naar de diepe oceanen, kolkende rivieren, kleine grachtjes of
regenplassen. Maar eerst en vooral in een vogelvlucht langs de
kunstwerken van de kunstenaar Maarten Vanden Eynde!
Hij nodigt je uit om samen te kijken, te verwoorden wat je ziet
en zet je aan tot actie (ook buiten het museum!)!

1
Het kunstwerk Frutta di Mare is
volledig gemaakt uit stukken plastic
die de kunstenaar op het strand
heeft gevonden. ‘Frutta di Mare’
is Italiaans voor ‘zeevruchten’. Zo
worden kreeften, krabben en garnalen
benoemd. Of je kan de titel ook heel
letterlijk vertalen: fruit uit de zee.
Misschien daarom dat de kunstenaar
een mand met fruit heeft uitgebeeld?
Of zijn de stukjes plastic de vruchten
uit de zee geworden?

2

4

Wat we hier zien is allemaal opgevist
uit de zee! Door de zeestromingen
wordt het afval samengebracht tot
grote afvalbergen op de bodem van
de oceaan. Het ziet er een beetje
uit als natuurlijke koraalriffen:
de woonplaats van veel zeedieren.
Maar het plastic afval doet de
koraalriffen net verdwijnen!

Het schaakspel is een gekend en
moeilijk bordspel, dat volgens de
legende is uitgevonden door iemand
die voor een koning werkte. De
koning was zo enthousiast over
het spel dat hij de bedenker wou
belonen met alles wat hij maar
vroeg.
‘O, leg gewoon een rijstkorrel
op het eerste vakje van het
schaakbord, verdubbel telkens het
aantal rijstkorrels op het tweede,
derde, vierde vak,… tot je bij het
laatste vierkant komt.’ Tel je mee?

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64… De koning had
al snel door dat hij nooit genoeg
rijstkorrels zou hebben om dit te
verwezenlijken.
De kunstenaar Maarten Vanden
Eynde heeft hier op dit schaakbord
niet gekozen voor rijstkorrels, maar
voor plastic bolletjes, ook nurdles
genoemd. Het kunstwerk toont
ons de omvang van het probleem
van plasticvervuiling. Wie hier,
net zoals in het schaakspel, een
paar stappen vooruit denkt, weet
al snel dat alle korrels in de hele
wereld niet zouden volstaan om nog
maar het halve bord te vullen. Dat
is het mogelijke gevaar van een
buitengewoon sterke groei! Jaarlijks
wordt er meer dan 300 miljoen ton
plastic gemaakt en vervoerd.

Net bij het vervoer en maakproces
van deze korrels loopt het veel te
vaak mis! Je zeeft ze tegenwoordig
gemakkelijk uit onze Belgische
stranden. Of je kan ze zien liggen
langs de oevers van rivieren, zoals
de Schelde.
En wat we nu vinden is nog maar
het tipje van de ijsberg. Er bevindt
zich nog veel meer in zeeën en
rivieren, al weet niemand hoeveel.
Wat er zich in het water afspeelt,
is nog moeilijker te meten of tellen
dan de vervuiling op het land.

Mensen van over de hele wereld
hielpen om nurdles te verzamelen
voor dit kunstwerk. Wil jij er
ook aan meewerken zodat het
kunstwerk nog kan groeien?
Ga op nurdle hunt en drop nadien je
vangst in de vaas in Mu.ZEE!

Wanneer stukjes plastic in de zee
belanden hebben ze al een hele
reis afgelegd. Hoe komen die daar
terecht?
Bedenk een uitdagende reis van
zo’n stukje en vertel het aan je
medebezoeker.

De kunstenaar wil met zijn kunst
mensen wakker schudden, want het
gaat niet goed met de planeet. Stel
dat jij een kunstenaar bent: met
welk soort kunstwerk zou jij de
mensen willen bewust maken van de
vervuiling van de zee? En waar zou
je je kunstwerk plaatsen?
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Laat je niet vangen, koraal is
eigenlijk een zeedier dat ons afval
opeet en er jammer genoeg ook
aan sterft!

Het lijkt wel een kast met edelstenen,
kristallen of mineralen. Maar vergis
je niet! De voorwerpen zijn gemaakt
van gevonden plastic. Het zijn de
nieuwe edelstenen van vandaag!
Plastic speelt een heel belangrijke
rol in ons dagelijks leven. Het
zorgt voor stevige verpakkingen,
broeken en truien, onderdeeltjes
van computers, telefoons of auto’s
enzovoort.

Zeedieren denken dat de plastic
deeltjes in het water voedsel zijn.
Ze eten het op, maar kunnen het
niet verteren. Uiteindelijk sterven ze
er aan. Ook de mensen die de vissen
opeten, krijgen zo veel plastic in hun
lijf. Eén portie mosselen bijvoorbeeld
bevat ongeveer 250 gram mosselen,
maar ook 90 microplastics!
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Welk souvenir zou jij kunnen maken
met verzameld plastic afval van één
week?

