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Verslag Manifestations 22-30 oktober 2016 @Dutch Design Week. 
 

 
 
 
Aanleiding/inleiding 
 
Manifestations was een onafhankelijk 9-daags festival dat tijdens Dutch Design 
Week 2016 door MAD werd georganiseerd. Manifestations, dat bestond uit een 
expositie, lab met workshops voor volwassenen en kinderen, filmprogramma en 
meetups en symposium, bood verdieping aan een breed publiek en nam deze mee 
op een route langs pioniers van e-cultuur. 
 
Verdwalen in een virtuele sprookjeswoestijn, een psychiatrische kliniek voor 
robots, Furbies met verlatingsangst, exoskeletons, Internet of Women-Things, 
implanteerbare health-trackers, Tover je Toekomst, HyperReality, Monochrom 
HackerCultuur, Social Artificial Intelligence, Virtual Reality, Dystopian movies, 
Invisible Boyfriend, Credit-dating-app, Nerveuze anti-terror Systemen, Predictive 
Police, Tutorial for Terrorists…  
 
“Will the Future Design Us? Man is limited in observations, what happens in a 
world when these can be manipulated? Do we need an update in perceptions, do 
we need exoskeletons and other digital plugins? Are digital observation systems 
more absolute? In a society with Nervous Systems, our behaviour is predicted and 
affected. How do we regain control on our devices and systems? Will the Future 
Design Us or can We Design the Future?” 
 
Voor veel mensen blijven nieuwe technologieën nog lang ongrijpbaar. We hebben 
daarom de neiging om technologie blindelings te vertrouwen, maar kunnen we 
daardoor nog wel vertrouwen op onze eigen zintuigen? Niet iedereen groeit even 
hard mee in deze stroom van ontwikkelingen. Met Manifestations wilden we een 
laagdrempelig platform zijn waar mensen deze technologieën eerst ervoeren en 
daarna zelf aan de slag gingen. 
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Manifestations wilde een brug slaan tussen kunst, technologie en haar gebruikers. 
De meest innovatieve e-culture tonen, nieuwe inzichten geven en verdieping, een 
statement maken, cross-overs maken tussen disciplines en het publiek meenemen 
in een wereld waarin ze actief haar eigen toekomst maakt. Samen onze toekomst 
maken, voordat de toekomst ons maakt. 
 
Winnaar Best of DDW 2016 titel 
 
We kijken terug op een zeer succesvolle Dutch Design Week (DDW) met de eerste 
editie van Manifestations. Manifestations werd door de DDW-organisatie bekroond 
met de toekenning van de titel ‘The Best of DDW 2016’. Het programma werd als 
een van de uitgelichte projecten gekozen. Het mag daarmee een jaar lang de titel 
The Best of DDW 2016 voeren. Deze titel is een kroon op de unieke samenwerking 
tussen ViolaVirus, MAD emergent art center en Tom Veeger en alle samenwerkende 
partijen in dit programma. http://www.ddw.nl/artikel/the-best-of-ddw-2016  
Op sociale media werd Manifestations als “coolste expo” genoemd. 
 
Samenwerking 
 
Er was samenwerking met diverse Eindhovense partners. Zo werd er op ons 
initiatief met acht innovatieve, kwalitatieve expo’s een gezamenlijke flyer 
uitgebracht met “als je van X houdt, houd je ook van Y” als principe. Deze waren 
naast Manifestations MU, Age of Wonderland, BioArtLab, Transnatural, VPRO 
medialab, Bizarre Sound Creatures en  Hyperspace Collective.  
 
Met allen is onderzocht of een inhoudelijke samenwerking mogelijk was. 
Uiteindelijk hebben we een werk van Lab-1 in onze expo vertoond, en over-en-
weer reclame gemaakt en de bezoeker geholpen door de “DDW-jungle” om expo’s 
te vinden die passen bij zijn of haar interessegebied.  
 
