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[�] Water is H  0, hydrogen two parts, oxygen one,

But there is also a third thing, that makes it water

And nobody knows what that is.

 
The Third Thing, 
DH Lawrence 

Met 1% WATER verkent Z33 opnieuw de 
grenzen tussen actuele beeldende kunst 
en vormgeving. Het project focust op de 
manier waarop wij omgaan met water. 
1% WATER toont werk, ideeën en experi-
menten waarmee designers, kunstenaars 
en onderzoekers de waterkwaliteit willen 
verbeteren en ons bewust willen maken 
van hoe belangrijk water is voor onze 
toekomst.

70% van het aardoppervlak bestaat uit 
water, maar slechts 3% ervan is zoet water 
en slechts 1% is vandaag geschikt voor 
menselijk verbruik.  

Factoren als de snelle bevolkingstoename 
en de stijgende consumptie, klimaatsver-
andering en industriële vervuiling bedrei-
gen deze omvangrijke, maar ongelijkmatig 
verdeelde grondstof.  De Wereldbank 
voorspelt: “Als de oorlogen van de twin-
tigste eeuw draaiden om olie, dan zullen 
de oorlogen van deze eeuw uitgevochten 
worden om water.” 

Iedereen weet dat water het ecosysteem 
van onze planeet voedt en door onze licha-
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men en gebouwen stroomt. Water speelt 
een belangrijke rol in religie, spiritualiteit 
en mythologie van alle culturen. Toch 
heeft de mens niet langer een band met 
deze levensbron. Bovendien is de manier 
waarop we tot nu toe water gebruikten, 
niet langer houdbaar. De grote uitdaging 
is om het water zodanig te kunnen gebrui-
ken dat het onze levenskwaliteit verbetert, 
niet inperkt. 

Ilse Crawford en Jane Withers stelden de 
tentoonstelling 1% WATER samen. Ilse 
Crawford is een toonaangevende ontwer-
per en Jane Withers designconsultant. 
Beiden zijn tevens werkzaam als curator 
en schrijver.

Behalve de tentoonstelling omvat het 
project een documentaireluik, een work-
shop voor kinderen en de buiteninstallatie 
‘Projections on the Pool’.

Cover beeld: “Malamp”, Brandon Ballengée.

Op basis van informatie uit veld- en labora-
toriumonderzoek, maakt Brandon Ballengée 
ecologische kunst. Amfibieën zijn de ecolo-
gische ‘steenkoolmijnkanaries’ omdat een 
verhoogde sterfte bij amfibieën een voorbode 
is van de aantasting van ons milieu. 

�
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1% WATER 
AND OUR FUTURE

curated by Ilse Crawford en Jane Withers

If the wars of the twentieth century were fought 

over oil, the wars of this century will be fought 

over water.

The World Bank

With 1% WATER Z33 again explores the 
boundaries between contemporary art 
and design. The exhibition focuses on our 
relationship to water. 1% WATER show-
cases works, concepts and experimental 
environments by designers, artists and 
scientists that are beginning to shape a 
new water consciousness.

70% of the planet’s surface is water, but 
only 3% of this is freshwater and only 1% 
is readily available for human consumption 
today. 

Factors such as the world’s growing popu-
lation and increasing consumption, climate 
change and pollution mean that even this 
relatively limited and unevenly distributed 
resource is under threat.

It goes without saying that water feeds the 
planet’s ecosystem and flows through our 
bodies and our buildings. Water plays an 
important role in religion, spirituality and 
mythology in all cultures. Yet the bond that 
once connected humans with the source of 
life has been broken and the way we have 
used water in the last century is no longer 
appropriate for today. The challenge lies 

in creating new conditions for water’s use 
that enhance rather than constrain our 
lives.
  
Ilse Crawford and Jane Withers are cu-
rators of the exhibition 1% WATER. Ilse 
Crawford is a creative director and desig-
ner. Jane Withers is a design consultant 
and creative director. They both curate 
exhibitions and write books.

Alongside the exhibition 1% WATER also 
contains a documentary program, the 
installation ‘Projections on the Pool’ in the 
Kapermolen swimming pool and work-
shops for children.

Front cover, Malamp by Brandon Ballengée.