6

Welk slimme uitvinding zou jij bedenken
om die hele kleine microplastics uit de
zee te vermijden of op de vangen?

‘A 1000 miles away from home’ is wat
we zeggen als we ergens ver weg
van huis zijn. De sneeuwbol is gevuld
met microplastics die werden opgevist
uit de zee, op een plek waar je geen
plastic verwacht.
De kleine stukjes dwarrelen niet zoals
de meeste sneeuwbollen rustig naar
beneden. Ze blijven drijven en komen
weer omhoog, net zoals afval niet
zomaar verdwijnt als je het wegsmijt
in de vuilnisbak.

Hier maakt de kunstenaar een
nieuwe collage van gevonden plastiek,
waarbij hij de levensduur van plastic
in vraag stelt. Hoe lang gebruik jij
voorwerpen uit plastic? Wat doe je
als het voorwerp stuk is?

In Mamamundi hoor je de opsplitsing
mama en mundi, een verwijzing naar
‘moederaarde’.
De kunstenaar verwijst hiermee naar
de supermannelijke Atlas, die na een
strijd tegen de olympische goden
gestraft werd en voor eeuwig
de hemel op zijn schouders moest
dragen. In het kunstwerk van Maarten
Vanden Eynde draagt Mamamundi een
wereld van gerecycleerd afvalmateriaal.
Het toont ons de westerse gewoonte
om versleten, gebruikte materialen te
dumpen in landen in het zuiden.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Frutta di Mare
Plastic Reef
Palaeontological Plastic
Check Mate
1000 Miles Away From Home
Mamamundi

1?

In- & uitgang

5

4

6

2
Welke zaken in de wereld raken
jouw hart, maken je boos of vind
je oneerlijk? Hoe zou jij dit met je
kunst willen duidelijk maken? Welke
materialen zou je daarvoor (her-)
gebruiken?

3

Ga ploggen (combinatie van joggen en afval opruimen) of ga plandelen
(combinatie van wandelen en afval opruimen) in jouw buurt.
Bedenk, teken en ontwerp hiernaast een interessante, veilige manier om je afval
onderweg in op te bergen!
Tip: Wil je je buurt of straat betrekken in je opruimactie?
Registreer dan snel op mooimakers.be

Voor informatie over alle activiteiten en rondleidingen:
muzee.be
Vormgeving en illustratie:
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Planeet Zee, catalogus Maarten Vanden Eynde,
mooimakers.be, bewustverbruiken.be, nurdlehunt.org
Tekst en redactie:
Elise Vanhoecke, Ilse Roosens, Inne Gheeraert
Deze zeekaart verscheen in het kader van de tentoonstelling
‘Gravend naar de toekomst’ van kunstenaar ‘Maarten Vanden Eynde.
Van 4.09.21 tot 16.01.22

Mu.ZEE
Romestraat 11
8400 Oostende
info@muzee.be
+32 (0)59 242191
Nu is het aan jou! Ga naar het strand of zoek langs de rivieren naar nurdles.
Je ziet ze met het blote oog, maar een keukenzeef is handig. Op het strand
liggen ze voornamelijk tussen afgebroken schelpjes.

GEVONDEN
LOCATIE?

KLEUR?

GROOTTE?

AFGEBROKEN

GEEN NURDLE MAAR...

HOEKIG

STRAND VAN
............................

DOORZICHTIG
= .......... (AANTAL)

2 - 5 MM

DUIN:
............................

GEKLEURD
= .......... (AANTAL)

LIJKT OP
EEN LINZ

ONREGELMATIG

PLAT EN
ROND

WAT WAS HET
VROEGER?

RIVIER:
............................

ZWART
= .......... (AANTAL)

............................

(dit zijn vaak zwarte, gerimpelde schijfjes,
die helpen bij het zuiveren van water)

! Tel je mee?
Geef je aantal nurdles en zoeklocatie door via nurdlehunt.org

Ik heb deze kaart gekregen in Mu.ZEE. Daar is nu een tentoonstelling van de kunstenaar Maarten Vanden Eynde.
Je kan deze bezoeken van 4 september 2021 tot 16 januari 2022.

Ontwerp op deze zijde van de kaart je eigen ‘Kunst tot opruim-actie’! Hang ze uit aan jouw raam en moedig iedereen aan!
•
•
•
•

Bedenk een aanmoedigende slogan om afval te voorkomen.
Laat afval tot leven komen en geef een stem aan ieder zeedier!
Teken een gezond eetfestijn dat geen slechte invloed heeft op mens en dier.
Teken de voor- of nadelen bij een opgeruimd/vervuild strand.