Met Hyperspace Collective wilden we met VR in elkaars ruimte streamen. Dat is 
uiteindelijk door technische problemen dit jaar niet gelukt dit jaar maar dit zal in 
2017 hervat worden. Hyperspace Collective heeft ook de intentie uitgesproken 
nauwer te gaan samenwerken. Ook met Age of Wonderland hebben we 
mogelijkheden tot samenwerking besproken, echter daar bleken de deadlines en 
drukte erg groot sinds het moment dat de fellows arriveerden. 
 
Bibliotheek Eindhoven heeft een ruimte ter beschikking gesteld en wil in 2017 
verdere samenwerking. 
Vanuit Holst zijn er bedrijven en wetenschappers gezocht en betrokken bij het 
Entrepreneur meets Artist event. Philips OLED: flexible oleds, flexible electronics, 
en ook Light touch Matters, Sensor arrays / sensing surfaces (bv zooltjes) , 
Proximity based services for iiot , Holographic displays / 3D, Eeg headsets , Flexible 
electronics, Manus_VR en moulded electronics.  
De High Tech Campus is betrokken qua inhoud, promotie en netwerk. 
 
 
 
Opdrachten, sponsoring en media 
 

http://www.ddw.nl/artikel/the-best-of-ddw-2016
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Manifestations heeft opdrachten gezocht om de kunstenaars fatsoenlijker te 
kunnen betalen door onder andere samenwerkingen aan te gaan met het Europees 
Health Robot Festival in Amsterdam (Robots at your Service) de maand erna, met 
de Singularity University NL, en met anderen. Tevens zijn onderdelen van 
Manifestations 2016 vertoond op diverse plaatsen in Nederland, waar het ook een 
groot succes was: Homage to Nervous Systems was later te zien in Tetem 
kunstruimte in Enschede, en in het Van Abbehuis, met een nieuwe variant. 
 
Manifestations is gesponsord door diverse bedrijven, onder andere door Lumens  
met de inrichting en de High Tech Campus toonde onze aankondigingen op hun 150 
schermen. Bright, RTL-Z, Dezeen en anderen waren mediapartners in 2016. We 
houden deze, en andere mediacontacten warm voor 2017. 
 
Publiek 
 
Het belangrijkste doel van Manifestations was het bevorderen van publieke 
belangstelling: vanwege het kwalitatieve, spraakmakende, innovatieve, brede en 
toegankelijke programma, is Manifestations gericht op het bereiken van een zo 
breed mogelijk publiek. Dit publiek bestaat over het algemeen uit de bezoekers die 
naar DDW komen (regionaal, nationaal en internationaal). Dit zijn ook jonge 
gezinnen, die met hun kinderen afkomen op het workshopprogramma, kunst- en 
designliefhebbers, ondernemers die op zoek zijn naar nieuwe toepassingen voor 
hun bedrijf en verder andere makers: hackers, kunstenaars, vormgevers, grote 
bedrijven die designers zoeken of R&D ondersteuning, nieuwe ideeën-zoekers, etc. 
Daarnaast waren er de diverse nieuwe doelgroepen die wij actief benaderden, 
zoals de scholen, de minderheidsgroepen, de ouderen, de vluchtelingen, etc. 
 
De thema’s van de speciale avonden waren actueel, zoals Internet of Things. Hier 
kwamen vanuit een breed publiek mensen op af vanuit meerdere disciplinies, om 
meer te leren over het thema. De bezoekers van deze avonden bezochten dan 
meteen ook de expo, waardoor ze meer in aanraking kwamen met kunst en cultuur. 
Overdag namen ze hun kinderen mee naar de workshops. Door het “fun” en 
spektakelgedeelte informeerden zij ook hun netwerk zodat meer mensen die 
eerder niet zouden komen, toch deelnamen. Bezoekers vertelden dat ze eerder 
niet zo aangetrokken waren door media kunst, en na Manifestations ook eens bij 
het STRP festival gaan kijken. Er waren diverse routes, rondleidingen, en 
kunstenaars die gepassioneerd naast hun werk stonden, en de bezoeker meenamen 
in hun verhaal. 
 
