scenario’s mengt. Door het intensieve 

trainingsprogramma voor de ruimtevlucht met de Virgin Galactic die hij heeft geboekt, 

is de serie deels op zijn eigen ervaringen gebaseerd.

Liam Young (Australië) presenteert ‘s werelds eerste sciencefictionfilm die is 

geschoten met laserscannertechnologie die in zelfrijdende auto’s wordt gebruikt 

voor de navigatie. Door deze ogen volgt Where the City Can’t See een ondergrondse 

gemeenschap die de stad heeft gehackt met nieuwe digitale camouflage.

Sanne De Wilde (België) reisde naar The Island of the Colorblind, een atol waar een 

ongewoon groot deel van de bevolking geen kleuren kan zien. Ze legde deze populaire 

wetenschappelijke bestemming met verschillende middelen vast, waarmee ze 

fotografie transformeert in een metafoor voor de grenzen van onze visuele vermogens.

Hannes Wiedemann (Duitsland) laat in Grinders zien hoe biohackers werken aan de 

fusie van mens en machine en functioneren als proefkonijn voor het transhumanisme: 

het geloof dat de mensheid aan de hand van wetenschap en technologie voorbij zijn 

beperkingen kan evolueren.

Robert Shults (Verenigde Staten) fotografeerde in The Superlative Light de Texas 

Petawatt Laser, de krachtigste laser ter wereld, waar fundamenteel onderzoek wordt 

verricht naar onder meer stellaire materie. Zijn piek-output is bijna tweeduizend keer 

groter dan het hele elektriciteitsnet van de Verenigde Staten.

Robin Alysha Clemens (Nederland) onthult een tegenbeweging tegen de steeds 

verder toenemende controle. Owned By No One toont een groep mensen die hun 

levens onder de radar leven, in safe houses wonen en alleen zo anoniem mogelijk in het 

openbaar verschijnen.
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Jay Gould (Verenigde Staten) toont Extreme Materials, gemaakt in een lab waar 

materialen worden ontwikkeld voor extreme omstandigheden, zoals de ruimte of 

nucleaire experimenten. Experimental Storytelling bestaat uit kleine stukjes lab fictie 

en Uncertain Passages reageert op het concept van alternatieve realiteiten dat in ons 

wereldbeeld wortel schiet.

Vincent Fournier (Frankrijk) creëert nieuw leven in Post Natural History, waarmee 

hij vraagtekens plaatst bij onze relatie met de natuur en technologie. Hij zoekt 

naar empathie in de interactie tussen mensen en robots in The Man Machine en 

onderzoekt in zijn langlopende Space Project de ruimte-industrie alsof het grote 

filmdecors zijn.

Grégoire Eloy (Frankrijk) vergezelde een geologische expeditie voor The Fault, een 

gefossiliseerd litteken van een aardbeving die meer dan 250 miljoen jaar geleden 

plaatsvond. A Black Matter verbeeldt het onderzoek dat in astrofysische laboratoria 

wordt uitgevoerd naar donkere materie – de onderzoekers, laboratoria, instrumenten 

en hun ondergrondse omgeving.
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Ulrike Schmitz (Duitsland) laat ons in Missing Link zien hoe neanderthalers weer 

kunnen leven. In 2013 werd het DNA van een mannelijke neanderthaler ontcijferd. 

Sindsdien proberen wetenschappers zijn genoom kunstmatig te reproduceren. Het 

werk is een surreële reflectie op onze plaats in de evolutionaire geschiedenis. 

Het duo Kahn & Selesnick (Verenigde Staten/Verenigd Koninkrijk) zetten in Mars: 

Adrift on the Hourglass Sea uitvoerig een ineengestorte civilisatie in scene. Foto’s die 

NASA maakte van Mars combineerden ze met hun eigen woestijnfoto’s, met acteurs in 

wanhopig onpraktische situaties, tegelijkertijd futuristisch en archaïsch.

Tjibbe Hooghiemstra (Nederland) gebruikt in Imagining the Cosmos zijn camera om 

illusies van de werkelijkheid te tekenen. Zijn foto’s roepen een ruimtelijke ervaring op, 

met een melancholische ondertoon.

