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We begonnen 2020 met Polarities 
Psychology and Politics of Being 
Ecological, de jaarlijkse thematische 
expo rondom de drie winnaars van de 
internationale Bio Art & Design Award.  
Ieder jaar weer trekken we meer 
belangstelling met deze expo van 
makers uit de hele wereld, van 
vooraanstaande wetenschappers 
werkend in Nederland en van publiek 
zowel in de regio als landelijk en 
internationaal. 
Dat was afgelopen jaar maar goed ook, 
want Polarities was de enige expositie 
die we nog op volle kracht hebben 
kunnen draaien met ondermeer veel 
toeloop vanuit educatie en een goed 
bezochte en inhoudelijk sterke, 
afsluitende tweedaagse BAD-special 
met workshops, lezingen en 
performances. Twee weken na de 
sluiting begon de eerste lockdown.



CMD 
MICHAEL SEDBON & RAOUL FRESE (VU) 
WINNER BAD AWARD 2019/20



Sex Shells performance  
Jonathan Ho & Joris Koene (VU) 
BAD Award 2019/20

Fungkee installation 
Emma van der Leest & Aneta Schaap-Oziemlak  
met Paul Verweij & Sybren De Hoog (Radboud UMC) 
BAD Award 2019/20 



Charlotte Jarvis 
Lecture on In Posse

Simon/e van Saarloos performance 



Een week voor de opening van de expositie 
Worlding Worlds ging Nederland voor het eerst 
op slot. En wij dus ook. Het zou ruim 10 weken 
duren , weken waarin we de expositie afmaakten 
en een film samenstelden met hulp van alle 
betrokken kunstenaars. Die film was volgens 
Design Digger een van de eerste online 
vertalingen waarmee een gesloten expositie 
toch online bekeken kon worden.  

Bekijk Worlding Worlds gerust nog eens of 
verdiep je in de interviews met de verschillende 
kunstenaars uit de expositie via het MU 
Worlding Worlds Vimeo Kanaal 

Deze film gaf het startsein voor een hele serie 
van maar liefst 48 films, clips, interviews en 
online programma’s die MU gedurende 2020 
maakte als digitale deel van het 
expositieprogramma. 
Ze zijn allemaal terug te zien via : 
MU TV op de website  
of via de  
MU vimeo site 

https://vimeo.com/410635645
https://vimeo.com/channels/worldingworlds
https://www.mu.nl/en/tv
https://vimeo.com/muhybridarthouse


Kordae Jatafa Henry 
Earth Mother, Sky Father



Ainslee Alem Robson 
Ferenj



Mehraneh Atashi 
Flotsam Jetsam Lagan and Derelict 







IN REAL LIVE THURSDAYS 
een reeks van twaalf hybride donderdagavondprogramma’s 



MU IN REAL LIVE THURSDAYS #2   
NELLY BEN HAYOUN  
I  AM  (NOT) A MONSTER



MAARTEN HEIJNENS & ANTHONY VAN GOG 
BREATHING PIECE

HANNAH DE MEYER 
NEW SKIN





MU IN REAL LIVE THURSDAYS #6  
JASPER GRIEPINK 
DEEPSOIL X STONEORGY



MU IN REAL LIVE THURSDAYS #8   
KNUFFELTHERAPIE by BAS KOSTERS



MU IN REAL LIVE THURSDAYS #8   
STIPPENLIFT



MU IN REAL LIVE THURSDAYS #11  
ALBERT VAN ABBE X RICKY VAN BROEKHOVEN



Achttien projecten met allemaal een 
fysieke én een digitale component 
vormden samen The Self Design 
Academy. De expo vond zowel in MU 
als online plaats. Daarvoor bouwden 
we een speciale tweetalige website, 
achter deze link: 
The Self Design Academy

