
De achtergrond en ontwikkeling van de PLASTIC-tentoonstelling 
 
Zou onbewerkt plastic kunnen uitgroeien tot het nieuwe consumptie-artikel? Dat was de vraag, besproken tijdens 
een diner in Maastricht in 2012, die ten grondslag lag aan het onderzoeksproject over plastic, uitmondend in de 
tentoonstelling “PLASTIC: Promises of a homemade future” (“PLASTIC: Beloften voor een 'homemade' 
toekomst”) in Het Nieuwe Instituut in 2015. Op de een of andere manier had deze vraag zich in de drie jaar van 
onderzoek die ik had gedaan naar de sociaal-politieke en economische mogelijkheden van de digitale productie nog 
nooit in deze vorm uitgekristalliseerd. Maar ook al duurde het nog ruim een jaar voordat de relatie met Het Nieuwe 
Instituut formeel een aanvang nam, de vraag begon zich al te vertakken in onvermijdelijke deelvragen, en de 
materialen en de aanpak van wat later de tentoonstelling zou worden, begonnen zich al af te tekenen. 
 
Oorspronkelijk concept 
 
Hoewel dit onderzoek over plastic ging, was het materiaal zo ingebed in onze cultuur, en waren we zo goed op de 
hoogte van de voor- en de nadelen ervan, dat het al vanuit iedere mogelijke invalshoek leek te zijn besproken. Dus 
toen het project in september 2013 van start ging, was het van essentieel belang om met een nieuwe vraag voor de 
dag te komen. De vraag die aan het begin van deze tekst wordt gesteld leek heel relevant, niet alleen in relatie tot het 
potentieel van de digitale productie om het leven en de consumptie van alledag te beïnvloeden, maar ook in wat een 
treffende overeenkomst bleek te zijn (eerst louter op basis van intuïtie, maar later door grondig onderzoek) met de 
manier waarop plastic na de Tweede Wereldoorlog een grote aantrekkingskracht had uitgeoefend op consumenten. 
De eerste bouwsteen van dit betoog werd gevonden in een specifiek stukje materiaal dat leidde naar deze 
onderzoekslijn inzake de relaties en overeenkomsten tussen plastic en 3D-printen, en de mogelijkheden die zij voor 
elkaar in petto hebben. 
 
In een YouTube-filmpje over het paviljoen van de firma Dupont op de Wereldtentoonstelling van 1963 in New York 
komt een muziekuitvoering voor, waarin de kwaliteiten van plastic worden bejubeld, evenals de manier waarop dit 
materiaal ons leven heeft vormgegeven. In dit filmpje wordt de relatie tussen de rechtstreekse aantrekkingskracht 
van de plastic-industrie op de alledaagse consument en het ontwikkelingstraject van het materiaal duidelijk. De stijl 
van het filmpje – een musical – getuigt ervan dat op een breed publiek wordt gemikt. 
 

 
Still uit “The Wonderful World of Chemistry,” Dupont-paviljoen, New York, 1963 
 



Naast latere advertenties, commerciële evenementen en pr-projecten leidt het filmpje tot het inzicht dat plastic geen 
materiaal is dat spontaan is ontstaan om zijn plaats in onze levens in te nemen, maar door de industrie is ontwikkeld, 
om er later een markt voor in het leven te roepen. Chemiebedrijven maakten gebruik van zware 
marketingtechnieken, die niet alleen op het bedrijfsleven gericht waren, maar ook op de alledaagse consument. De 
pr-machine verkocht geen product, maar de belofte van een hele bedrijfstak, en verbond daaraan een beeld van een 
schoner, makkelijker, kleurrijker en beter leven. 

  
Cellofaan-advertentie van Dupont, 1955 (eerder bedoeld om het materiaal dan om het product te verkopen) 
 
Deze en andere ontdekkingen werden tegen het licht gehouden in het kader van het onderzoek naar de industrie van 
het 3D-printen, en de kennis van de manier waarop die zelf in een tijdsbestek van een paar jaar is gepropageerd. 
Hierdoor werd het verband tussen de twee industrieën duidelijk en een gevoel van urgentie teweeg gebracht. Want 
hoewel het beeld van de plastic-industrie en de gevolgen ervan in de geesten van de consumenten leken vast te 
staan, was de industrie van het 3D-printen nog volop in ontwikkeling. Daarom dachten wij dat die nog steeds kon 
worden beïnvloed. 
 