Brandon Ballengee creates ecological artworks 
out of information from field trips and labo-
ratory research. Amphibians are the environ-
mental ‘canaries in the coalmine’. Their decline 
predicts global environmental damage.



[�] Minder dan 1% water is voor ons be-
schikbaar, maar hoe gaan we om met dit 
kostbare goed? Dit archief, een waterlabo-
ratorium met stalen uit de regio Hasselt, 
roept vragen op over de toestand van 
natuurlijke wateren en maakt ons bewust 
van de menselijke impact, bijvoorbeeld 
de vervuiling. We zien hier dat water een 
dynamisch levend element is dat verschilt 
naargelang zijn bron en dat het zodanig 
wordt misbruikt dat het eenvoudigweg 
verdwijnt. Water is lang niet het geur-, 
kleur- en betekenisloze goedje waarvoor 
we het vandaag aanzien. Hier vind je water 
van rivieiren, meren, grondwater, regen-
water, bronwater, gewijd water, giftig 
water, rioolwater, industrieel afvalwater, 
water uit koelkasten en waterbedden, 
zelfs kraantjeswater. Neem ook deel aan 
dit project. Alle bijdragen zullen deel uit-
maken van dit tentoonstellingsarchief en 
komen op de website te staan.

OPROEP

Help mee om het waterarchief in de expo 
1% WATER aan te vullen.

Verzamel tussen 100 en 500 ml zoet wa-
ter. Vermeld er alle info over verzender en 
over het water bij en voeg er een foto van 
de vindplaats aan toe. Bezorg de fles(sen) 
bij Z33. 

WATER ARCHIVE

If less than 1% of water is available for us, 
how do we treat this precious resource? 
This Archive is an aquatic ‘laboratory’ 
of water samples from Hasselt region, 
provoking questions about the character 
of natural waters and raising awareness 
of man-made issues such as pollution. 
It reveals how water is a dynamic living 
element that has different characters 
depending on where it is from and how if 
it is abused it quite simply dies. Water is 
far from being the odorless, colourless, 
meaningless stuff that we perceive it as 
today. Here is water from rivers, lakes, 
groundwater, rain water, spring water, 
bottled water, religious water, toxic water, 
sewage, industrial water, water from 
fridges or a water bed, even tap water. 
Please participate in the project. All 
contributions will feature in the exhibition 
archive and on the website. 
www.onepercentwater.org

 
PARTICIPATE

Contribute to the water archive that will be 
part of the exhibition 1% WATER.

Collect between 100 and 500 ml of water. 
Add your contact information, all infor-
mation about the water and include a 
photograph of the place where the water 
was collected. Send it to Z33. 
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[�] De eerste stap op weg naar een nieuw 
bewustzijn over water is dat we begrij-
pen hoe we water dagelijks gebruiken 
en welke factoren de wereldvoorraden 
bedreigen. Meer dan een derde van de 
wereld heeft water tekort en de situatie 
zal wellicht nog slechter worden. Aan de 
hand van het werk van kunstenaars en 
designers die deelnemen aan het debat 
over water, verkent AbUse de impact die 
klimaatswijzigingen, vervuiling, globali-
sering en de snelle industrialisering van 
de ontwikkelingslanden hebben op onze 
toekomst.  

AbUse

The first step towards creating a new 
water consciousness is understanding 
how we use water today and the factors 
that threaten global resources. More than 
a third of the world is short of water and 
the situation is likely to worsen. Through 
the work of artists  and designers enga-
ging in the water debate, AbUse explores 
the effects that climate change, pollution, 
globalisation and the rapid industrialisa-
tion of the developing world will have on 
our future.

KARLSSONWILKER
productieopdracht 

Aan het grafisch bureau Karlssonwilker 
gaf Z33 een productieopdracht om het 
watergebruik op aarde in kaart te bren-
gen. De installatie visualiseert de huidige 
toestand van het water, benadrukt hoe 
deze grondstof wordt verdeeld en toont de 
verschillende hoeveelheden die worden 
verbruikt over de hele wereld. Het werk 
illustreert ook het concept ‘watervoetaf-
druk’. Behalve het water dat we dagelijks 
gebruiken, omvat de afdruk ook het water 
dat nodig is om voedingswaren en andere 
consumptiegoederen te produceren. 

