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NIEUWE EXPO EN FILM IN KAZERNE: BORN AT NIGHT  
Design Academy’s Joseph Grima en Martina Muzi tonen een ander perspectief op design en 
technologie 
 
EINDHOVEN – Producten die zijn samengesteld uit bestaande elektronische componenten. Is 
dat ook design? In de nieuwe tentoonstelling BORN AT NIGHT in Kazerne verkennen Joseph 
Grima en Martina Muzi het ecosysteem van ‘s werelds grootste componentenmarkt in 
Shenzen, China. Als eerste buitenlandse creatief directeur van Design Academy Eindhoven is 
Joseph Grima een belangrijke nieuwe stakeholder in het Eindhovense designveld. Op de 
uitnodiging om zich in Kazerne voor te stellen via zijn visie op design, droeg hij het 
spraakmakende onderzoek voor dat hij - samen met Martina Muzi - binnen Space Caviar 
uitvoerde.  
 
De bijzondere positie van ‘de ontwerper’ domineert al tientallen jaren het Westerse denken over 
design en innovatie. Vernieuwing lijkt onlosmakelijk gekoppeld aan individueel auteurschap. Maar 
klopt dat beeld eigenlijk nog wel? Van 5 april tot en met 17 september kunnen bezoekers van Kazerne 
in het hart van designstad Eindhoven zich laten inspireren door een totaal ander perspectief. Born at 
Night toont een reeks objecten en componenten, maar belicht aan de hand van teksten en vooral een 
film juist de rol van de mens binnen dit designecosysteem. De markt herbergt een ecosysteem dat 
zich in de afgelopen jaren ontwikkelde als productinnovator. Waar overdag de focus ligt op de 
verkoop, ontstaan ’s nachts producten die het Westerse denken over design, innovatie en individueel 
auteurschap ter discussie stellen. Met hun tentoonstelling Born at Night verkennen de curatoren 
Joseph Grima (o.m. creatief directeur Design Academy Eindhoven) en Martina Muzi van design 
research studio Space Caviar een totaal ander perspectief. 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still uit de film Born at Night, over het ecosysteem van ’s werelds grootste elektronicamarkt in 
Shenzhen, China. Copyright: Space Caviar 

https://www.designacademy.nl
http://www.spacecaviar.net
http://www.spacecaviar.net
http://www.kazerne.com
http://www.kazerne.com
http://www.electronicsshenzhen.com


 

 

 
In Shenzhen, China kwam Space Caviar op het spoor van een fascinerende ontwerpcultuur die nauw 
verweven is met een integraal systeem van fabricage, tussenhandel, assemblage en groothandel, 
maar ook van mensen en hun families. Innovatie is hier niet de visuele uitkomst van een 
ontwerpproces, maar een schijnbaar moeiteloze integratie van componenten en processen, zoals het 
systematische hergebruik van electronica en de mogelijkheid om ‘on demand’ kleine oplages te laten 
produceren. Waar in het westen grote teams aan innovatie werken en ieder onderdeel via 
ingewikkelde octrooien worden vastgelegd, evolueren producten in Shenzen eerder via kleine 
aanpassingen die niet eens per se door dezelfde maker tot stand zijn gebracht. Als ‘factory of the 
world’ biedt Shenzhen uitzicht op een zich ontwikkelend ecosysteem waarbinnen esthetiek of 
functionaliteit van belang zijn, maar zeker ook de sociale en stedelijke structuur waaruit producten 
voortkomen. Grima: ‘Waar overdag de focus ligt op de verkoop, ontstaan ’s nachts producten die het 
Westerse denken over design, innovatie en individueel auteurschap ter discussie stellen. Zonder 
waardeoordeel te vellen hopen we met het project Born at Night bij te dragen aan de discussie over de 
volgende stap voor design als innovator.”  
	

Beeld: Via kleine aanpassingen evolueren producten naar een volgende versie. Copyright: Space 
Caviar 
 
Born at Night toont een reeks objecten en componenten, maar belicht aan de hand van teksten en 
vooral een film - waarvan Kazerne de wereldpremière heeft - juist de rol van de mens binnen dit 
designecosysteem. Het project is gerealiseerd in 2016 en 2017 en was onderdeel van een 
onderzoeks-residency, verzorgd door M+/Design Trust, Hong Kong. 
 
Space Caviar, gevestigd in Genua, opereert op het snijvlak van architectuur, design, technologie, 
politiek en het publieke domein. Eerdere projecten waren te zien tijdens de Architectuurbiënnale van 
Venetië, de Biënnale Interieur, het Victoria and Albert Museum, het Vitra Design Museum, en het Film 
Museum in München.  
 
 
 



 

 

	
	
NOOT VOOR DE REDACTIE — niet voor publicatie 
 
Op donderdag 5 april vindt de opening van Born at Night plaats en bent u van 15:00 tot 17:00 uur van 
harte welkom voor de voorbezichtiging en een drankje met gastcurators Joseph, Martina en 
Annemoon Geurts, creative director van Kazerne. We horen ook graag van u wanneer u 5 april een 
persoonlijk interview wenst. 
 
Neem voor meer informatie en interview-aanvragen, contact op met Ilya van den Berg via 31 6 
24378158 of communications@kazerne.com.  
 
Rechtenvrij high res beeldmateriaal is op verzoek beschikbaar en via  
http://www.kazerne.com/meer/media/media-info  
 
 
OVER KAZERNE – eat drink design 
 
Kazerne, besproken in de New York Times, toont werk van tientallen prominente ontwerptalenten, in 
de 2.000 vierkante meter grote ruimte, en onderscheidt zich als de Eindhovense hot-spot waar de 
werelden van kunst en technologie elkaar ontmoeten – samen met vrienden, goed eten en drinken.  
Er wordt vers en groente-georiënteerd gekookt, met een Italiaanse twist, en er zijn altijd vegetarische 
gerechten. De kaart wisselt regelmatig, om optimaal gebruik te kunnen maken van seizoens 
ingrediënten.  
 
De creatieve hub met restaurant is gehuisvest in een voormalige 
marechausseekazerne, die met veel aandacht voor haar industriële 
schoonheid werd gerenoveerd. De boardrooms zijn te reserveren voor 
feestelijke en zakelijke bijeenkomsten – van fine dining privé diners tot 
conferenties. In oktober 2018 is het complete erfgoed van de Kazerne 
gerenoveerd. Dan opent ook het boutique hotel, waar je slaapt midden 
tussen de expositie. 
 
"Kazerne besteedt aandacht aan de waarde van de creatieve industrie als 
zijnde een drijvende kracht en bron van inspiratie voor een mooiere, 
menselijkere en meer duurzamere samenleving", zegt medeoprichter en 
creatief directeur Annemoon Geurts. "In tegenstelling tot reguliere musea, 
hebben we gekozen voor een levendige omgeving, waar je kunt eten en 
drinken tot laat in de nacht, terwijl je wordt omringd door de geëxposeerde 
werken. Hierdoor beleef je de kunstwerken heel intens, in een ontspannen 
omgeving." 
 
Kazerne is te vinden aan de Paradijslaan 8 in hartje Eindhoven en is dagelijks open van 12:00 tot 
middernacht, ook voor koffie, lunch, borrels en diner. Rondleidingen op aanvraag. De entree van de 
tentoonstelling is gratis. 
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