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Microplastics
het onzichtbare wordt zichtbaar

TENTOONSTELLING
13.03 > 19.06.2021

De gevolgen van ons stedelijk consumentengedrag laten zich
voelen tot in de oceanen! Het Riolenmuseum is eventjes de
thuisbasis van Microplastics, een tentoonstelling die opgezet
werd door Surfrider Foundation Europe. Wanneer het onzichtbare
zichtbaar wordt … U ontdekt hoe deze plasticdeeltjes tot in de
kleinste levende organismen binnendringen.
Zoom mee in op het oneindig kleine en maak kennis met
een gevarieerd universum op microscopisch niveau. Twee
wetenschappers, Richard Kirby en Thomais Vlachogianni, bijgestaan
door een kunstenaar, Jean Noviel, namen foto’s van plankton om de
bezoeker bewust te maken van de gevaren van microplastics.
Deze minuscule afvalrestjes bevatten verontreinigende stoffen en
chemische producten en verspreiden zich in onze oceanen. Ze zijn
vrijwel onzichtbaar voor het blote oog en worden opgenomen door het
plankton, kleine waterplanten en -dieren die de basis vormen van de
voedselketen in de zee. Deze microplastics brengen reële risico’s met
zich mee voor onze leefomgeving en onze gezondheid.
Deze tentoonstelling werd voor het eerst gepresenteerd in de kuststad
Biarritz en volgt ons afvalwater stroomopwaarts, via rivieren en riolen.
Met de foto’s maken het Riolenmuseum en Surfrider Europe ons
bewust van het probleem.
Wat zijn microplastics?
Microplastics zitten letterlijk overal in ons leefmilieu, van de lucht
die we inademen tot het water dat we drinken. Deze deeltjes plastic
afval zijn minder dan 5 mm groot en bestaan in twee vormen:
microfragmenten en microvezels. Deze laatste komen vrij door
de wrijving van textiel, en dan vooral synthetische stof, tijdens het
wassen. Microfragmenten ontstaan dan weer bij het verbrokkelen
van omvangrijke plastic voorwerpen. Door hun kleine afmetingen
vormen microplastics een groter gevaar voor de voedselketen dan
macroplastics.
Een tentoonstelling met een Brusselse artistieke invalshoek
Isabelle Azaïs pimpt alledaagse voorwerpen en sensibiliseert het
publiek rond circulaire economie en de uitputting van onze natuurlijke
grondstoffen. Als artistiek weerwoord op de tentoonstelling stelt

zij een monumentaal drieluik voor, getiteld «Wat we weggooien, wat
we opeten». Dit werk, zichtbaar vanaf de straat, kreeg een plaats in de
zuilengalerij van het uitgangspaviljoen van het museum. Samen met
Mathilde Hatzenberger werkt Isabelle Azaïs ook aan de scenografie van
Microplastics. Dankzij hun inbreng groeit de tentoonstelling uit tot een
emotionele ontmoeting tussen de artistieke en wetenschappelijke wereld.
Omwille van de
gezondheidsmaatregelen
is de reservering van uw
bezoek verplicht via
riolenmuseum.brussels

PRAKTISCH

MICROPLASTICS
HET ONZICHTBARE WORDT ZICHTBAAR
Tentoonstelling 13.03 > 19.06.21
De activiteiten zijn gratis.
Voor de toegang tot het museum,
zie onze tarieven
Riolenmuseum
Anderlechtsepoort
1000 Brussel
Van dinsdag tot zaterdag
van 10u tot 17u
riolenmuseum.brussels

ER VINDEN OOK TAL VAN NEVENACTIVITEITEN
ROND DE TENTOONSTELLING PLAATS
Zaterdag 13.03.21
Opening van de tentoonstelling
Hoe maak je zelf een kwal? Een workshop geleid door kunstenares Nora
Juncker. Afspraak met de gidsen van het museum
Toegang en workshops gratis
21.03 en 03.06
DIY workshops
Alma Sana komt langs met haar mobiele drogisterij. Leer hoe u
verzorgings- of onderhoudsproducten maakt, zoals een multifunctionele
spray, vloeibaar wasmiddel, tandpasta, of badzout.
Om aan de workshops deel te nemen, hoeft u alleen maar een glazen
bokaal mee te nemen.
24.03, 03, 07, 10, 14 & 17.04, 12 & 15.05, 05, 16 & 19.06
Workshops Zero Waste
Wat moeten we doen om ons afval te verminderen en ‘zero waste’ te
leven? En waarom brengt u uw afgedankte sokken niet mee om ze hier
een tweede leven te geven?
14.06 > 19.06.21
Ocean Week
Met, op 19.06.21, een geluidsperformance door We.Lo(u)ve.Radio
in het museum.
Door de coronamaatregelen stellen wij u voor om de
tentoonstelling te komen ontdekken na afspraak,
op donderdag 11 of vrijdag 12 maart.
Perscontact
anne-sophie.vanneste@brucity.be
T. 32 (0)2 279 64 73 - M. 0475 82 67 41

