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YUIKO SHIGETA 
(1983)

Yuiko Shigeta blaast oude bouwtechnieken nieuw 
leven in en boort de mogelijkheden van aarde, water en 
vuur aan in een natuurlijke keuken die ontworpen is uit 
blokken van geperste aarde.

Yuiko Shigeta revives ancient building techniques, 
tapping the potential of earth, water, and fire in a natural 
kitchen designed using compressed earth blocks.

Earth Kitchen, 2017
luchtgedroogde samengeperste aarde (van Nederlandse lokale grond), 
zeeschelp, krijt, koemest, lijnzaadolie / air-dried compressed earth 
(from Dutch local soil), seashell, chalk, cow dung, linseed oil
met dank aan / courtesy of Yuiko Shigeta

























































































































































































DIRK VAN DER KOOIJ  
(1983)

Not Only Hollow Chair, 2014
geëxtrudeerde gerecyclede dakramen en 
chocoladevormen / extruded recycled rooftop
windows and chocolate moulds
collectie / collection Stedelijk Museum Amsterdam, 
verworven / acquired in 2016

Ontwerper Dirk van der Kooij ontwikkelde een machine 
waarmee hij meubels kan ‘printen’ van gerecycled plastic.

Designer Dirk van der Kooij developed a machine he uses 
to “print” furniture from recycled plastic.

Het ontwerp en de vorm van deze 
stoel zijn nauw verwant met het 
maakproces. De stoel werd, liggend op 
een zijkant, laag-voor-laag opgebouwd 
van gerecycled transparant plastic. 
Een zelfontwikkelde machine smelt 
het plastic en met behulp van een 
gehackte 3D-printer wordt het 
ontwerp vervolgens uitgevoerd. In dit 
model is iedere buis hol om zo het 
materiaalgebruik te minimaliseren.

The design and form of this chair 
are intrinsically bound up with the 
production process: lying on its side, 
the chair was printed layer-by-layer 
using recycled transparent plastic. Van 
der Kooij uses a self-designed machine 
to melt the plastic and a hacked 3D 
printer to execute the design. All the 
tubes in this model are hollow, to 
minimize the use of material.

































STUDIO KLARENBEEK & DROS    
(2004)

Klimaatpositief glas op basis van de silicium-pantsers 
die de algengroep diatomeeën om zichzelf heen kweekt.

Climate-positive glass based on the silicon armor that 
diatoms grow around themselves.

Micro-algen of diatomeeën vormen 
één van de voornaamste bronnen voor 
CO2-binding en -opslag. De studio 
toont de potentie van het kweken van 
dit organisme en de conversie ervan 
naar glas. Dit materiaal biedt een 
oplossing voor biobased bouwen. 
Voor die bouwmethode is men nog 
steeds naarstig op zoek naar geschikte 
materialen voor natte ruimtes. De 
experimenten zijn onderdeel van het 
Wierwaar-project, waarin biopolymeren 
van natuurlijke materialen uit zee, zoals 
algen en wieren, centraal staan.

Microalgae, or diatoms, form one 
of the main agents for CO2 binding 
and storage. The studio shows the 
potential for cultivating this organism 
and converting it into glass. This 
material offers a solution for bio-based 
construction, a sector that is still 
eagerly searching for suitable materials 
for wet spaces. The experiments are 
part of the Wierwaar project, which 
focuses on biopolymers based on 
natural materials from the sea, such as 
algae and seaweed.

Weedware Diatom Glass, 2022
in samenwerking met / in collaboration with NIOZ, 
Nederlands instituut voor zeeonderzoek, Wim van 
Egmond Microphotographer, Swarovski, Vrij Glas, TNO
glas op basis van micro-algen (diatomeeën), 
gegoten / glass based on micro-algae (diatoms), casted
met dank aan / courtesy of Klarenbeek & Dros

































DRIFT
(2007) 

Volkswagen Beetle 1980 uit de series /
from the series Materialism, 2018

van grote naar kleine blokken: katoen / polyurethaan / paardenhaar / 
staal / rubber / teer / aluminium / houtpoeder / Tectyl / glas / polyoxymethyleen 
(POM) / lakverf / polyvinylchloride (PVC) / zuur / aluminium-magnesium 
legering / papier / smeer / motorolie / tandwielolie / polyamide / acrylonitril-
butadieen-styreen (ABS) / remvloeistof / lood / polymethylmethacrylaat 
(PMMA) / rvs / koper / bakeliet / hoge dichtheid polyetheen (HDPE) / kurk / 
messing / glaswol / porselein / plexiglas / polybuty-leentereftalaat 
(PBT) / magneet / kit / grafiet / Vitrite /blik / chroom / wolfraam 

