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Hoe is
technologie
afhankelijk van
grondstoffen?

Onze relatie met energie is een thema dat even oud, mythisch
als strategisch is. In deze tentoonstelling volgt het kunstenaarscollectief On-Trade-Off het spoor van lithium.
Ze vertrekken hierbij vanuit het Congolese Manono waar recent
de grootste wereldvoorraad lithiumerts werd ontdekt. Deze
voormalige mijnstad zweeft tussen heden en verleden. Terwijl
de littekens van de koloniale mijnindustrie nog zichtbaar zijn,
maken multinationals zich op voor de ontginning van lithium,
een cruciaal materiaal in de groene economie.
De kunstwerken zoomen in op de globale race naar grondstoffen, van ontginning tot financiële speculatie, van ruwe materialen
tot hightech eindproducten. De ‘Trade-Off’ is een ongelijke ruil.
Die speelt zich af tussen technologische groei en toenemende
ongelijkheid, tussen overconsumptie en overleven, tussen de
kostbare metalen die we argeloos in onze broekzak dragen
en de handen die ze uit de aarde halen.
De kunstenaars focussen op samenwerking en kennisdeling
en bieden zo een artistiek tegengewicht aan de economische
logica van ontginning en uitbuiting. Naast een kritische blik,
tonen ze evengoed de magie van energie en elektriciteit, de
veerkracht van mens en land, en het geloof in een nieuwe zon.
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Marjolijn
Dijkman
Cloud to Ground #1, 2021-2022

Bliksembuizen of fulgurieten zijn een bijzonder natuurfenomeen. Deze grillige,
holle zandvormen ontstaan wanneer een
bliksem zich ontlaadt in zand of kwartsrijk
gesteente. Geïnspireerd op dit fenomeen,
creëert Dijkman artificiële bliksembuizen.
Ze laadt als het ware grond uit Belgische en
Congolese mijngebieden elektrisch op. Zo
ontstaan drie-dimensionele momentopnames van iets even ongrijpbaars, mythisch
en essentieel als energie.
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Pélagie
Gbaguidi
Hunger, 2022

Gbaguidi linkt de globale thematiek van
honger aan uitbuiting, ongelijkheid en overleven. Aan de basis van het werk ligt haar
verblijf bij vrouwen die in de artisanale mijnbouw werken in het Congolese Kipushi.
Daar wordt kobalt ontgonnen, een essentieel onderdeel van lithiumbatterijen. Terwijl
een witte zon de ruimte inneemt, hoor je op
de achtergrond het gedicht We are a New
Sun in combinatie met rumoer uit Kipushi.
De verhalen van de kunstenaars vormen de
basis van de tekst, die je in zes talen hoort.
Zo loopt het gedicht als een rode draad
door de tentoonstelling en biedt een hoopvol tegengewicht. Het vat poëtisch samen
hoe meerstemmigheid nieuwe manieren
van samenleven doet ontstaan.
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Maarten
Vanden Eynde
& Musasa
Material Matters (Li3), 2018

Deze poster met elementen zoals goud,
uranium, lithium en koper is gebaseerd
op klassieke didactische wandkaarten.
De tekeningen, pictogrammen en symbolen vormen een visuele rebus. Die vat de
oorsprong, transformatie en invloed van
lithium samen.
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Georges
Senga
Tshanga-Tshanga (300 Maisons),
2022

Begin 20 ste eeuw startte het Belgische
mijnbedrijf Géomines met tinexploitatie in
Manono, tot begin jaren 80. Hun vertrek
leidde tot torenhoge werkloosheid en etnische conflicten. Vandaag vestigen internationale mijnbedrijven zich in Manono en
brengen er grootschalige infrastructurele
veranderingen aan.
Senga toont een stad die gevangen zit
tussen verleden en toekomst. Naast ruïnes
en vervallen wijken, voel je hoe de vondst
van lithium Manono transformeert. De titel Tshanga-Tshanga verwijst zowel naar
het Swahili-begrip ‘mengen’ als naar een
patchworkstof.
300 Maisons brengt de villawijken van het
Belgische mijnbedrijf Géomines in beeld.
Toen het bedrijf wegtrok, nam het leger
delen van de wijk in om etnische conflicten
te controleren.
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Georges
Senga
Tshanga-Tshanga (Barsin),
2022

Barsin geeft een frontaal beeld van de vroegere arbeidershuizen, op mensenmaat. De
lokale bevolking bewoont sommige huizen,
maar de meeste zijn verlaten sinds de laatste oorlog. Op artisanale wijze ontginnen
ze cassiteriet (tin-oxide) en coltan om zo in
hun levensonderhoud te voorzien.
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Maarten
Vanden Eynde
Future Flora: Manono IV, 2022