Hoewel de locatie eerst gepland stond in VDMA zoals afgesproken met de gemeente 
Eindhoven, is deze verplaatst naar een redelijk onbekende locatie bij Microlab, 
gratis, op Strijp-S. Dit paste bij onze insteek als pionier: Microlab is in ontwikkeling 
om de grootste makerspace van Europa te worden.  
We willen in 2017 heronderzoeken wat de beste locaties zijn voor de komende 
jaren. 
 
Manifestations 2016 trok 9.000 dedicated bezoekers in 10 dagen. 
 
Geleerde lessen 
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Eindhoven is een regio van Samenwerken, en waar mensen elkaar graag “een 
handje helpen”, er zijn diverse bruggenbouwers in de stad, waar we in de 
toekomst nog beter gebruik van kunnen maken: nog meer vragen om bruggen, 
partners met expertise, etc.  
 
We zijn in 2016 de wijk ingegaan en hebben mensen gesproken, video’s laten zien 
van Manifestations, en zo enthousiast gekregen om een daadwerkelijk bezoek te 
brengen, o.a. de fietsenmaker was enthousiast, daar mochten we posters 
ophangen, en hij begon ons “te helpen” met meer bezoekers te krijgen, door 
enthousiast zijn klanten naar ons te verwijzen. En niet alleen bij de fietsenmaker, 
we hingen bordjes op met “ROBOT-expo  ”, en kregen talloze mensen die 
dagelijks met veel andere mensen in aanraking kwamen enthousiast*. 
 
Eindhoven is, net als veel andere steden, een stad van losse scenes en kringetjes, 
die elk hun eigen taal spreken. Wij spreken ook onze eigen taal, zien daar een 
mogelijke valkuil in, en willen bewust verder onderzoeken hoe we bruggen kunnen 
slaan die onze taalbarrières overstijgen. Naast onze 100% eigen input, moeten we 
niet vergeten: We hebben daar onze partners en externen voor nodig. 
 
We kunnen onze eigen vrijwilligers nog meer inzetten bij onze hulpvragen: breder 
publiek betrekken. We waren al erg onder de indruk dat vluchtelingen en expats 
reageerden op onze vrijwilligers-oproepen en zich zo betrokken voelden.  Onze 
Arabisch en Duits sprekende vrijwilligers werden ingezet om juist niet-Nederlands 
sprekende doelgroepen meer verdieping en inhoud te geven. We willen ze in het 
vervolg ook inzetten om meer publieksbenadering te doen.  
Vanwege o.a. het grote aantal expats in Eindhoven was de website en 
aankondigingen al tweetaling (Engels en Nederlands), er willen nader onderzoeken 
of we de kennis van onze meertalige enthousiaste vrijwilligers nog beter kunnen 
inzetten. Veel Nederlanders van Marokkaanse afkomst spreken nog Arabisch 
binnenshuis, die groep moet niet worden onderschat (editie 2016 kende 1 Arabisch 
sprekende kunstenares, Arabische sprekende suppoosten, de directie verbond 
steeds Duits sprekende bezoekers met Duits sprekende kunstenaars en team-leden, 
en Arabisch met de Arabische, we willen verder onderzoeken hoe we dit kunnen 
inzetten in publieksbereik).  
 
Valkuil: directie is duizendpoot, maar minder goed in teksten schrijven, daar moet 
in het vervolg een goed team op zitten, zowel voor de communicatie naar de 
mensen toe, naar de pers, naar de uitleg op locatie, naar de begeleiding van de 
bezoeker, naar de instructies van deelnemers, vrijwilligers en partners en ook naar 
de fondsen toe. Ook vanwege de lage budgetten in 2016 hebben we hier kansen 
laten liggen, maar zien we in 2017 veel verbeter punten, waarop we ons zullen 
richten. O.a. DDW heeft al hulp aangeboden. In het verleden werkten we succesvol 
met vele freelancers. Op moment van aanvang Manifestations was er nauwelijks 
budget voor freelancers. 
 