Z33 commissioned graphic designers 
Karlssonwilker to map water consump-
tion worldwide. The installation helps 
to visualize the current state of water, 
highlighting distribution of resources and 
varying levels of consumption around 
the world. It also illustrates the concept 
of the water footprint. As well as water 
we use in our daily lives this includes the 
‘virtual’ water required to manufacture 
products and food we consume.
www.karlssonwilker.com  
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EDWARD BURTYNSKY
The Three Gorges Dam, Dam # 4, 2002 

Met zijn grote, uiterst gedetailleerde 
foto’s legt Edward Burtynsky vast hoe de 
natuur wordt vervormd door menselijke 
activiteiten. Deze serie foto’s, The Three 
Gorges Dam, documenteert ‘s werelds 
grootste waterbouwproject op de Chinese 
Jangtserivier. Tien miljoen mensen 
werden door het project verplicht om te 
verhuizen.

Edward Burtynsky’s exquisitely detailed 
large-scale photographs record nature 
as it is transformed through human 
industry. The Three Gorges Damn series 
documents the world’s largest hydro 
engineering project on China’s Yangtze 
River which has caused 10 million people 
to be displaced.
www.edwardburtynsky.com

KENDRA WAN
Plasticity of Clean and Dirty, 2007  

Het werk van Wan onderzoekt onze 
moderne obsessie voor hygiëne. Voor 
afvalverwerking wordt een aanzienlijke 
hoeveelheid van onze zoetwatervoor-
raden gebruikt, zowel in industrie als in 
onze huishoudens, waar zowat 70% van 
het drinkbaar water door het toilet wordt 
gespoeld of wordt gebruikt voor wassen 
en schoonmaken.

Wan’s work explores the modern obses-
sion with hygiene that rules our lives. The 
use of water as a solvent for waste is a 
significant drain on freshwater resources 
in industry and sanitation as well as in 
the home where 70% of drinking quality 
water is flushed down the toilet or used 
for washing or cleaning. 
www.kendrawan.com

AbUse

PHILIP ROSS
Junior Return, 2005 

Junior Return bestaat uit een jonge plant 
in een technologisch complexe omgeving 
waarin de plant net kan overleven, maar 
niet kan groeien.

Junior Return features a miniature plant 
enclosed in a technologically complex 
system that allows it only enough water 
to survive but not enough to thrive.
www.philross.org



[�]

AbUse

STUDIO ORTA
Mobile Intervention Unit, 2005 

Studio Orta focust op waterschaarste en 
problemen die zijn ontstaan door pri-
vatisering en door de heerschappij van 
bedrijven die de watervoorraden contro-
leren. Deze sculpturen, samengesteld uit 
andere functionele objecten, dienen om 
de kostbare vloeistof te vervoeren en om 
ons ertoe aan te zetten duurzame oplos-
singen voor de toekomstige waterproble-
men te ontwikkelen.

Studio Orta focuses on water scarcity 
and issues surrounding the privatization 
and corporate control effecting access 
to clean water. Composed from hybrids 
of functional objects, sculptures desig-
ned to transport the precious liquid aim 
to stimulate our development of pos-
sible sustainable solutions for the water 
dilemmas ahead.
www.studio-orta.com

03 0�
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BRANDON BALLENGÉE
Malamp, 2001 - 2008

Het werk van Brandon Ballengée ba-
lanceert tussen kunst, wetenschap en 
technologie in. Op basis van informatie uit 
veld- en laboratoriumonderzoek, maakt 
hij ecologische kunst. Malamp is geba-
seerd op een onderzoek naar misvormde 
amfibieën. Amfibieën zijn de ecologische 
‘steenkoolmijnkanaries’ omdat een ver-
hoogde sterfte bij amfibieën een voor-
bode is van de aantasting van ons milieu.    
Ballengée zoekt niet enkel naar antwoor-
den, hij wil ook onze sociale en ecologi-
sche houding veranderen.

