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change perspective
Radboud Reflects

Plastic fantastic?
Lezingen, kunst en meer

Met Elize de Mul, Ad Ragas, Dennis Löwik, Daniel Poolen  

en verder Dossier plastic, schrijvers en kunstenaars  

RADBOUD REFLECTS 
DENKT VERDER OVER

do 16 februari 2017 
19.30 - 23.00 uur

Museum Het Valkhof, Nijmegen
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FESTIVAL



FESTIVALPROGRAMMA MET LEZINGEN, KUNST EN MEER

change perspective

Radboud Reflects

Plastic zak  
Lezing door filosoof Elize de Mul

Wat is plastic?  
Lezing door scheikundige Dennis Löwik

In gesprek met kunstenaar Karin van 
Dam en conservator Yvette Driever 

Welke eigenschappen heeft plastic? Kijk samen 
met scheikundige Dennis Löwik door een 
chemische bril naar plastic en ontdek niet alleen 
negatieve, maar ook positieve eigenschappen.

Kunstenaar Karin van Dam exposeert in Liquid 
Mountain. Hoor wat haar drijft en ga in gesprek 
met haar. Yvette Driever heeft Dossier plastic 
samengesteld. Sluit je aan bij een van haar 
rondleidingen: 20.00 uur / 21.00 uur / 22.00 uur. 

19.45 
- 
20.15

21.30 
- 
22.00

Tentoonstelling  
Dossier plastic 

De mobiele plasticrecyclefabriek  
Lezing door Daniel Poolen

Doorlopende performance door  
designer Wesley Nieuwenhuizen

Moeten we van plastic af, of heeft dit materiaal 
nog heel wat moois te bieden? Kom er achter bij 
de tweedelige tentoonstelling Dossier Plastic. 
Out to Sea over de milieuproblemen en Liquid 
Mountain over de bredere blik op plastic.

Een mobiele fabriek waarin het plastic op 
eilanden gerecycled kan worden. Daniel 
Poolen is niet alleen bezig met het creëren 
van awareness, maar ook met praktische 
oplossingen. Laat je inspireren.

Geraakt door de problematiek van de plastic 
soep ontwierp Wesley Nieuwenhuizen de  
Plastival (Dutch Design Week). Kom kijken hoe 
de Plastival plastic afval op festivals verwerkt.

21.00 
- 
21.30

Microplastics en plastic soep  
Lezing door milieukundige Ad Ragas

Voordrachten door schrijvers 
Wintertuin als poëziecurator

Diamonds are forever. Plastic helaas ook. We 
kunnen niet meer zonder, maar de bergen 
plastic op het land en de plastic soep in de zee 
vormen inmiddels een serieuze bedreiging voor 
mens en dier. Laat je tijdens Plastic fantastic? 
uitdagen door wetenschappers, filosofen en 
kunstenaars om een oplossing te zoeken in niet 
alledaagse richtingen. 

De plastic soep wordt almaar groter. Welke 
schade richt plastic precies aan in de oceaan? 
Milieukundige Ad Ragas laat zien dat de 
vervuiling toeneemt als we nu niets doen.

Lisa Weeda, Johan Roos, Helena Hoogenkamp 
en Joost Oomen, schrijvers van Wintertuin, 
reageren met proza of poëzie op vier 
kunstwerken uit de tentoonstelling Liquid 
Mountain. Ervaar een nieuwe blik op de kunst.  

Do

20.00 
- 
20.30

feb
16

PLASTIC FANTASTIC?

 www.ru.nl/rr/plasticfantastic  
Deelname € 10,- | Medewerkers van de RU, studenten, scholieren, Radboud Reflects-abonnees, Alumni 
Benefits Card-houders en Museumkaarthouders € 5,-

 facebook.com/radboudreflects  @RUReflects

Wanneer we de tijd nemen om de plastic zak te 
zien als het ding wat het is, wat kunnen we dan 
van hem leren? Filosoof Elize de Mul neemt je 
mee in een esthetische ervaring van de plastic 
zak. 