De belangrijkste punten van het verhaal, zoals dat aanvankelijk aan Het Nieuwe Instituut (HNI) werd gepresenteerd, 
waren min of meer consistent met het uiteindelijke resultaat. Het onderzoek naar deze nieuwe industrie viel uiteen in 
drie delen, die ieder een bepaald aspect van de economische machine belichtten – misschien wel de generieke 
'conflictpunten' van iedere nieuwe industrie: het beeld dat van deze industrie werd geschetst (dat we Propaganda 
noemden), de zakelijke kant ervan (Monopoles) en de relatie met de macht (Beleid). In de loop van de tijd en van de 
samenwerking met het Instituut is dit onderzoek uiteraard enorm aangepast en verder ontwikkeld, zowel wat betreft 
de helderheid van de boodschap als wat betreft de niet minder belangrijke formele en narratieve kwaliteiten ervan. 
 



 
Vroeg tentoonstellingsschema 
 
Thematische focus 
 
Hoewel er sprake is van een enorme hoeveelheid onderzoek naar en een brede belangstelling voor de plastic-
industrie, is de culturele belangstelling voor digitale productie relatief jong. Dus toen de tijd was aangebroken om de 
materialen voor dit project te kiezen, was een helder onderscheid onvermijdelijk tussen de soorten materialen die in 
beide industrieën werden gepresenteerd. Dit leidde tot de beslissing om ons te richten op de hedendaagse populaire 
cultuur in de discussie over 3D-printen. We moesten ook de bewuste keuze maken om de aanwezigheid van 
designvoorwerpen in de tentoonstelling te minimaliseren (met uitzondering van het laatste onderdeel), zodat de 
nadruk op de inhoud en niet zozeer op de designkwaliteiten zou komen te liggen. We hadden natuurlijk ook met 
louter stoelen een tentoonstelling over plastic kunnen maken, maar we waren bang dat de nadruk dan te veel op het 
design zou komen te liggen en dat dit geen breder beeld zou opleveren van het systeem waarin dat design bestaat. 
Het Nieuwe Instituut kent een onderzoekstraject rond het thema 'conflict en innovatie', en streeft naar een 
multidisciplinaire aanpak. Daarom is de tweede reden voor het gebruik van materialen uit de populaire cultuur dat 
we niet alleen 'design aficionados' willen aanspreken, maar ook een breder publiek. 
 

 
Een 3D-geprinte drone van het Amerikaanse ministerie van Defensie, vervaardigd in samenwerking met een 
academie en een materiaalbedrijf 
 
Docubition 
 



Een andere overweging was de gekozen tentoonstellingsplek. Door het unieke karakter van ZAAL 2, geconstrueerd 
als een gang met vier muren, waarvan een van de muren fungeert als een tentoonstellingsruimte van tweehonderd 
vierkante meter, wordt de bezoeker op lineaire wijze door de ruimte geleid. Dit leende zich voor een lineair verhaal 
en vormde de basis voor een verhaallijn die het onderzoek in vieren opdeelde, waarbij ieder deel op het vorige 
voortbouwde. Het was deze lineaire verhaallijn – breed openend, in details tredend en weer breed sluitend – die HNI 
ertoe heeft gebracht de tentoonstelling als een documentaire op te vatten, wat uiteindelijk heeft geleid tot het concept 
van een ‘docubition’ - een documentaire en een tentoonstelling inéén. 
 
 

 
Vroeg tentoonstellingsplan 
 
Dit bleek een ingewikkelde opdracht. In samenwerking met Geert van de Wetering van het Nederlandse 
mediabedrijf Submarine, als de documentairemaker van de tentoonstelling, worstelden we met de vraag hoe een 
documentaire te maken die zich eerder in de ruimte dan in de tijd afspeelt. Hoewel we wilden vasthouden aan het 
idee van een verteller die je door het verhaal heen voert (ook omdat de inhoud zelf vrij hermetisch en complex was), 
wilden we de ervaring van het bezoeken van een tentoonstelling niet kwijtraken, waarbij de bezoeker zelf kan 
worden beschouwd als de 'redacteur' van de inhoud, die kiest hoe lang hij of zij ergens wil blijven hangen. We deden 
ook al snel afstand van het idee van een audiotour, omdat we het gevoel hadden dat sommige bezoekers dat 
onaangenaam zouden vinden. Uiteindelijk besloten we de documentaire als het ware boven de tentoonstelling te 
laten 'zweven', waarbij de ruimte telkens voor een paar minuten zou worden overgenomen alvorens naar de 'normale' 
situatie terug te keren. Hoewel het verhaal nu een strakke regie kende, wilden we toch ook een ontsnappingsroute uit 
die opgelegde verhaallijn openlaten. 
 