AbUse

Exploring the boundaries between art, 
science and technology, Brandon 
Ballengée creates ecological artworks 
out of information from field trips and 
laboratory research. Malamp is based 
on research on malformation of amphi-
bians. Amphibians are the environmental 
‘canaries in the coalmine’. Their declining 
predicts global environmental damage. 
Brandon Ballengée doesn’t only look for 
answers, but also wants us to change our 
social and ecological attitude. 
www.greenmuseum.org
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WATER ARCHIVE

MASARU EMOTO
Messages from Water

Emoto’s onderzoek focust op hoe de 
kristalstructuur van water reageert op 
positieve en negatieve invloeden. Volgens 
Masaru Emoto geven positieve invloeden 
schitterende, complexe sneeuwvlok-
patronen, terwijl negatieve invloeden 
onvolledige en asymmetrische patronen 
opleveren. Met zijn foto’s toont Masaru 
Emoto hoe water wordt beïnvloed door 
blootstelling aan gedachten overge-
bracht via allerhande media en wat het 
verschil is tussen natuurlijk bronwater 
en kraanwater.

Emoto’s controversial research has fo-
cused on how the crystalline structure of 
water responds to positive and negative 
influences. Positive influences he claims 
create brilliant, complex snowflake pat-
terns, while negative influences form 
incomplete, asymmetrical patterns. His 
photographs aim to show how water is 
affected by being exposed to thoughts 
transmitted to all sorts of media as well 
as the difference between natural spring 
and tap water.
www.masaru-emoto.net
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[1�] Sacred Waters verkent onze psychologi-
sche en zintuiglijke verhouding tot water 
in mythologie en rituelen. Vroeger werd 
water beschermd en vereerd als een 
levensnoodzakelijke, gemeenschappelijke 
bron van leven. Door de industrialisering 
heeft water zijn betekenis verloren en zijn 
wij het bewustzijn kwijt dat water essenti-
eel is voor ons.  

Naast hedendaagse sleutelwerken over de 
waarde van water, omvat Sacred Waters 
een Wonderkamer met historische en 
hedendaagse waterobjecten uit allerhande 
culturen. Water is een krachtig symbool 
voor leven, vruchtbaarheid en creativiteit 
enerzijds en dood en vernieling anderzijds. 
Sacred Waters ijvert ervoor dat we, om te 
overleven, water in ere moeten herstellen.  

 

SACRED WATERS

Sacred Waters explores water in relation 
to our psyche and the senses through my-
thology and rituals. Historically water was 
protected and revered as a vital communal 
source of life. With industrialization it has 
been drained of meaning and we have lost 
this spiritual connection that is essential 
to our survival and our souls.

As well as key contemporary works ad-
dressing the values associated with water, 
Sacred Waters includes a Wunderkam-
mer of historic and contemporary objects 
drawn from different cultures. Water is 
a powerful symbol of  life, fertility and  
creativity as well as death and destruc-
tion. Sacred Waters argues that in order to 
survive we need to revalue water.

ELINA BROTHERUS
Baigneurs, videoprojecties, 14’ , 2001 - 2003 

Door water maken we deel uit van de natuur 
en haar cycli. Baigneurs toont zwemmers 
in een helderblauw meer. Met deze studie 
van badrituelen is een geüpdate versie van 
klassieke schilderijen van badende figuren 
en het achterliggende voyeurisme.

Through water we are part of nature and 
its cycles. Baigneurs shows people swim-
ming in a clear blue lake. This study of 
bathing rituals updates classic studies of 
bathing and their undertone of voyeurism.
www.av-arkki.fi
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AMY JENKINS
Ebb, 1996 / Flow, 2005

Water als metafoor voor vruchtbaarheid, 
voor creativiteit en voor het onderbewus-
te. Amy Jenkins projecteert het beeld van 
een vrouw die in een minibadkuip stapt.
In Ebb is het bad gevuld met bloeddoorlo-
pen water. Het bloed vloeit terug in het li-
chaam, het water wordt helder. De vrouw 
keert het typisch vrouwelijke proces van 
bloed verliezen letterlijk om. Flow is een 
allegorie op de creatie: tijdens het baden 
groeit de buik van de vrouw tot een volle, 
zwangere buik.