Tijdens editie 2016 was er een griep epidemie. Er waren partners die “ja” zeiden, 
en het de afspraken niet konden waarmaken, dat leidde o.a. tot minder 
vrijwilligers en een minder groot team dan vooraf verwacht. Met een betaald en 
groter professioneel team kan dat worden opgevangen. Ook leren we onze partners 
beter kennen en weten we nu wat we van ze kunnen vragen en wat niet. 
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Dankzij de epidemie was een minder aantal beschikbare Nederlands-sprekende 
vrijwilligers in Eindhoven, we hebben dit ge-evalueerd met onze partners hoe we 
dit in het vervolg beter kunnen opvangen (netwerk van Hyperspace en andere 
partners inzetten en o.a. vrijwilligers uit omliggende dorpen benaderen). 
 
*Nav het telefoongesprek met Maarten Mesman VSB fonds: Hoe hebben we die 
diverse doelgroep vorig jaar bereikt?   
“We waren zelf aanwezig, eigen waarnemingen en veel gesproken met bezoekers 
uit zeer diverse bevolkingslagen.  
Hoe definieer je een PVV-er, een volksbuurt bezoeker, etc?  
Bijv waarneming vorig jaar: Zeer divers publiek, o.a. hoogblonde moeder met veel 
makeup (pancake), strass op jeans, schreeuwen tegen kinderen, sportschool-man 
die ook schreeuwt tegen kinderen. 
Strijp-S heeft aangrenzende Volksbuurten, met een beroemde ouderwetse volkse 
chocolaterie (daar was het vrij parkeren en parkeerden wij onze auto’s), we 
stonden de eerste zaterdag van DDW paginagroot met foto van het exoskelet en 
robot op het Eindhovens Dagblad: ging als een “viral” rond. 
Op straat, omdat op de centrale locatie van de DDW: de wijk Strijp-S zaten, maar 
meer aan de rand, zijn we bordjes gaan ophangen met grote letters: ROBOT EXPO  
  en sprak toen met de “mensen op straat”, om de advocaten van ons programma 
te maken, zelf enthousiast te krijgen:  door het laten zien van foto’s en video’s van 
de robot live in actie. Die mensen wilden graag een handje helpen, om ons meer 
bezoekers te laten krijgen: de  fietsen verhuur mochten we onder-posteren, en de 
mannen verspreiden het nieuws en wezen bezoekers op onze locatie. De liftjongens 
in het Veemgebouw waren dol-enthousiast na het zien van de video, en vertelden 
dat dit “de coolste expo ever” was, bezoekers die we later binnenkregen op 
Manifestations, waren onder de indruk hoe enthousiast de liftjongen en andere 
mensen op het terrein op onze expo gewezen hadden: jubelend en vol passie. 
De dames van de INFO-tenten, waar het grootste deel van de 290.000 bezoekers 
zich allereerst melden, waren erg blij de filmpjes te zien, we legden uit dat het 
“cool” bevonden werd, en juist ook voor niet-tech mensen toegankelijk was. En 
voor KINDEREN een speciaal programma was (Tover je Toekomst). En dat vonden ze 
geweldig om te horen, want die vraag kregen ze vaak: mensen bezoeken toch vaak 
de DDW met kinderen en zoeken locaties die ook interessant voor kinderen zijn. 
Zo hebben we veel geleerd, door de feedback van bezoekers, de gesprekken met 
andere locaties, en “van de mensen op straat” en in de wijk, 15 minuten lopen 
naar de auto (gratis parkeren, en eindelijk frisse lucht). 
Continue hadden we ook gesprekken met andere deelnemers in het zelfde gebouw 
(Microlab) en andere gebouwen, en leerden daar veel van. De stoel-ontwerpers die 
verderop in Microlab werkten, waren dol-blij met onze grote media aandacht, en 
wilden in dank daarvoor o.a. dagelijks bij de hoogtepunten gaan flyeren, en 
mensen uitleggen “wat hier te beleven valt” .. Microlab: “robots en stoelen”.  “ 
 
