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Expositie, performance, film en lezingen
INTERFERENCE 2013: EVILUTION?

ATELIER VAN LIESHOUT - STARTEL - LOEK GROOTJANS - AFTERLIGHT JELLE DE GRAAF - INA SMITS & VICTOR ENGBERS - SIMON KENTGENS JEROEN KUSTER - SATELLIETGROEP - EDDIE THE EAGLE MUSEUM AUGUSTO MEIJER - GERARD JAGERS OP AKKERHUIS - CHRIS BUSKENS
Van zaterdag 21 t/m zondag 29 september organiseert Stichting Idee-fixe het project
Interference 2013: Evilution?.
Een evenement waar kunst en wetenschap elkaar ontmoeten. Met als locatie het
Mammoetterrein aan de Veilingkade in Breda. Dit project bestaat uit een expositie,
performance, filmprogramma en een symposium met debat.
Evolutie van kunstwerken
In de periode van 21 t/m 27 september laten diverse kunstenaars ter plekke in navolging van
het thema Evilution?, een kunstwerk ontstaan. Van 12.00 u - 17.00 u is het terrein open voor
publiek en kunnen zij de ontwikkelingen volgen. De expositie evolueert van 'niets' tot 'iets'.
Presentatie op vrijdag 27 september. Te zien tot en met zondag 29 september.
Over Interference
Interference is een van de twee hoofdprojecten van IDFX. Wat ooit begon als een kleine
expositie met het thema kunst en wetenschap is in 4 jaar uitgegroeid tot een breed grootschalig
concept. Mijlpalen in de wetenschap zijn hierbij leidraad. Met Interference worden de grenzen
verkend van wat kunst betekent binnen de wetenschap en wetenschap binnen de kunst.
Bij Interference 2013: Evilution? wordt er aan evolutie een andere draai gegeven. Dit keer
zoeken wij de grenzen van de beeldende kunst, performance, video- en filmkunst op. Wat zal
de volgende stap zijn? Een aarde met geconditioneerde mensen of neemt de natuur het over.

Kunstenaars
Atelier van Lieshout (Rotterdam), Startel (Haarlem), Ina Smits en Victor Engbers (Amsterdam),
Simon Kentgens (Rotterdam), Loek Grootjans (Breda), Jelle de Graaf (Enschede), Augusto
Meijer (Amsterdam), Afterlight (Breda) en Jeroen Kuster (Rotterdam).
Presentatie met performance
De presentatie van de kunstwerken vindt plaats op Vrijdag 27 september om 20.00 u met een
Performance door kunstenaarscollectief Eddie the Eagle Museum in samenwerking met het
senioren orkest SONG. Motto: 'het lef om te durven falen'. Na een korte introductie van
Wethouder Selçuk Akinci worden de performances hervat en wordt het publiek uitgenodigd het
terrein en de kunstwerken te gaan bekijken.
Filmprogramma
Het filmprogramma met korte animaties en documentaires in apocalyptische watersfeer is een
project van kunstenaarsinitiatief Satellietgroep (Den Haag). Dit vindt plaats in de toekomstige
Skatehal op het Mammoetterein op zaterdag 28 september om 20.00 u en duurt ongeveer 1,5
uur. In verband hiermee is de expositie op deze dag open tot en met 23.00 u s'avonds.
Symposium en debat
Zondag 29 september is er een symposium met aansluitend debat. Waar onder andere Gerard
Jagers op Akkerhuis en Chris Buskens spreken. Jagers op Akkerhuis is bioloog. Hij ontwierp de
Operator Hierarchy. Een systeem gebaseerd op de complexiteit van deeltjes én organismen,
dat kan voorspellen wat de volgende stap is in de evolutie: een digitale levensvorm, die zijn
kennis en ervaring doorgeeft aan de volgende generatie.
Buskens is filosoof en Darwinkenner. Hij ziet de wetenschap als een Darwiniaans
selectieproces. En andersom is biologische evolutie in zijn ogen een kennis verwervend proces.
Na de sprekers volgt het debat met Rebecca Nelemans, kunsthistoricus als moderator. Locatie
toekomstige Skatehal. De expositie is op deze laatste dag van Interference tot 19.00 u
geopend.

Samengevat:
Organisatie: Stichting Idee-fixe.
Project: Interference 2013: Evilution?
Locatie: voormalig Mammoetterrein, Veilingkade Breda
Expositie: 27 t/m 29 september
Evolutie Kunstwerken: 21 t/m 27 september; Publiek: 12.00-17.00 u.
filmproject en symposium vinden plaats in de toekomstige Skatehal
www.idfx.nl
Vrijdag 27 september:
Presentatie van de kunstwerken.
OpeningsPerformance door Eddie The Eagle Museum om 20.00 u.
Expositie 12.00-23.00 u
Zaterdag 28 september:
Filmprogramma met korte animaties en documentaires.
Door kunstenaarsinitiatief Satellietgroep. Aanvang 20.00 u.
Expositie 12.00-23.00 u
Zondag 29 september:
Symposium & Debat 15.00 u-17.00 u.
Met o.m. Gerard Jagers op Akkerhuis en Chris Buskens.
Moderator Rebecca Nelemans, kunsthistoricus.
Expositie 12.00-19.00