Caleb Charland (Verenigde Staten) is gefascineerd door de eenvoud van de 

fruitbatterij. In Back to Light wekt hij energie op in de natuur, waarmee hij ons laat zien 

dat de mogelijkheden voor alternatieve energiebronnen eindeloos zijn. Zijn Biographs 

tonen belichte fotofilms, bedekt met nutriënten die door bacteriën zijn opgegeten. 

Michał Sita (Polen) werkt met de foto’s van Wiesław Rakowski (1903-1948), die 

curator was van het natuurmuseum in Poznań. Zoological Archive is samengesteld uit 

herontdekte glasplaten van bijna een eeuw oud, waarvan de beschrijvingen ontbreken 

– het verandert ze in surreële beelden.

David Fathi (Frankrijk) toont een nieuwe installatie van Wolfgang, over de beroemde 

kwantumwetenschapper Pauli, die in 1945 de Nobelprijs won. Hij had de reputatie dat 

elk experiment in zijn aanwezigheid mislukte. Fathi gebruikte archieffoto’s van CERN, 

waarvan sommige bewerkt, om een wetenschappelijk spookverhaal samen te stellen.
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Henk Wildschut (Nederland) toont Phosphate, een van de drie belangrijkste 

ingrediënten van kunstmest en een primair bestanddeel van veevoeders. Wildschut 

fotografeerde fosfaatmijnen in Marokko samen met foto’s van de vruchten van het 

fosfaatgebruik in Nederland, waarmee hij onze afhankelijkheid van de wereld laat zien.

Marcus Peters (Nederland) verkent in Universum MMN op intieme wijze de 

onwerkelijke staat waarin hij zich begin vorig jaar aantrof. In een half jaar tijd vloeide alle 

kracht uit zijn lichaam weg en verloor Peters meer en meer de controle over zijn lijf – het 

gevolg van de zeldzame spierziekte multifocale motore neuropathie.

Anja de Jong (Nederland) fotografeerde het watermanagement in Nederland. 

Monuments of Climate Change toont landschappen en locaties waar mensen 

eeuwenlang het water als vriend hebben omarmd of als vijand hebben bevochten. Voor 

een land dat grotendeels onder de zeespiegel ligt, zijn deze interventies cruciaal.

Xiaoxiao Xu (Nederland) toont in Aeronautics in the Backyard 

amateurvliegtuigbouwers in China die op zoek zijn naar manieren om te vliegen. 

Veel van deze vliegmachines zijn zeer gevaarlijk en functioneren nauwelijks, andere 

ontwerpen werken zo goed dat ze worden erkend door de professionele markt.

Angeline van Gent (Nederland) onderzoekt en herschikt alledaagse objecten uit haar 

omgeving tot Future Fossils. Zonder context stuurt Van Gent ze naar willekeurige 

plaatsen over de wereld. Door tandwieltjes van een horloge aan een caleidoscoop toe 

te voegen, creëert ze een nieuwe orde, die wordt gepresenteerd in Caleidoscoopfilm.

Jos Jansen (Nederland) onderzoekt de teelt van zaden. Darwins natuurlijk selectie 

is al lang vervangen door hightech plantenteelt. Seeds focust op de consequenties 

van resistentie voedselgewassen als manier om de snel groeiende wereldbevolking te 

voeden.

Jeroen Hofman (Nederland) brengt in Forensics de brede inzet van wetenschap en 

technologie bij de vaststelling van de waarheid in strafzaken in kaart – van cold cases, 

bloedspetteranalyses en daderprofielen tot pathologisch-anatomisch onderzoek en 

DNA-sporen.

Annemarie van Buuren (Nederland) toont het anachronistische karakter van de Zoo, 

met een antieke, houten platencamera uit 1880. De rauwe realiteit voor deze dieren 

wordt zo zichtbaar: achter de tralies van gedateerde, negentiende-eeuwse instituten, 

gereduceerd tot kermisattracties en afgesneden van de wildernis waar ze horen.
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