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Fungal Futures 03 daagt je uit.
Wat zijn de materialen van de toekomst?
En hoe zetten we de stap naar een duurzame,
ecologische economie?
Wetenschappers en ontwerpers gingen aan de slag met mycelium,
de zwamdraden van een paddenstoel. Dit nieuwe biomateriaal is een
interessant alternatief voor traditionele materialen zoals plastic, rubber,
hout en leer. In De wereld van Kina zijn materialen, toepassingen en
(onderzoeks)projecten te zien die toekomstvisies van een duurzame,
ecologische economie ineens heel dichtbij brengen.

Tentoonstelling Fungal Futures 03
Deelnemende kunstenaars:
Aniela Hoitink - NEFFA • Caroline de Roy • Gianluca Tabellini
Jonas Edvard • Kristel Peters - www.shoedesigner.be • Wim van Egmond
Phil Ross - MYCOWORKS • Maurizio Montalti - OFFICINA CORPUSCOLI

Workshops
Steek je handen uit de mouwen en experimenteer met mycelium! Samen
met Ekoli organiseert De wereld van Kina workshops ‘Bouwen met
zwammen’.
• 10 juni • 15 juli • 5 augustus volwassenen
• 4 juli • 26 augustus kinderen (vanaf 10 jaar)

Kina Fungi Challenge
De ‘Kina Fungi Challenge’ is een ontwerpwedstrijd met vijf categorieën.
• Kindercreativiteit viert bot.
Gemaakt door kinderen tot 16 jaar.
• Een ware streling voor het oog.
Mooie en decoratieve objecten met mycelium.
• Waarvoor dient dit?
Een gebruiksvoorwerp met mycelium.
• Puur natuur, puur design.
Een voorwerp dat voor 100% uit substraat en mycelium
bestaat.
• Ik heb het geprobeerd…
Het meest mislukte voorwerp, besmet met schimmel.

De ontwerpen worden beoordeeld door een jury bestaande uit ontwerpers
die eerder met mycelium werkten en juryleden van UGent, BOS+ en Design
Vlaanderen. Op zondag 4 november worden de winnaars bekend gemaakt.

Lezingen & symposium
Op 2 oktober, geeft Jan Rammeloo, directeur op rust van de Nationale
Plantentuin, een lezing over de onmisbare rol die mycelium speelt in de
natuur met als titel ‘Het Wood Wide Web’.
De tweede spreker is Filip Janssens, een gerenommeerd ontwerper die komt
vertellen over zijn eerste experimenten met het eigenzinnige mycelium.
De tweede lezing vindt plaats op 9 oktober en laat twee onderzoekers
aan het woord. Fay De Haan onderzocht voor haar masterproef de
toepassingen van mycelium in design. Elise Elsacker licht haar onderzoek
aan de VUB toe naar de eigenschappen van mycelium als bouwmateriaal.
Meer info en inschrijvingen voor de activiteiten:
www.dewereldvankina.be – kinatuin@stad.gent – 09 225 05 42
Ook op 9 oktober, in de namiddag, organiseert het project ‘Maakbaar’
in De wereld van Kina: de Tuin een symposium rond de rol van mycelium
in duurzaam design. Tijdens workshops, lezingen en debatten wisselen
studenten en professionele ontwerpers ideeën en ervaringen uit over dit
nieuw en veelbelovend materiaal. Meer info en inschrijvingen voor dit
namiddagprogramma via laure.devroey@bosplus.be.
De lezingen starten telkens om 20u. De toegang is gratis.
Het symposium start om 14u.
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Informatie over de tentoonstelling, de workshops, de lezingen en de wedstrijd
vindt u op www.dewereldvankina.be
Informatie over vorige edities van Fungal Futures, over mycelium, design en
ontwerp vindt u op www.fungal-futures.com
praktisch
De wereld van Kina: de Tuin, Berouw 55, 9000 Gent
tel 09 225 05 42
maandag - vrijdag van 9u. tot 17u.
zon- en feestdagen van 14u. tot 17.30u. Gesloten op vrijdag 11 juni 2018.
e-mail kinatuin@stad.gent
facebook www.facebook.com/dewereldvankina
www.dewereldvankina.be

