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Deze herfst presenteert Design Museum Den Bosch het werk van de visionaire ontwerper, criticus en 

activist Victor Papanek (1923-1998). Zijn beroemde boek Design for the Real World: Human 
Ecology en Social Change (1970) staat voor een radicale visie op ontwerpen waarin 

duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid belangrijker zijn dan consumptie en commercie. De 

tentoonstelling toont zowel een retrospectief van zijn werk als de manier waarop hedendaagse 

ontwerpers meer dan ooit met deze thema’s bezig zijn. Een essentiële tentoonstelling voor iedereen 

die zich afvraagt hoe je kunt bijdragen aan een betere wereld! Samen met de ontwerpers van 

Minitopia (die een perfect voorbeeld zijn van de hedendaagse weerslag van het werk van 

Papanek) is er een uitgebreid publieksprogramma met een debatmiddag, excursies, boekpresentatie 

en pop-up galerie.  

 

Wie? Papanek! 
 

Design is veel meer dan alleen iets vorm geven. Het maakt deel uit van onze leefwereld en kan dus 

een instrument zijn voor politieke verandering. Dit was de benadering van Victor Papanek. Hij zag 

design als een belangrijke factor voor sociaal welzijn, een idee dat vandaag meer dan ooit relevant 

is. Op de vlucht voor de nazivervolging in Wenen emigreerde Papanek in 1939 naar de Verenigde 

Staten, waar hij de meest invloedrijke pionier van de twintigste eeuw werd op het gebied van 

sociale, ecologische en politiek georiënteerde ontwerppraktijken. 
 

Design for the Real World 
 

Zijn boek Design for the Real World: Human Ecology and Social Change (1970) is een manifest 

van designactivisme. Het is vertaald in meer dan twintig talen, is sinds zijn oorspronkelijke uitgave 

nooit uit druk geweest en blijft een van de meest gelezen boeken over ontwerp ooit gepubliceerd. 



Papanek pleit in dit boek voor een radicale verandering: in plaats van in dienst te staan van 

massaconsumptie en winstbejag, moet design de uitdagingen van de 'echte wereld' aanpakken, 

zoals die van inclusie, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid.  

 

Nog steeds relevant 
 

De ideeën en gedachten van Victor Papanek worden nog steeds besproken - niet alleen in 

professionele kringen - en hebben generaties ontwerpers geïnspireerd. De debatten van vandaag 

over sociaal ontwerp en design thinking zijn gebaseerd op de ideeën van Papanek. Toch bleef 

deze grote denker, die zo uitgesproken tegen alle trends en rages was, over het algemeen 

onbekend bij een groter publiek. De tentoonstelling Victor Papanek: The Politics of Design is het 

eerste grote retrospectief van zijn werk, geplaatst in de context van zowel zijn tijd als de 

hedendaagse designscene. 

 

De tentoonstelling 
 

Victor Papanek: The Politics of Design is te zien op de grote eerste verdieping van het museum. De 

tentoonstelling bestaat uit vier delen. In de introductie leer je Victor Papanek beter kennen aan de 

hand van een tijdslijn. Je ziet zijn vroege werk, alsmede dat van zijn tijdgenoten en inspiratiebronnen 

Frank Lloyd Wright, Charles & Ray Eames en Isamu Noguchi. Het tweede deel van de 

tentoonstelling is helemaal gewijd aan het boek Design for the Real World: Human Ecology and 
Social Change. Het derde deel gaat dieper in op de sociale kritiek die de kern vormde van 

Papaneks werk. Hij riep designers op om niet alleen decoratieve gadgets voor rijke witte Westerse 

mensen te ontwerpen, en richtte zijn blik expliciet op hen die in de mainstream ontwerpcultuur minder 

aan bod kwamen: niet-Westerse mensen, vrouwen, kinderen en mensen met een beperking. 

Belangrijk hierbij is dat ontwerpers niet alleen voor hen ontwerpen, maar dat ze actief betrokken 

worden bij het ontwerpproces. Het vierde en laatste deel van de tentoonstelling gaat over 

duurzaamheid. Zijn mantra ‘doing the most with the least’ is nog steeds een belangrijk uitgangspunt 

voor veel ontwerpers.  

 

De verantwoordelijkheid van de ontwerper in crisistijd 
 

Samen met de initiatiefnemers en ontwerpers van Minitopia organiseert Design Museum Den Bosch 

een weekend over de vraag wat de verantwoordelijkheid van de ontwerper in crisistijd is. Minitopia 

helpt bij het creëren van innovatieve, duurzame woonlocaties, waarin veel ruimte is voor solidariteit 

en saamhorigheid. Het zijn veelal woningen die compact, flexibel, kant en klaar of modulair zijn. 

Ontworpen met een app, en gebouwd met natuurlijke bouwstoffen of door slim gebruik te maken 

van bestaande materialen. In Den Bosch hebben ze op de locaties Poeldonk en De Rompert 

kleinschalige, circulaire gemeenschappen gerealiseerd. Daarmee staan ze in een directe lijn met de 

denkbeelden van Victor Papanek. Het weekend vindt plaats van 11 t/m 13 december en op het 

programma staat onder andere de lancering van het boek Minitopia, een debatmiddag, excursies 

naar Minitopia in combinatie met een bezoek aan de expositie en een mobiele galerie bij het 

museum.  

 

 

 



Praktische informatie  
 

In Design Museum Den Bosch zijn nog steeds voorzorgsmaatregelen van kracht tegen de 

verspreiding van het coronavirus. Zo wordt er extra goed schoongemaakt en vragen we bezoekers 

eenrichtingsverkeer aan te houden in de gangen en op de trap. Ook kan er maar een aantal 

bezoekers tegelijkertijd in het museum aanwezig zijn. Hoewel we ook kaarten aan de deur 

verkopen, is het daarom slim om vooraf een ticket te reserveren online. De tentoonstelling Victor 
Papanek: The Politics of Design is een samenwerking met Vitra Design Museum, Barcelona Design 

Museum, Victor J. Papanek Foundation en University of Applied Arts Vienna, met een bijdrage van 

German Federal Cultural Foundation. 
 

 
 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

Beeldmateriaal en aanvullende informatie zijn beschikbaar via www.designmuseum.nl/pers. Voor 

meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Maan Leo, manager marketing & 

communicatie Design Museum Den Bosch via publiciteit@designmuseum.nl of 06 – 20 71 85 28. 
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