De Australische multinational AVZ Minerals
is een van de eerste bedrijven die actief is
in Manono. De kunstenaar toont de kaart
van het mijngebied op een PCB-plaat uit
elektronische apparaten. Zaden en granen
uit de regio nemen hier de plaats in van
transistors en elektronische componenten.
Samen bootsen ze een lukasa na, een geheugenbord van het Mbudyegenootschap
in het koninkrijk Luba (nu deel van Congo)
in de 19de en 20ste eeuw. De lukasa leest als
een archief met topografische informatie
over het landschap, maar is ook een tijdlijn
die politieke of mythische gebeurtenissen
en figuren helpt herinneren. Tegelijk is het
kunstwerk een mini-zaadbank van de
zeldzame plantensoorten die in het gebied
groeien onder invloed van lokale mineralen.

copyright Steven Decroos
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Maarten
Vanden Eynde
A Chain of Events, 2021

Geschiedenis is geen opeenvolging van
losse gebeurtenissen, maar een ketting
van events die elkaar wederzijds beïnvloeden. Net als Future Flora werkt deze
sculptuur als een fysiek geheugenmiddel.
Materialen als touw, knopen en kristallen
waren multi-inzetbaar. Ze dienden als
betaalmiddel, meetinstrument of om administratieve en militaire info bij te houden.
In de ketting lopen diverse materialen in
elkaar over, van traditioneel naar industrieel. Op associatieve manier brengen ze
zo diverse verhalen rond globale handel
en communicatie samen.
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Femke
Herregraven
A Prelude to:
When The Dust Unsettles,
2022 -2023

Vanop veilige afstand, met behulp van machine learning en gesofisticeerde remote
sensing technologieën, creëren internationale mijnbedrijven vandaag een digitaal
model van toekomstige sites, lang voor er
ook maar erts uit de grond wordt gehaald.
Puur opgebouwd uit data en pixels wordt
zo een ideaalbeeld gecreëerd in hypercleane en futuristische digitale beelden.
Ze dienen om politici en investeerders
te overtuigen, maar staan ver af van de
lokale impact en realiteit. In haar installatie brengt Herregraven beide werelden
samen in een model dat het virtuele combineert met het onderzoeksmateriaal dat
het kunstenaarscollectief verzamelde in
en rond Manono.

9

Alexis
Destoop
The Pits, 2022

The Pits vangt aan met postindustriële
landschapsbeelden van Manono. Destoop
bevraagt de problematische positie van
zijn persoonlijke en westerse blik op deze
plekken. Hij keert onze klassiek westerse
visie naar beneden om, en trekt onze blik
vanuit de ondergrond omhoog, naar het
licht. Hij bewerkte hiervoor historische topografische gravures van mijnschachten
op het Zweedse eiland Utö – waar lithium
voor het eerst “ontdekt” werd in 1800.
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Jean
Katambayi
Mukendi
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Georges
Senga
Tshanga-Tshanga
(Mille Bêches), 2022

M13, 2019
M13 is een technische tekening van een
bout met dertien in plaats van zes zijden.
Hierdoor is hij niet te gebruiken met bestaande gereedschappen. De inspiratie
kwam van een bezoek aan Manono waar
enorme metalen overblijfselen van machines rondslingeren. Te zwaar om te verplaatsen, zonder enig praktisch nut, blijven
ze achter als permanente herinneringen
aan de koloniale ontginning. De bout die
nergens in past, weerspiegelt die totale
mismatch met de huidige behoeften van
de plaatselijke bevolking.

Senga toont de artificiële meren rond
Manono. Het zijn overblijfselen van de oude
mijnputten. Hier ontgint de lokale bevolking
cassiteriet en tantaal, terwijl multinationals
de stad klaarstomen voor de nieuwe lithiumkoorts. Mille Bêches betekent 1000
spaden en is de naam van een zandafgraving waar al 16 jaar lang met de hand
wordt gegraven.
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Pamela Tulizo
MATRICE, 2022
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Alain Nsenga

Tulizo volgt het spoor van grondstoffen:
van de ontginning door creuseuses, vrouwen die onder harde omstandigheden aan
artisanale mijnbouw doen tot hun eindbestemming in luxeproducten zoals smartphones, laptops of elektrische wagens. In
een fotomontage brengt Tulizo deze twee
aparte werelden samen en toont zo met
een nieuwe kritische verbeelding deze
Afrikaanse vrouwen.