Vooruitlopend op 2017 
Er zijn meerdere stappen gezet richting de editie van 2017: 
 

• Er zijn samenwerkingen ontstaan met onder andere Qua Art Qua Science en 
Rijksmuseum Twenthe, die gevraagd heeft samen te denken over het thema 
Frankenstein van volgend jaar. 
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• Bij Tetem kunstruimte was er een Try Out expo over het 2017 thema: 
Internet of Women Things. 

• De Dutch Design Foundation heeft ons gevraagd volgend jaar tijdens het 
World Design Event partner te zijn. 

• Met Universiteit Twente zijn intentie afspraken voor jaarlijkse bijdragen 
(Frank Kresin, managing director DesignLab Universiteit Twente). 

• De High Tech Campus wordt ieder jaar betrokken qua inhoud en qua 
promotie en netwerk. 

• Met Jakajima wordt in 2017 gekeken naar een overlap met Internet of 
People Event: kunstenaars en sprekers van Manifestations presenteren op het 
Internet of People Event. 

• Design Academy: er zijn meerdere gesprekken geweest over samenwerking, 
opdrachten en internationale mediakunst college’s aan de Design Academy 
met onder andere Tessa Blokland, Eibert Draisma en Catelijne van 
Middelkoop. 

• TNO heeft een 3D foodprinter die we in 2017 graag willen vertonen. 
• MIT (Massachusetts Institute of Technology) media lab kent regelmatig 

innovatieve werken die we graag tijdens de editie in 2017 willen laten zien, 
in samenwerking met Microsoft. Zij hebben reeds toestemming gegeven en 
ook met hen willen we een duurzame band opbouwen. 

• Het try-out event Entrepreneur Meets Artists, georganiseerd in 
samenwerking met o.a. Holst Center, High Tech Campus, Philps OLED en 
advies uit Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, was in de editie van 2016 
een groot succes en vraagt naar een verdere ontwikkeling in 2017. 

• Goede adviezen vanuit Universiteit Twente, Universiteit Eindhoven en High 
Tech Campus voor hun talenten die bijdragen aan die expositie en aan editie 
2017. 

• De directeur van het Van Abbemuseum deelt de visie om kunst te 
presenteren aan een nieuw publiek, er is overleg om delen van 
Manifestations te vertonen op o.a. marktplein in Woensel. 

 
 
“Manifestations was een van de hoogtepunten van de Dutch Design Week 2016”. 
“Met projecten die je echt zelf kan ervaren en je aan het denken zetten”, “de 
‘must-see-and-experience’”.  “Creatief gebruik van technologie naast een oprecht 
menselijke aanpak – een hoopgevende ontwikkeling”. 
 
Dit smaakt naar meer, een Manifestatie, een Manifest, over hoe we willen dat wij 
de toekomst ons ontwerpen, voordat de toekomst ons ontwerpt... dat hebben we 
meer dan ooit nodig in de wereld van nu. 
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Peter Visser (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Holst Centre): “Manifestations focust op 
zichtbaarheid, toegankelijkheid en deelname van een breed publiek. In 2016 heb ik met eigen ogen 
gezien hoe hier interactie werd gebracht tussen kunst en technologie en tussen artiest en publiek. 
Het was daarom terecht dat Manifestations werd genoemd als publieksfavoriet.” 

Martijn Paulen (directeur DDW): Sterke expositie, innovatief, goede brug tussen digitale wereld en 
design. Manifestations is een sterke doorkijk op de toekomst. Ze verwondert en waarschuwt als 
stretchoefening voor het voorstellingsvermogen. 
 
Katja Lucas (DDW program manager), Sacha Bronwasser (art critic Volkskrant), Bruce Sterling 
(WIRED en sci fi schrijver): 
“Creatief gebruik van technologie naast een oprecht menselijke aanpak – een hoopgevende 
ontwikkeling”. 

