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MULTIPLEX: TransNatural #01 
expositie  -  workshops -  lezingen 
 
Technologie speelt graag de rol van het lastige, bokkige zoontje van de natuur. Omgekeerd gedraagt de 
natuur zich regelmatig als een tot het uiterste getergde moeder, die met behulp van natuurrampen en 
ziekten uithaalt naar het kind dat niet wil luisteren. De 21ste eeuw is de eeuw waarin natuur en 
technologie als partners levensvatbare kinderen en kleinkinderen krijgen. 
 
Lange tijd gold technologie als de manier om te ontsnappen aan de beperkingen van de natuur. Vaak 
vormde die technologie daarbij ook een bedreiging voor de natuur. Tegenwoordig lijken de twee 
schijnbare tegenpolen steeds vaker te versmelten tot een nieuwe werkelijkheid. MULTIPLEX: 
TransNatural #01 biedt jong en oud een kijkje in deze hybride en rijke, nieuwe wereld met kunst, 
vormgeving, architectuur, games en meer.  
 
In een vier weken durende tentoonstelling ervaart het publiek hoe kunstenaars en designers natuur en 
techniek laten samensmelten. Dit varieert van sieraden met kunstmatig gekweekte botten als basis, een 
game spelen met modder tot het kweken van steen om bijvoorbeeld Venetië in de toekomst van de 
ondergang te redden. Een zoektocht naar hoe die nieuwe wereld er uit zal zien. Want hebben we hier te 
maken met een evolutionaire voortgang of vooral een veranderende perceptie over onszelf?  
 
Naast de tentoonstelling is er een programma met workshops voor kinderen (10-12 jaar), jongeren (12-
16 jaar), professionals en publiek. Het TransNatural symposium (13 maart) biedt  verdere verdieping. 
In oktober en november 2010 volgt MULTIPLEX: TransNatural #02. 
 
Achtergrondinformatie 
 
Deelnemende kunstenaars/ designers/ wetenschappers: 
Thomas Gerhardt (VS), Joan Healy (IER), Aaron Koblin/ Daniel Massey (VS), Lucy McRae (NL), Ralph 
Schreiber (DUI), Sander Veenhof (NL), Maarten Vanden Eynde (BE), Jelle Feringa (NL), 
2012Architecten (NL), Daniela Bershan (DUI/NL), Julius Popp (DUI), Elio Caccavale (GB), Tobie 
Kerridge (GB), Rachel Armstrong (GB) 
 
* Opening: vrij. 19 februari 
18.00u – 22.00u in de Verdieping, 22.00u – 04.00u feest i.s.m. Below/ TrouwAmsterdam 
* Expositie: vrij. 19 februari t/m vrij. 19 maart 
Openingstijden: wo. t/m vrij. + zo. 14.00u – 20.00u, za. 14.00u – 22.00u 
* Workshops kinderen en jongeren: ma. 1 maart t/m vrij. 5 maart 
Meer informatie + aanmelden op www.multiplexart.nl 
* TransNatural Symposium met workshops en lezingen: za. 13 maart 
Met Koert van Mensvoort (NL), Elio Caccavale (GB), Tobie Kerridge (GB), Rachel Armstrong (GB). 
Meer informatie + aanmelden op www.multiplexart.nl 
* Finissage: vrij. 19 maart 
Eindgesprek met makers, 18.00u. 
 
Locatie: de Verdieping/TrouwAmsterdam, Wibautstraat 127, 1091 GL Amsterdam.  
Meer informatie: www.multiplexart.nl /  
 
Noot voor de redactie: 
Perscontact: Tom Jaspers 
Mobiel: 06 22 23 45 67 
info@beyondexpression.nl 
 
 
Multiplex wordt mede mogelijk gemaakt door: Amsterdams Fonds voor de Kunst, VSBfonds, SNS Reaal Fonds, Prins 
Bernhard Cultuurfonds, de Verdieping/ TrouwAmsterdam, Beamsystems, Nowhere, Hotel Arena 
Multiplex wordt geproduceerd door Beyond Expression, productiehuis voor mediakunst 
www.beyondexpression.nl 
 