Water as a metaphor for fertility, creati-
vity and the subconscious. Amy Jenkins 
projects the image of a woman climbing  
into a miniature tub. In ‘Ebb’ the tub is 
filled with blood-clouded water, but the 
blood recedes into the woman’s body and  
the water clears. The woman reverses 
the defining female experience of blee-
ding. Flow is an allegory for the act of 
creating: as the woman bathes, her belly 
begins to swell in apparent pregnancy. 
www.amyjenkins.net

MICHAELA NETTELL
Bathysphere, 2007 

Water wordt vaak gelinkt aan het onderbe-
wuste, aan herinneringen en aan dag-
dromen. In Bathysphere (een ouderwets 
toestel voor diepzeeonderzoek) beschrijft 
Michaela Nettell met een spookachtig licht-
spel in delicate glasbollen een vreemde, 
magische onderwaterwereld, waar onze 
herinneringen en dagdromen verborgen 
zitten en verleden en heden samenkomen.   

Water has always been associated with 
the subconscious, memory and daydream. 
In Bathysphere (an old fashioned deep-
sea diving vessel) ghostly light projections 
captured within delicate glass bubbles 
describe a strange and magical underwa-
ter world where our memories and day-
dreams lie, and past and present collide. 
www.michaela-nettell.com

SACRED WATERS

SONG DONG  
Stamping the water, 1996    

In deze serie van 3� foto’s legde Song 
Dong een performance vast. Song Dong 
bestempelde het heilige water van de 
Tibetaanse rivier Lhasa met een archaï-
sche houten stempel waarop het Chinese 
karakter voor water staat. De handeling 
liet geen sporen na, bestond enkel uit tijd 
en verbeelding. 

In this series of 3� photographs Song 
Dong recorded one of his performances. 
He repeatedly stamped the ‘sacred’ water 
of the Lhasa River, Tibet, using an archaic 
wooden seal carved with the character for 
water. The gesture left no trace, existing 
purely in time and in the imagination. 
www.chambersfineart.com
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[1�] Reconnect presenteert experimentele 
denkwijzen die mee aan de basis liggen 
van ons nieuwe bewustzijn over het belang 
van water en die een eerste stap zijn naar 
een duurzame ontwikkeling. De installatie 
ziet eruit als het atelier van een uitvinder 
waarin prille concepten en ontwerpen ons 
bewustmaken van hoe we omgaan met wa-
ter. In Reconnect zien we hoe we worden 
uitgedaagd om de problemen aangekaart 
in AbUse anders aan te pakken en hoe 
designers hierin ook de culturele betekenis 
en de waarde van water, verkend in Sacred 
Waters, integreren. Of we nu te veel of te 
weinig water hebben, Reconnect bekijkt 
hoe we water kunnen verzamelen en op 
een meer verantwoorde manier kunnen 
gebruiken, hoe dagelijkse bezigheden zoals 
schoonmaken, koelen, wassen, doorspoe-
len, drinken, ... kunnen worden heruitge-
vonden om zorg te dragen en respect te 
tonen voor ons water. 

RECONNECT

Reconnect highlights experimental 
thinking that is beginning to shape a new 
water consciousness and point the way 
to a more sustainable future. The instal-
lation is staged as an inventor’s work-
shop to show the emerging concepts and 
designs that are beginning to confront 
and influence how we relate to and use 
water. It shows how the problems of water 
explored in Water AbUse are challenging 
us to find new ways with water but also 
how designers are absorbing the sense 
of cultural meaning and value explored 
in Sacred Waters. Whether we live with 
too little or too much Reconnect looks at 
how we can collect and use water more 
responsibly and responsively, at how 
everyday tasks such as purification, coo-
ling, washing, flushing, drinking can be 
reinvented to give new care and respect to 
the water environment. 

CHRISTOPH KELLER  
Cloudbuster  

Cloudbuster is een reeks experimen-
ten in Manhattan en Marokko waarvoor 
Christoph Keller zich liet inspireren door 
de Oostenrijkse psycholoog Wilhelm 
Reich. Hij maakte instrumenten waarmee 
hij periodes van droogte kon beëindigen, 
natuurrampen zoals orkanen zou voorko-
men en drukkend weer kon oplossen. 