from largest to smallest blocks: cotton / polyurethane / horse hair / steel / 
rubber / tar / aluminum / wood powder / Tectyl / glass / polyoxymethylene 
(POM) / lacquer paint / polyvinylchloride (PVC) / acid / aluminum magnesium 
alloy / paper / grease / motor oil / gear oil / polyamide / acrylonitrile-butadiene-
styrene (ABS) / brake fluid / lead / polymethyl methacrylate (PMMA) /stainless 
steel / copper / bakelite / high-density polyethylene (HDPE) / cork / brass / 
glasswool / porcelaine / plexiglass / polybutylene terephthalate (PBT) / magnet / 
kit / graphite / Vitrite / tin / chrome / wolfram

met dank aan / courtesy of DRIFT









































































































Colofon / Credits

CONCEPT EN SAMENSTELLING / 
CONCEPT AND CURATION
Amanda Pinatih (Conservator Vormgeving / Design 
Curator), Ingeborg de Roode (Conservator Industriële 
Vormgeving / Industrial Design Curator) met 
medewerking van Conservator in Opleiding / with the 
assistance of the Curator in Training Amélie Martelle

TEKSTEN / TEXTS
Amanda Pinatih, Ingeborg de Roode, 
Amélie Martelle, Lieke Penders 

REDACTIE EN VERTALING / 
EDITING AND TRANSLATION 
Steve Green Communications

EINDREDACTIE / CHIEF EDITOR
Gwen Parry

TENTOONSTELLINGSONTWERP EN PRODUCTIE / 
EXHIBITION DESIGN AND PRODUCTION
Envisions

ONTWERP / DESIGN
Sanne Schuurman, Sophie Mensen, 
Iwan Pol, Paul Coenen, Frederik Deschuytter,  
Pien Post, Tim Vanlier

PRODUCTIE / PRODUCTION
Bram de Vos, Giulia Toneguzzo, Sanne Kaal, 
Zowa Rindt, Jakob Rieper, Thanos Deenen, 
Leonie Boschma

AANVULLENDE TENTOONSTELLINGSOPBOUW / 
ADDITIONAL EXHIBITION INSTALLATION
Planemos BV, Utrecht

LICHT / LIGHT
Studio Warmerdam – Maarten Warmerdam 

GRAFISCHE VORMGEVING / GRAPHIC DESIGN
Eva Heisterkamp, Dirk Verweij, Medeina Musteikyte

DRUKWERK EN BELETTERING / 
PRINT AND LETTERING
Riwi ColloType

INTRODUCTIEVIDEO / INTRODUCTION VIDEO
Margita van Vugt, Mals Media

De tentoonstelling It’s Our F***ing Backyard. Designing Material Futures  
is mede tot stand gekomen dankzij de genereuze bijdragen van 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het 
Mondriaanfonds en onze partner Polestar / The exhibition It’s Our F***ing 
Backyard. Designing Material Futures is generously supported by the  
Creative Industries Fund NL, the Prins Bernhard Cultuurfonds,  
Mondriaan Fund and our partner Polestar.

Onze grote dank gaat uit naar / Special thanks to: 

BRUIKLEENGEVERS / LENDERS
Alle bruikleengevers, ontwerpers, kunstenaars en 
makers / All lenders, designers, artists, and makers

ADVIES EN EXPERTISE / ADVICE AND EXPERTISE
Raki Ap (spreker, gastdocent, woordvoerder Free West 
Papua NL en één van de grondleggers in Nederland 
van Inheemse Perspectieven op klimaatverandering / 
Speaker, guest lecturer, spokesperson at Free West 
Papua NL, and one of the founders in the Netherlands 
of Indigenous Perspectives on Climate Change).
Chihiro Geuzebroek (Trainer, spreker en inter-
disciplinair maker op het gebied van klimaatrecht-
vaardigheid, kolonialisme, Inheemse soevereiniteit, 
kunst & activisme / Trainer, speaker and inter-
disciplinary practitioner in the fields of climate justice, 
colonialism, Indigenous sovereignty, and arts & 
activism).

MEDEWERKERS / CONTRIBUTORS
Alle (freelance) medewerkers van het Stedelijk 
Museum die hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van de tentoonstelling It’s Our F**ing 
Backyard / All staff members and freelancers 
connected to the Stedelijk Museum who contributed 
to the realization of It’s Our F***ing Backyard.   

SPONSOREN EN PARTNERS / 
SPONSORS AND PARTNERS
Met dank aan de volgende partijen voor het beschik-
baar stellen van restpartijen ten behoeve van de 
inrichting / Thanks to the following parties for making 
leftover material available for the exhibition design:
Hydro Extrusions Benelux, Drukkerij Tielen, 
Morssinkhof Groep, Galante Natuursteen, Forbo, 
Artex, PHP fibers, Feltouch, Finsa en overige partijen / 
and others. 

Met dank aan Baró Galería, Mallorca voor hun 
financiële ondersteuning / Thanks to Baró Galería, 
Mallorca for their financial support.

Het Stedelijk Museum Amsterdam wordt ondersteund door /  
The Stedelijk Museum Amsterdam is supported by

Partner