Mondriaanfonds: “Uit de reacties van publiek, pers en de organisatie van de Dutch Design Week 
blijkt dat zij juist de thematiek en uiteindelijke uitwerking ervan, goed doordacht vinden”. “Dit 
nieuwe negendaagse festival is een relevante en succesvolle toevoeging aan de Dutch Design Week. 
De commissie waardeert het brede aantal samenwerkingspartners in Eindhoven (…) Zij waardeert de 
sociale aspecten van het project en de kwaliteit van de deelnemende kunstenaars”. 
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Beeldmateriaal: 
https://www.flickr.com/photos/92629097@N00/sets/72157675489800426 
 
Video’s en meer: http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/30/media-
pictures-video/?lang=en 

 

Dezeen noemde Manifestations is haar 5 beste DDW exposties. 

De High Tech Campus Eindhoven noemde Manifestations op 1, in haar 10 Tips Tech Meets Design. 

E52 noemde Manifestations het meest kritische onderdeel van de DDW. 

 

Geslaagd 

We kijken terug op een zeer succesvolle Dutch Design Week (DDW) met de eerste editie van 

Manifestations. Manifestations werd vorige week zaterdag door de DDW-organisatie bekroond met de 

toekenning van de titel ‘The Best of DDW 2016’. Het programma werd als een van de uitgelichte projecten 

gekozen. Het mag daarmee een jaar lang de titel The Best of DDW 2016 voeren. Deze titel is een kroon op 

de unieke samenwerking tussen ViolaVirus, MAD emergent art center en Tom Veeger en alle 

samenwerkende partijen in dit programma. 

http://www.ddw.nl/artikel/the-best-of-ddw-2016 

 

The Best of DDW 2016 

De DDW-organisatie wil de kwaliteit van haar programma vieren. Daarom vroeg zij zeven scouts om 

samen met het publiek uit de meer dan 430 ontwerpen, projecten en presentaties er elk twee te nomineren 

voor The Best of DDW 2016. Met bijzondere aandacht voor de makers en hun maakprocessen, inspelend 

op het DDW-thema ‘The making of’. Ook Manifestations - Will the Future Design Us? werd als een van de 

uitgelichte projecten gekozen en mag daarmee een jaar lang de titel The Best of DDW 2016 voeren. 

 

Bert Hagendoorn (Dutch Digital Design) van de selectiecommissie DDW: 

“Manifestations was een van de hoogtepunten van de Dutch Design Week 2016: een expositie met 

creatieven die ingaan op de toekomst van design. Met projecten die je echt zelf kan ervaren en je aan het 

denken zetten: in een speciaal pak een enorme robot aansturen, anti-meditatie in VR en een echt gesprek 

voeren met een Social Artificial Intelligence. Voor mij de ‘must-see-and-experience’ van de Dutch Design 

Week!” 

 

Martijn Paulen (directeur DDW): 

Sterke expositie, innovatief, goede brug tussen digitale wereld en design. Manifestations is een sterke 

doorkijk op de toekomst. Ze verwondert en waarschuwt als stretchoefening voor het 

voorstellingsvermogen. 

 

Katja Lucas (DDW program manager), Sacha Bronwasser (art critic Volkskrant), Bruce Sterling 

(WIRED en sci fi schrijver): 

“Creatief gebruik van technologie naast een oprecht menselijke aanpak – een hoopgevende ontwikkeling”. 

https://www.flickr.com/photos/92629097@N00/sets/72157675489800426
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/30/media-pictures-video/?lang=en
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/30/media-pictures-video/?lang=en
http://www.dezeen.com/2016/10/19/five-best-exhibitions-events-dutch-design-week-2016-round-up-preview/
http://blog.hightechcampus.com/community-careers/top-10-tech-meets-design-where-to-go-during-ddw16
https://e52.nl/ddw-special-manifestations-wij-zijn-het-meest-kritische-onderdeel-van-de-hele-ddw/
http://www.ddw.nl/artikel/the-best-of-ddw-2016
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Manifestations zelf kende voor een aantal van haar deelnemers die dit jaar afgestudeerd zijn aan 