https://www.theselfdesignacademy.nl/nl/


MARLOT MEYER 
LIMB-O

Link naar het Vimeo kanaal van  
The Self Design Academy

https://vimeo.com/channels/theselfdesignacademy


JONATHAN LEVAIN 
ONE MORE NATION



NOAM YOUNGRAK SON 
SELF DESIGN COMMITTEE 



IVI VAN KEULEN  
EUNOIA &  ATLAS SKIN



ZWERMERS 
PAN~// CATWALK  



Zwermers experimenteerde tijdens The Self Design Academy met verschillende versies van het werk PAN~// CATWALK.  
Zo maakten ze een installatie versie met photobooth voor de speicale Eindhoven editie.  
Ze deden verschillende korte 30 minuten live-versies van de performance bij MU maar ook bij Sint Lucas  
en ook enkele lange versies van 70 minuten onder meer één met een live stream naar het Istanbul Fringe Festival  
en één speciaal gemaakt voor het Eindhoven Festival. 
De foto hieronder toont bovendien de eerste uitgebreide versie met 6 spelers, die bij MU z’n première beleefde.



The Object is Absent uit 2019  
werd in 2020 genomineerd  
voor een Dutch Design Award  
in de categorie product.  
We wonnen niet maar bleken  
toch vooruitziend. In 2021  
draait het DDW  thema als  
geheel om minder|beter|anders

Een kleine versie  
van The Object is  
Absent - met  
verschillende 
nieuwe projecten  
was in februari  
2020 eveneens  
te zien tijdens  
Object Rotterdam.  
De daarna geplande  
toernee naar oa  
Milaan en de VS  
ging vanwege  
Covid-19 niet door.  



Evolutionaries Bio Art & Design from the Sea to the Soul is het 
hoogtepunt van 10 jaar BAD Award. Voor deze expositie brachten we 
grotendeels nieuw of nooit eerder in Nederland getoond werk van twaalf 
getalenteerde biokunstenaars en -ontwerpers bijeen. Uit ieder jaar een 
winnaar plus de drie winnaars van dit jaar. Voor ieder van hen heeft de 
BAD Award deuren naar de wetenschap geopend die anders gesloten 
zouden zijn gebleven.  
Door de gelijkkwaardige samenwerking tussen kunst en wetenschap die 
zo uniek is voor de BAD Award worden veelal langdurige banden 
gesmeed tussen de jonge kunstenaars en een groeiende groep 
toegewijde en leidende onderzoekers in de Levenswetenschappen.  

Maar hoewel Evolutionaries (samen met Worlding Worlds) inmiddels een 
van de langstlopende exposities in de geschiedenis van MU is, zal het 
ook de meest mysterieuze, want nauwelijks fysiek door publiek ervaren 
expositie blijven. Na de uitverkochte openingsavond was Evolutionaries 
exact drie dagen voor publiek toegankelijk, daarna gingen de deuren 
dicht voor de derde lockdown, die inmiddels zolang aanhoudt dat ook de 
verlenging met twee maanden niet heeft mogen baten.  

Gelukkig waren we in staat om ook voor dit project een film te maken. 
Met deze documentaire en de reeks interviews met alle twaalf 
deelnemende makers en wetenschappers willen we ervoor zorgen dat de 
BAD Award blijft voortbestaan nu ZonMW zich terugtrekt. En zoals het er 
nu uitziet gaat dat ondanks Corona lukkken doordat naast MU drie 
andere Eindhovense BIS-instellingen en een regionaal kennisinstituut er 
hun schouders mee onder willen zetten. Als dat lukt heeft Zuid-oost 
Brabant er een belangrijk visitekaartje bij waarin cultuur en biotechnologie 
samenkomen. 

Link naar het Evolutionaries vimeo channel

https://vimeo.com/channels/evolutionaries


SISSEL MARIE TONN & HEATHER LESLIE & JUAN VARELA (VU) 
BECOMING A SENTINEL SPECIES 
BAD WINNER 2020/21



DASHA TSAPENKO & HAN WöSTEN (UU) 
FUR_TILIZE 
WINNER BAD AWARD 2020/21



NADINE BOTHA & HENRY DE VRIES (UvA) 
THE ORDERS OF THE UNDEAD 
WINNER BAD AWARD 2020/21



Špela Petrič 
PL’AI



MICHAEL SEDBON 
CMD 2.0



CENTER FOR GENOMIC GASTRONOMY 
WELCOME TO THE O.F.F.I.C.E.




