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Nxt Museum lanceert een nieuwe tentoonstelling
genaamd 'UFO - Unidentified Fluid Other', op 11
juni 2022
Pers previews: dinsdag 7 en woensdag 8 juni

Op 11 juni 2022 opent Nxt Museum, thuisbasis van nieuwe mediakunst in
Amsterdam, haar tweede tentoonstelling: ‘UFO - Unidentified Fluid Other’. Deze
tentoonstelling zal een jaar te zien zijn.

De tentoonstelling onderzoekt de opkomst van de virtuele identiteit in een reeks
multisensorische kunstwerken. Hoe balanceren we tussen virtuele en fysieke
werelden? Wat is er allemaal mogelijk wanneer we de vaste grenzen van de
fysieke wereld loslaten? De Nederlandse en internationale kunstenaars zijn
onder andere: multimedia kunstenaar Lu Yang, ontwerper Audrey Large,
digital fashion institute The Fabricant, fractal-kunstenaar Julius Horsthuis,
3D-kunstenaar Harriet Davey en animator / programmeur Ksawery
Kirklewski.

We leven tegenwoordig steeds meer online en in de metaverse, waar de digitale
wereld en de fysieke werkelijkheid samensmelten en waar we digitale
identiteiten aannemen. Deze bovenmenselijke wezens, digitale avatars in hun
fictieve bestaan, kunnen worden gezien als moderne mythen die ons uitdagen
om ons eigen wereldbeeld te onderzoeken, beter te begrijpen en te accepteren.

In de tentoonstelling bewegen de 'unidentified fluid others' zich door virtuele
landschappen waar zij andere digitale wezens ontmoeten in een
multisensorische museumervaring. Bezoekers kunnen digitale mode passen
van een virtueel modehuis dat seizoensgebonden NFT-drops onthult en
ronddwalen rond fysieke sculpturen die gebaseerd zijn op digitale ontwerpen.
Daarnaast kan men aan de hand van motion captured vogue dancing

https://www.nxtmuseum.com/


ontdekken hoe digitale lagen het ritueel van dans en subcultuur kracht hebben
bijgebracht.

‘UFO – Unidentified Fluid Other' verkent de grenzen van onze identiteit door
middel van kunst en technologie. Het brengt verschillende gemeenschappen en
subculturen samen, verbonden door digitale expressie, en voert ons mee naar
de hyperrealiteit van oneindige mogelijkheden. Nxt Museum zal met deze
nieuwe tentoonstelling wederom onderzoeken, vertonen en bevragen what’s
next.

De volledige lijst van deelnemende kunstenaars en de details van het
publieksprogramma worden komende maand bekendgemaakt. Volg
@nxtmuseum op Instagram en houdt de website in de gaten voor nieuws en
updates www.nxtmuseum.com.

________________________________ ENDS _________________________________

Noot voor de redactie Voor Nederlandse persinformatie kunt u contact opnemen met Bodil Van
Boven: bodil@spicepr.nl

Voor Engelstalige persinformatie kunt u contact opnemen met Emily Saunders:
emily@nxtmuseum.com

Over Nxt Museum

Nxt Museum, de thuisbasis van nieuwe mediakunst, opende in augustus 2020
in Amsterdam. Het is het eerste museum in Nederland dat volledig gewijd is aan
kunst, technologie, wetenschap & geluid. Nxt Museum exposeert en support
ambitieuze, grootschalige nieuwe mediakunstinstallaties die het resultaat zijn
van interdisciplinaire samenwerkingen tussen kunstenaars, ontwerpers,
technologen, muzikanten en wetenschappers. Het drieledige programma van
het museum, bestaande uit tentoonstellingen, performance en educatie. Het is
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ontworpen om een breed scala aan bezoekers en hun interesses aan te
spreken; van muziek en geluid tot performance kunst, dans, creatieve codering,

NFT's, Web 3.0 en meer. Het museum is gedreven door de missie te
onderzoeken, te vertonen en te bevragen what’s next.

Over de kunstenaars van ‘UFO – Unidentified Fluid Other':

–– Lu Yang

De in Shanghai gevestigde multimediakunstenaar Lu Yang creëert fantastische,
vaak pijnlijke en schokkende beelden die een interdisciplinaire mix
vertegenwoordigen van religie, filosofie, neurowetenschap, psychologie en
moderne technologie. The Great Adventure in Material World en Material World
Knight hebben alle protagonisten uit Lu Yang's kunstwerken uit het verleden
gecombineerd en een alliantie van deze helden gecreëerd. In dit computerspel
kan de wereld oneindig verkend worden door de spelers. The Great Adventure
in Material World is het meest avontuurlijke videogame kunstwerk dat Lu Yang
heeft gemaakt.

–– Audrey Large

Audrey Large is een Franse ontwerper die in Nederland woont. Ze studeerde
Cum Laude af aan de Design Academy van Eindhoven (NL), MA Social Design,
in 2017 en nam vervolgens deel aan het Artist Residency Programma van de
Jan Van Eyck Academie (NL), 2019-2020. Haar werk houdt het midden tussen
kunst en objectontwerp en onderzoekt het potentieel van digitale
beeldmanipulatie processen toegepast op het ontwerp van onze materiële
omgeving. In het museum toont zij een sculptuur dat digitaal ontworpen is en
wordt getransformeerd naar het materiële domein. Het model is een
verstrengeling van vloeiende en dynamische vormen, gemaakt van verschillende
materialen door middel van een  digitaal fabricageproces.

–– Julius Horsthuis

Julius Horsthuis is een digitaal kunstenaar die vrijwel uitsluitend gebruik maakt
van fractals. Horsthuis gebruikt wiskunde en oneindige geometrische patronen
om geestverruimende films te maken die onze verbeelding prikkelen. Foreign
Nature is een 270-graden installatie die de kijker meeneemt op een
ontzagwekkende reis door wiskundige landschappen.

–– Harriet Davey
Harriet Davey is een 3D-kunstenaar, grafisch ontwerper en AR-maker,
gevestigd in Londen en Berlijn. Ze is geobsedeerd door de vraag wat het
betekent om vloeiend en menselijk te zijn in een digitale wereld: haar werk
onderzoekt en ondervraagt het lelijke en het mooie, het maximale en het
minimale, het online en het offline. De toeschouwer wordt meegenomen op een
reis van evolutie met een virtueel personage, terwijl ze samen de werelden en
thema's van de tentoonstelling ontdekken. Haar transitie ruimtes bieden de
mogelijkheid tot reflectie in een rustgevende omgeving.

–– The Fabricant
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The Fabricant is een in Amsterdam gevestigd digitaal modehuis dat opereert op
het snijvlak van mode en technologie, en creëert kledingstukken puur voor

gebruik in de virtuele wereld. De stukken verkennen het concept ‘fluidity’, zowel
in hun esthetiek als binnen de context van de digitale omgeving, waar
zelfexpressie kan bestaan buiten de grenzen van mode en gender in de fysieke
wereld. Het werk vraagt ons om uitdrukking te geven aan ons meervoudige zelf,
speels te experimenteren met onze identiteit en elk aspect te omarmen van wie
we zijn door onze schaduwzijden aan het licht te brengen.
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