Nederlandse en Engelse academies een Young Talent Award met Katja Lucas (DDW program manager), 

Sacha Bronwasser (art critic Volkskrant), Bruce Sterling (WIRED en sci fi schrijver) in de jury, zij schrijven: 

 

“De jury was onder de indruk van de selectie die Viola van Alphen heeft samengesteld. De afgestudeerden 

vertonen allemaal een creatief gebruik van technologie naast een oprecht menselijke aanpak – een 

hoopgevende ontwikkeling". Speciale vermelding voor Elizaveta Pritychenko (Welcome tot he Desert of the 

Real), en winnaar: Robin Alysha Clemens (Owned by No One) .....lees meer op de pagina Young Talent. 

 

 

We kunnen terugkijken op een geslaagd pilot project waarmee Manifestations is gelanceerd. 

Manifestations toont de toekomst: virtuele realiteiten, de beperkingen in onze menselijke percepties, het 

technologisch upgraden van ons lichaam, de vraag of digitale analyse systemen beter zijn en hoe wij daar 

de controle nog over houden? Wordt vervolgd! 

  

Dit smaakt naar meer, een Manifestatie, een Manifest, over hoe we willen dat wij de toekomst ons 

ontwerpen, voordat de toekomst ons ontwerpt.. dat hebben we meer dan ooit nodig in de wereld van nu. 

 

 

 

 

Foto’s, video Manifestations: 

 
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/30/media-pictures-video/ 

 

 

Pers en Media publicaties: 

 

E52: https://e52.nl/en/column-art-is-ahead-of-innovation    (digitaal en print) https://e52.nl/ddw-special-

column-kunst-is-de-innovatie-vooruit 

 

Dezeen 5 beste DDW expo's: http://www.dezeen.com/2016/10/19/five-best-exhibitions-events-dutch-

design-week-2016-round-up-preview 

http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/young-talent-2016/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/30/media-pictures-video/
https://e52.nl/en/column-art-is-ahead-of-innovation
https://e52.nl/ddw-special-column-kunst-is-de-innovatie-vooruit
https://e52.nl/ddw-special-column-kunst-is-de-innovatie-vooruit
http://www.dezeen.com/2016/10/19/five-best-exhibitions-events-dutch-design-week-2016-round-up-preview
http://www.dezeen.com/2016/10/19/five-best-exhibitions-events-dutch-design-week-2016-round-up-preview
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/30/media-pictures-video
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RTL-Z tip: http://www.rtlz.nl/tech/nederlandse-robot-doet-je-bewegingen-na 

 

E52: https://e52.nl/ddw-special-manifestations-wij-zijn-het-meest-kritische-onderdeel-van-de-hele-

ddw    https://e52.nl/en/manifestations-we-are-the-most-critical-part-of-the-entire-ddw/ 

 

High Tech Campus nummer 1 tip: http://blog.hightechcampus.com/community-careers/top-10-tech-meets-

design-where-to-go-during-ddw16  

 

NPO Radio 1: http://www.nporadio1.nl/nooit-meer-slapen/onderwerpen/380058-kan-een-robot-psychische-

problemen-ontwikkelen 

 

Voorpagina Eindhovens Dagblad 22 oktober 2016 http://www.ed.nl/extra/ddw/opening-15e-ddw-in-

eindhoven-communiceren-met-een-avatar-video-storify-1.6559297    http://www.manifestations.nl/wp-

content/pers/2016-10-22_Eindhovens_Dagblad_-_Stad_-_22-10-2016_print.pdf  

 

EDTV: https://youtu.be/kiCRb-d8G4Q  

 

Telegraaf top 3 tips: https://www.pressreader.com/netherlands/de-telegraaf/20161022/282093456273628  