Fantasmagoria, 2022
Nsenga is kind van een mijnwerkersfamilie. Dit voedde zijn fascinatie voor de
geschiedenis en impact van mijnbouw. Zo
interviewde hij Congolese en Limburgse
mijnwerkers en trof gelijkaardige verhalen aan: van migratie over hard labeur
tot ondergrondse vriendschappen. In
Fantasmagoria kijkt Nsenga naar de
gedeelde en diverse mijngeschiedenis.
Het is een imaginaire zoektocht naar een
plek waar de geesten van het verleden
de bewakers van de toekomst worden.

14

Maarten
Vanden Eynde
& Musasa
What All The World Desires, 2022

Vanden Eynde en Musasa gaan op zoek
naar de meest iconische symbolen van
de geschiedenis van energie. Hun werk
verzamelt de meest uiteenlopende referenties naar energieproductie en opslag.
Het resultaat is een stamboom of analoge
‘cloud’ waar je als bezoeker steeds nieuwe
verbanden vindt.
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Georges
Senga
Tshanga-Tshanga, 2022

Deze intrigerende beelden zijn een ode
aan de veerkracht van landschap en bevolking. Je ziet hoe de natuur langzaam
de industriële ruïnes overneemt. Tegelijk
is het een metafoor voor het complexe
samenleven van het verleden, heden en
de toekomst.
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Jean
Katambayi
Mukendi
The Concentrator, 2022

Katambayi is gefascineerd door de ruïnes
en restanten van de mijnindustrie. Hij eigent
ze toe en zet ze in om met magische en
filosofische machines een betere wereld te
stimuleren. Voor dit werk liet hij zich inspireren door de Concentrator, een technologisch hoogstandje van de mijnindustrie dat
gebruikt wordt om mineralen van gewone
stenen te scheiden. In de machine worden
de elementen van Mendelejev, formules en
portretten van chemici grondig door elkaar
geschud.

“Art is a powerful alternative to the vertical
logics of political domination and economic
exploitation. Many of the high-tech devices in
global use can in fact be self produced with
simple means, some patience, and imagination.
In my practice, mathematics, electronics and
speculative drawings allow for transforming the
industrial remnants into tools for invention.”
Jean Katambayi Mukendi
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Tétshim
& Frank
Mukunday
Machini, 2019

De Congolese kunstenaars Tétshim en
Frank Mukunday zijn echte ‘selfmade men’.
Voor hun stopmotionfilms werken ze met
krijttekeningen, stenen en gerecycleerd
materiaal. In Machini vertellen ze over de
invloed van mijnbouw en vervuiling op de
stad en de langzame vernietiging van de
mens en landschap.

19

18

Dorine Mohka
& Elia Rediger
Hercule de Lubumbashi, 2019

Deze muzikale compositie voor Congolese
en Europese muzikanten is gebaseerd op
Händel’s Hercules. We zien onder andere
een fragment van het koor dat verwijst naar
het voormalige orkest van Gécamines. Dat
Belgische mijnbedrijf startte in Lubumbashi
de grootschalige exploitatie van koper en
kobalt. Het werk herinnert aan de onlosmakelijke band tussen kunst en economie,
maar ook aan de universele kracht van
muziek, dans en humor.

Sammy Baloji,
Jean Katambayi Mukendi
& Daddy Tshikaya
Tesla Crash, A Speculation
(Model), 2019

Deze miniatuurversie van de Tesla Model
X is gemaakt uit gerecycleerde koperdraad. De techniek lijkt op de ‘wire cars’
waarmee kinderen uit Lubumbashi speelgoedauto’s maken.
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Marjolijn
Dijkman
Depth of Discharge, 2021
Cloud to Ground #2, 2021
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Pélagie
Gbaguidi
Hunger, 2022

In het tweede luik van Hunger combineert
Gbaguidi een reeks tekeningen en schilderijen tot een grafische installatie. Centraal
staat een traditionele broodoven, en twee
tafels die litho’s dragen. De tafels nodigen
uit om te delen, om samen te eten en te
praten over het universele thema van overleven. Daarnaast zie je een documentaire
met vrouwen die stenen breken in Kipushi.

Deze immersieve film vertaalt de 18de-eeuwse magie van elektrische demonstraties en
verkent hoe je elektriciteit zichtbaar maakt.
Je ziet allerlei voorwerpen die geassocieerd
worden met technologie en energieverbruik, zoals lithium, steenkool of printplaten
onder stroom. De kunstenares gebruikte
een zelfontwikkelde fotografietechniek
met hoogspanning en een met tin beklede
ontladingsplaat.
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