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BARNAS ZWAMT
Maria Barnas debuteert op Twitter als huiszwam
Schijfster Maria Barnas zal vanaf 4 maart 2013 twee weken lang ‘in de huid kruipen’ van
een huiszwam op Twitter en Facebook. “De huiszwam kan overal opduiken. Hij verspreidt
zich eerst als gerucht, dan als een hardnekkige roddel, om uiteindelijk als het meest
verschrikkelijke geheim dat niemand voor zich kan houden de donkerste plekken van alle
huizen te beheersen. Zo komt de huiszwam moeiteloos overal en hij is nergens welkom.
De huiszwam trekt zich hier niets van aan. Juist waar hij geweerd wordt, bloeit en bloost
hij en komt hij elke keer nog iets extravaganter terug.” aldus Barnas.
Maria Barnas - haar derde poëziebundel Jaja de oerknal verschijnt binnenkort bij De
Arbeiderspers - is de vierde schrijfster in een estafette van 16 biologen, filosofen en
schrijvers die de actualiteit becommentarieert vanuit een ongebruikelijk perspectief.
Later dit jaar volgen o.a. Paulien Cornelisse als gistcel, Bart Knols als mug, Vrouwkje
Tuinman als naaktslak, Vincent Bijlo als rhinovirus en Gerbrand Bakker als schaap.
Deze opmerkelijke schrijversestafette onder de naam Fora & Fauna is een idee van
kunstenaar Sjaak Langenberg & vormgeefster Rosé de Beer. Fora & Fauna is onderdeel
van de tentoonstellingsmanifestatie Ja Natuurlijk in en rond het Gemeentemuseum Den
Haag die op 15 maart wordt geopend. De huiszwam, de naaktslak en de gistcel zijn te
volgen op de Fora & Fauna Facebook- en Twitterpagina. FB.com/ForaEnFauna Twitter:
@Fora_en_Fauna
Wat is natuurlijk? En wie of wat bepaalt dat?
Wat is natuurlijk? En wie of wat bepaalt dat? Dat is de vraag die centraal staat tijdens de
tentoonstellingsmanifestie Ja Natuurlijk. Bepalen wij mensen dat alleen of mogen dieren,
planten en dingen ook meepraten?
Egocentrisme en menscentrisme tieren welig op sociale media en op internetfora. Mensen
denken dat ze het voor het zeggen hebben, terwijl de rollen regelmatig ook omgedraaid zijn.
Zo wist een mug het Taiwanese nieuws stil te leggen door in de keel van de nieuwslezeres
naar binnen te vliegen, verraadde een andere mug een Finse autodief door zich vol te zuigen
met diens bloed en hield een konijn een vliegtuig dagenlang aan de grond in de
Dominicaanse Republiek. In de gemiddelde mond van een mens zitten meer dan 7 miljard
bacteriën. Wordt het niet tijd dat we hen aan het woord laten? Hoe kijkt een slak eigenlijk aan
tegen de discussie rondom de hypotheekrenteaftrek in Nederland?
Ter relativering van de maakbaarheid en ter promotie van een meer symbiotische relatie
tussen mens, dier en ding nodigen Sjaak Langenberg en Rosé de Beer 16 biologen, filosofen
en schrijvers uit om in de huid te kruipen een plant, dier of object. De titel van het project,
Fora & Fauna, verwijst zowel naar internetfora als de planten- en dierenwereld. Elke schrijver
facebookt of twittert gedurende twee weken vanuit het perspectief van de stier van Potter,
een mug, een spermatozoïde, een patatduif, een grutto, en, in het geval van Maria Barnas,
een huiszwam.

Huiszwam@fora_and_fauna Dakloos wellen er bruinfluwelen
kragen in mij op.

	
  

Ja Natuurlijk in en rond Gemeentemuseum Den Haag vanaf 15 maart
De schrijversestafette Fora & Fauna loopt parallel aan de internationale kunstmanifestatie Ja
Natuurlijk die op 15 maart opent in en rond het Gemeentemuseum Den Haag. In Ja Natuurlijk
is de mens niet langer het centrum van de wereld. In een groots opgezette tentoonstelling
laten ruim 80 kunstenaars verrassende partnerschappen zien tussen mens, natuur en
techniek. Met als resultaat zowel bevrijdende als hilarische gevolgen: je huisdier ontwerp je
zelf, schimmels blijken onze beste vrienden, de stad kun je oogsten en meeuwen zijn best
lekker op de barbecue. Maar ook: Je mobiel is je geheugen, Facebook is je habitat, internet
de nieuwe biotoop en nanodeeltjes zijn niet meer weg te denken uit ons bestaan.
De twitterfeed en facebookposts van alle schrijvers die deelnemen aan Fora & Fauna worden
gepresenteerd in het GEM. Tentoonstellingsbezoekers worden aangespoord om online met
hen in dialoog te gaan. Fora & Fauna daagt iedereen uit om ook eens naar de wereld te
kijken door de ogen van een stopcontact, egel of parasiet. Of zoals Vrouwkje Tuinman als
naaktslak zegt: ‘Vanmorgen heb ik 500 eitjes gelegd. Nou jullie weer #vergrijzing.’
Schrijversestafette
04-03 t/m 17-03 Maria Barnas als huiszwam
18-03 t/m 31-03 Vrouwkje Tuinman als naaktslak
01-04 t/m 14-04 Bianca Stigter als spermatozoïde
15-04 t/m 28-04 Tamar Stelling als cyborg bij
29-04 t/m 12-05 Paulien Cornelisse als gistcel
13-05 t/m 26-05 Jannie Regnerus als grutto
27-05 t/m 09-06 Vincent Bijlo als rhinovirus
10-06 t/m 23-06 Bram Esser als patatduif
24-06 t/m 07-07 Patrick van Veen als chimpansee
08-07 t/m 21-07 Atte Jongstra als bokking kipper
22-07 t/m 04-08 Matthijs van Boxsel als Stier van Potter
05-08 t/m 18-08 Bart Knols als mug,
19-08 t/m 01-09 Gerbrand Bakker als schaap
www.ja-natuurlijk.com
FB.com/ForaEnFauna
Twitter: @Fora_en_Fauna
www.sjaaklangenberg.nl
_________________________________________________________________________
Noot voor de redactie: Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met
Martine Willekens via pr@ja-natuurlijk.com /	
  m.willekens@ja-natuurlijk.com of 06 53600431
of met Emma van Proosdij via evproosdij@gemeentemuseum.nl of 06 144 76 327.

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

