
Fungal Futures 03: De wereld van Kina toont
voorwerpen en materialen gemaakt van
zwamdraden

FUNGAL FUTURES 03 daagt je uit. Wat zijn de materialen van de toekomst? En

hoe zetten we de stap naar een duurzame, ecologische economie? De

tentoonstelling in De Wereld van Kina presenteert de onderzoeksresultaten van

een internationale groep wetenschappers, kunstenaars en ontwerpers die aan de

slag gingen met mycelium, de zwamdraden van een paddenstoel.

Dit innovatieve materiaal is een interessant alternatief voor traditionele materialen zoals

plastic, rubber, hout en leer. In De wereld van Kina zijn vanaf 4 mei 2018 materialen,

toepassingen en (onderzoeks)projecten te zien die toekomstvisies van een duurzame,

ecologische economie ineens heel dichtbij brengen.



Zacht als textiel of hard als plastic

Mycelium groeit op verschillende soorten substraten of voedingsbodems. Door natuurlijke

variatie en wijzigingen in deze groeiomstandigheden, kunnen materialen met zeer

uiteenlopende kenmerken verkregen worden. De materialen variëren in sterkte, elasticiteit,

dikte, homogeniteit en waterafstotendheid.

De Fungal Futures-expositie vertrok vanuit ‘Mycelium Design’, een project van de Nederlandse

Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (2014-2015). Officina Corpuscoli en de

Universiteit Utrecht ontwikkelden een breed gamma aan myceliummaterialen. Deze materialen

werden ter beschikking gesteld van geselecteerde kunstenaars en ontwerpers. Zij gaven op hun

beurt feedback aan de wetenschappers over de eigenschappen waaraan het materiaal moest

voldoen voor hun specifieke producten en toepassingen.

'Kijken we naar de toekomst van materialen en producten, dan moeten we
onszelf en de huidige systemen uitdagen. Niet alleen om nieuwe materialen
toe te passen op oude productiemethoden, maar om de hele productie en
industrie te herdenken. Ik ben er zeker van dat de materialen die gebaseerd
zijn op mycelium een grote invloed zullen hebben op de markt en dus op de
maatschappij. Ze zijn een van de meest haalbare alternatieven voor sommige
traditionele materialen zoals synthetische stoffen, dierenleer,...'
— Maurizio Montalti (Officina Corpuscoli), curator



vlnr: Aniela Hoitink - MycoTEX | Caroline de Roy - And who are you | Gianluca Tabellini -

Mycelium Tectonics | Jonas Edvard - MYX

De tentoonstelling werd verder aangevuld met werken van internationale ontwerpers en

kunstenaars die met dezelfde technieken en materialen werken. De expo Fungal Futures was

eerder al te zien in het Universiteitsmuseum Utrecht (NL) en het Museum Twentsewelle in

Enschede (NL).  

Deelnemende artiesten:

http://persruimte.stad.gent/images/278742
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Aniela Hoitink - NEFFA / Caroline de Roy / Francesco Zorzi - No-Rocket / Gianluca Tabellini /

Jonas Edvard / Kristel Peters - COJAK / Maurizio Montalti - OFFICINA CORPUSCOLI / Phil

Ross - MYCOWORKS / Wim van Egmond

Duurzaam biomateriaal

Vandaag gebruiken we vooral materialen die niet recycleerbaar of biodegradeerbaar zijn, wat

leidt tot een alsmaar groeiende afvalberg. Dit biomateriaal is 100% natuurlijk en afbreekbaar en

wordt geproduceerd uit afvalstromen zonder waarde. Mycelium, of zwamvlok, is een dicht

netwerk van zwamdraden dat meestal onder de grond groeit, maar het ontwikkelt zich onder

andere ook op plantaardig afval. De zwamdraden van een paddenstoel verlijmen als het ware

houtig afval (zoals houtschilfers, hennepvezels,…) tot een materiaal met nieuwe eigenschappen.

'Er wordt vandaag al volop geëxperimenteerd met mycelium, in universiteiten
en hogescholen, door wetenschappers, kunstenaars en designers
wereldwijd,... Met de tentoonstelling, de ontwerpwedstrijd en de workshop
willen we klassen en gezinnen kennis laten maken met dit nieuwe
biomateriaal. Het is geen verre toekomstmuziek.' 
— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

http://www.micropolitan.org/
http://www.mycoworks.com/
http://www.corpuscoli.com/
http://cojak.be/work/rethinking-high-fashion-shoes/
http://jonasedvard.dk/
http://www.mycelium-tectonics.com/
http://no-rocket.com/
http://www.carolinederoy.nl/
https://neffa.nl/nl/


vlnr: Kristel Peters - Growing Shoes | Phil Ross - Polyminoes and Maritime Funghi | Wim van

Egmond - One day, four seconds | Maurizio Montalti - The Growing Lab

Kina Fungi Challenge
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Om het gebruik van mycelium als biomateriaal verder te promoten, organiseert De wereld van

Kina de ‘Kina Fungi Challenge’. De challenge is een ontwerpwedstrijd voor kinderen en

volwassenen, in vijf wedstrijdcategorieën. Deelnemers kunnen de workshops volgen die De

wereld van Kina aanbiedt. Maar met een handleiding kunnen zij ook thuis of in het open labo

van ReaGent aan de slag met mycelium. De ontwerpen worden beoordeeld door een jury die

bestaat uit ontwerpers die eerder met mycelium werkten en juryleden van UGent, BOS+ en

Design Vlaanderen. Op zondag 4 november worden de winnaars bekend gemaakt en beloond.

Workshops

In samenwerking met vzw Ekoli organiseert De wereld van Kina workshops met het

zwammenmateriaal voor klassen, kinderen en volwassenen. De workshops ‘Bouwen met

zwammen’ zijn zowel bedoeld voor kinderen (vanaf 10 jaar) als volwassenen. Ook klassen

kunnen een workshop reserveren. In de workshop maken de deelnemers een biodegradeerbaar

materiaal op basis van zwammen.

Praktisch

Fungal Futures 03: van 4 mei 2018 tot en met 18 november 2018 in De wereld van Kina: de

Tuin, Berouw 55, 9000 Gent

Meer informatie over de tentoonstelling, de ontwerpwedstrijd en de workshops:

www.dewereldvankina.be

Meer informatie over de vorige edities van Fungal Futures, over mycelium, design en

ontwerp: www.fungal-futures.com

De tentoonstelling is te bezoeken tijdens de openingsuren van het museum: maandag -

vrijdag van 9 tot 17 uur, op zon- en feestdagen van 14 tot 17.30 uur.

De toegang is inbegrepen in het toegangsticket voor De wereld van Kina.

Informatie

Joke Gezels, Educatieve Diensten, gsm 0470 20 32 56, e-mail joke.gezels@stad.gent

Bevoegd

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50
78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent
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http://www.fungal-futures.com/
http://www.dewereldvankina.be/
http://www.ekoli.be/
https://reagentlab.org/


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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