 
Vroeg tentoonstellingsplan 
 
Ruimtelijk ontwerp 
 
Deze sfeerverandering werd mogelijk gemaakt dankzij het ruimtelijk ontwerp van studio Daphna Laurens. Terwijl 
eerdere versies van de opzet een opdeling in verschillende 'scenes' omvatten (in vier 'hoofdstukken', die we hebben 
aangehouden), stelde de introductie van het gordijnscherm door Daphna Laurens ons in staat een serie 'cinema 
rooms' in de ruimte te creëren. Op deze manier evolueerde de ruimtelijke indeling naar vier afgescheiden gedeelten, 
één voor ieder 'hoofdstuk'. In ieder daarvan was sprake van een dichotomische presentatie van top-down 
marktkrachten versus bottom-up sociale krachten. Maar het gordijn maakte ook onderbrekingen mogelijk, en stelde 
de bezoeker in staat demonstratief uit de 'cinema' te stappen, door de voordeur. Gezien de aard van het conflict dat 
op de tentoonstelling werd getoond, hadden we het idee dat dit toepasselijk was. Ditzelfde idee strekte zich uit naar 
de laatste ruimte, de galerij. Die zagen we als het moment waarop je uit de cinema komt: de toeschouwers worden 
geconfronteerd met de werkelijkheid, terwijl de film nog vers in hun geheugen ligt. Deze ruimte werd gekenmerkt 
door een ander ruimtelijk ontwerp, en een ander soort materialen, waarvan we hoopten dat de bezoeker die nu op 
een andere manier zou zien. 
 

 
Daphna Laurens stapt door het gordijnscherm 
 



Na en buiten de tentoonstelling 
 
Terwijl de hierboven aangestipte punten gaan over de ingewikkeldheden van het inrichten van een tentoonstelling, 
was het beide partijen duidelijk en werd door HNI nog eens benadrukt dat een tentoonstelling slechts een platform 
is. Bovenal stelt een tentoonstelling je in staat onderzoek te doen, en dit was de basis van dit project (dat niet altijd 
per se als een tentoonstelling was bedoeld). Maar al in een heel vroeg stadium zagen we ook de mogelijkheden om 
een proactieve verandering van de culturele agenda te bewerkstelligen via de onderwerpen die werden onderzocht. 
We waren van plan deze invloed te ontwikkelen, niet alleen door met behulp van bestaande inhoud een specifieke, 
op het conflict gestoelde benadering van het onderwerp te construeren en te exposeren, maar ook door de 
tentoonstelling te gebruiken om nieuwe inhoud rond deze thema's te genereren: theoretisch, via een serie 
gedocumenteerde en getranscribeerde debatten, naast alle andere onderzoeksmaterialen gratis online beschikbaar 
gesteld voor iedere toekomstige onderzoeker; en praktisch, door een oproep tot actie te doen uitgaan met specifieke 
vragen die een beroep deden op designers en andere creatieve professionals. Hier werd gelijk gevolg aan gegeven 
toen we onze krachten bundelden met de Rietveld Academie. Studenten werd gevraagd te reageren op de kwesties 
die in de tentoonstelling aan de orde werden gesteld. Daarnaast organiseerden we lezingenseries op andere 
academies, en diverse evenementen, om studenten en anderen te prikkelen met wat we een urgente kwestie vonden. 
 
PLASTIC: Promises of a homemade future (PLASTIC: Beloften voor een 'homemade' toekomst) was een unieke 
uitdaging voor ons. Door de experimentele vorm ervan; het unieke soort materialen (vaak digitaal en zonder direct 
traceerbare bronnen) die om unieke zorg vroegen; de unieke ruimte waarin de tentoonstelling werd gepresenteerd; 
en het hermetische en complexe onderwerp, dat raakte aan kwesties die uiteenliepen van het uiterst gedetailleerde en 
technische tot het politieke en het ethische. Toch was de tentoonstelling niet het hoogtepunt van het project, maar 
eerder de spil waaromheen alles draaide. De urgentie en relevantie van het onderwerp bestaan nog steeds. De 
noodzaak om ons ermee te verhouden en erop te reageren bestaat ook nog steeds, We zien het als een kans die we 
nog steeds moeten zien te benutten.  
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