Christoph Keller’s Cloudbuster experi-
ments in Manhattan and Morocco are 
based on the inventions of Wilhelm Reich, 
the Austrian born psychologist, in the 1�50s 
designed to end droughts, prevent natural 
catastrophes like hurricanes and dissolve 
damned up atmospheric conditions. 
www.christophkeller.com
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IDEO
Aquaduct, 2008 

Deze driewieler biedt een oplossing voor 
twee grote uitdagingen in de ontwikke-
lingslanden: zuivering en vervoer. De fiets 
is ontwikkeld om mensen (gewoonlijk vrou-
wen) te helpen die te voet lange afstanden 
moeten afleggen met een zwaar watervat 
(vaak een twintigtal liter) op het hoofd. De 
kracht van het trappen wordt gebruikt om 
het water te zuiveren. 

This concept tricycle addresses two 
main challenges in the developing world: 
sanitation and transportation. It was de-
veloped to help  people — usually women 
— who have to make long journeys on foot 
carrying water in heavy vessels, often as 
much as �0 litres on their heads.
www.ideo.com

RECONNECT

FULGURO & TJAW
reHOUSE/BATH, 2004 

reHOUSE/BATH is het resultaat van 
een onderzoeksproject naar duurzaam 
en ethisch design. De badkamer wordt 
opgevat als een plek waar mens en na-
tuur onderling reageren. De gebruiker 
zit op de bank over de rand van het bad. 
Het waswater wordt afgevoerd naar de 
planten rondom. De gebruiker moet zijn 
waterverbruik aanpassen aan de planten. 

A research project on sustainable and 
ethical design reHOUSE/BATH looks at 
the bathroom as a place where man and 
nature interact. Here the user sits on the 
bench that hangs over the edge of the 
bath. The outlet is connected to a series 
of plants that drink the water used for 
washing. The user must adapt his water 
consumption to the plants around him. 
www.fulguro.ch
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DOSHI LEVIEN
Matlo, 2005  

Een oud idee dat opnieuw wordt geïnter-
preteerd. De meeste Indiase huishoudens 
gebruiken een afgeronde aardewerken 
karaf – een matlo – om water, zonder een 
koelkast, aan de hand van verdamping, af 
te koelen tot 1� graden onder de omge-
vingstemperatuur. 

An old idea interpreted in a new way. 
Most Indian households use a rounded 
terracotta drinking water vessel — a 
matlo — that cools water to 1�° below 
ambient temperature without refrigera-
tion using evaporation. 
www.doshilevien.com

VESTERGAARD FRANDSEN
LifeStraw® Personal 

Met dit toestelletje, dat ongeveer 5 dollar 
kost, kan je overal water zuiveren. Het 
verwijdert ��,���% van de bacteriën en 
��% van de virussen uit het water. Dit 
rietje gaat ongeveer 3 jaar mee en kan 
minimum 700 liter water zuiveren. 

A water purifier that costs around $5 and 
can be carried around for easy access to 
safe and clean drinking water. It removes 
��.���% of waterborne bacteria as well 
as ��% of viruses. The life span of the 
straw is around 3 years and it can filter a 
minimum of 700 litres of water. 
www.vestergaard-frandsen.com

RECONNECT

1� 15
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ATELIER VAN LIESHOUT
Pig Toilet, 2005 

Terwijl voor moderne zuiveringssystemen 
water nodig is, is dit in de toekomst mis-
schien niet meer zo. Vroeger en nu nog, in 
andere landen, wordt afval gerecycleerd 
tot meststof of zelfs voeder. Dit soort 
varkenstoiletten worden bijvoorbeeld nog 
gebruikt in veel landen. Mensen doen hun 
ontlasting in het toilet dat zich aan de 
voorkant bevindt en de varkens zijn blij om 
de uitwerpselen op te eten.  

While modern sanitation systems use water 
to flush away our waste, the future could 
be dry. Historically and elsewhere in the 
world, waste was recycled as fertiliser or 
feed. For example, pig toilets are still used 
in many parts of the world. People defecate 
in the toilet in the front; pigs happily eat the 
excrement from the trough at the back. 
www.ateliervanlieshout.com

BUITEN / OUTSIDE

JORDI CANUDAS
Rain Catcher, 2007

Een grote druppelvormige regenwaterton 
hangt aan de gevel en is aangesloten op 
de regenwaterpijp. Doordat de link tus-
sen het regenwater en ons gebruik ervan 
zichtbaar wordt, benadrukt deze Rain 
Catcher onze nauwe band met water. De 
Rain Catcher is ook een praktisch voor-
werp, neemt geen waardevolle plaats 
in in de tuin. Door het gewicht staat er 
voldoende druk op het water en is er geen 
pompsysteem nodig.  

A large, drop-shaped water collector that 
hangs outside the house and is connected 
to the rainwater drainage system. A visible 
link between the rain and our use of it the 
Rain Catcher expresses our umbilical con-
nection to water. It is practical too. It does 
not take up valuable space in the garden 
and gives pressure to the water without 
the need for an energy dependent pump. 
www.jordicanudas.com
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Zuivelmarkt 33 
B-3500 HASSELT
T +3� 11 �� 5� �0 
www.z33.be

COLOFON/ INFORMATION

Deze expogids werd gemaakt in het kader 
van de tentoonstelling 1% WATER EN ONZE 
TOEKOMST, samengesteld door Ilse Crawford 
en Jane Withers.  

www.onepercentwater.org

��.0� - ��.0�.0�
in vleugel ‘5� van Z33
GRATIS TOEGANG

dinsdag - zaterdag: 11u - 1�u
zondag / feestdag: 1�u - 17u
Op 7, �, � en 10.0�.0� (Theater op de Markt 
en openluchtfilm) is de expo open tot ��u.

Surf naar www.z33.be voor een routebe-
schrijving en voor actuele informatie over de 
activiteiten. 

PARTNERS

Z33 is een initiatief van de provincie Limburg. 
www.limburg.be  

Z33 is partner van het Platform Limburg 
Beeldende Kunsten en van Design Platform 
Limburg. www.platformlimburg.be

Partners van Z33 zijn: Klara, Knack en de 
Vlaamse Gemeenschap

Partners van dit project zijn: Stad Hasselt, The-
ater op de Markt, Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening, Zebracinema

TEKST: Ilse Crawford, Jane Withers en Z33
V.U.: Jan Boelen, Z33



BEELDMATERIAAL

cover: “DFA 1�, Io”, �001/�00�, Brandon 
Ballengée in samenwerking met Dr. Stanley K. 
Sessions en KuyDelair, �001/�00�, courtesy: 
de kunstenaar en Archibald Arts, NYC
 
01. “1% WATER, Waterarchief”, Kristof 
Vrancken voor Z33

0�. Grafiek uit productieopdracht van Karlsson-
Wilker voor Z33; courtesy: KarlssonWilker

03. “The Plasticity of Clean and Dirty”, Kendra 
Wan, �007; courtesy: de kunstenaar

0�. “Mobile Intervention Unit”, Studio Orta, 
�005; courtesy: de kunstenaars en Galleria 
Continua San Gimignano, Beijing

05. “DFA 7, Orphéios”, �003/�007, Brandon 
Ballengée in samenwerking met Dr. Stanley K. 
Sessions en KuyDelair, �001/�00�; courtesy: 
de kunstenaar en Archibald Arts, NYC

0�. “DFA �0, Ínakhos”, �001/�00�, Brandon 
Ballengée in samenwerking met Dr. Stanley K. 
Sessions en KuyDelair, �001/�00�; courtesy: 
de kunstenaar en Archibald Arts, NYC

07. “Love and Thanks“, Masaru Emoto; cour-
tesy: de kunstenaar, Masaru Emoto Office

0�. “You Fool“, Masaru Emoto; courtesy: 
de kunstenaar, Masaru Emoto Office

0�. “Baigneurs”, Elina Brotherus, �001-�003; 
courtesy: de kunstenares

10. “Baigneurs”, Elina Brotherus, �001-�003; 
courtesy: de kunstenares

11. “Aquamanilia met Aristoteles en Phyllis”, 
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, 
Brussel, nr. 31�5, foto ACL1���53 B

1�. “Cloudbuster-Project”, Morocco, �00�; 
Courtesy Esther Schipper, Berlin

13. “Aquaduct”, Ideo, �00�

1�. “Matlo“, Doshi Levien, �005

15. “LifeStraw Personal”, Vestergaard 
Frandsen, �005

1�. “Varkenstoilet”, Atelier Van Lieshout, �005; 
courtesy: Atelier Van Lieshout

17.  “Rain Catcher“, Jordi Canudas, �007; cour-
tesy: de kunstenaar

 