 

Volkskrant over Beeldende Kunstprijzen en die van Manifestations: http://www.volkskrant.nl/beeldende-

kunst/kunstprijzen-winnen-wat-heb-je-eraan~a4417329  

 

VICE Creators Project: http://thecreatorsproject.vice.com/nl/blog/hier-is-alles-wat-je-moet-zien-op-de-

dutch-design-week  

 

Bright: https://www.bright.nl/video-van-de-dag/video-nederlandse-robot-doet-bewegingen-na 

 

Lsn global: https://www.lsnglobal.com/briefing/article/20291/preview-dutch-design-week 

 

VICE: http://thecreatorsproject.vice.com/nl/blog/ruik-live-wanneer-je-data-gelekt-wordt-met-the-smell-of-

data 

 

VICE: http://thecreatorsproject.vice.com/nl/blog/er-is-nu-een-gekkenhuis-voor-robots 

 

Damn Magazine: http://www.damnmagazine.net/2016/11/01/war-time-and-vr-at-dutch-design-week-2016 

 

E52 tips: http://e52.nl/7-agendatips-voor-een-innovatieve-week-7 

 

Marc Dubach: http://www.marcdubach.nl/2016/10/tips-dutch-design-week-2016-ddw-in-gewoon-

http://www.rtlz.nl/tech/nederlandse-robot-doet-je-bewegingen-na
https://e52.nl/ddw-special-manifestations-wij-zijn-het-meest-kritische-onderdeel-van-de-hele-ddw
https://e52.nl/ddw-special-manifestations-wij-zijn-het-meest-kritische-onderdeel-van-de-hele-ddw
https://e52.nl/en/manifestations-we-are-the-most-critical-part-of-the-entire-ddw/
http://blog.hightechcampus.com/community-careers/top-10-tech-meets-design-where-to-go-during-ddw16
http://blog.hightechcampus.com/community-careers/top-10-tech-meets-design-where-to-go-during-ddw16
http://www.nporadio1.nl/nooit-meer-slapen/onderwerpen/380058-kan-een-robot-psychische-problemen-ontwikkelen
http://www.nporadio1.nl/nooit-meer-slapen/onderwerpen/380058-kan-een-robot-psychische-problemen-ontwikkelen
http://www.ed.nl/extra/ddw/opening-15e-ddw-in-eindhoven-communiceren-met-een-avatar-video-storify-1.6559297
http://www.ed.nl/extra/ddw/opening-15e-ddw-in-eindhoven-communiceren-met-een-avatar-video-storify-1.6559297
http://www.manifestations.nl/wp-content/pers/2016-10-22_Eindhovens_Dagblad_-_Stad_-_22-10-2016_print.pdf
http://www.manifestations.nl/wp-content/pers/2016-10-22_Eindhovens_Dagblad_-_Stad_-_22-10-2016_print.pdf
https://youtu.be/kiCRb-d8G4Q
https://www.pressreader.com/netherlands/de-telegraaf/20161022/282093456273628
http://www.volkskrant.nl/beeldende-kunst/kunstprijzen-winnen-wat-heb-je-eraan~a4417329/
http://www.volkskrant.nl/beeldende-kunst/kunstprijzen-winnen-wat-heb-je-eraan~a4417329/
http://thecreatorsproject.vice.com/nl/blog/hier-is-alles-wat-je-moet-zien-op-de-dutch-design-week
http://thecreatorsproject.vice.com/nl/blog/hier-is-alles-wat-je-moet-zien-op-de-dutch-design-week
https://www.bright.nl/video-van-de-dag/video-nederlandse-robot-doet-bewegingen-na
https://www.lsnglobal.com/briefing/article/20291/preview-dutch-design-week
http://thecreatorsproject.vice.com/nl/blog/ruik-live-wanneer-je-data-gelekt-wordt-met-the-smell-of-data
http://thecreatorsproject.vice.com/nl/blog/ruik-live-wanneer-je-data-gelekt-wordt-met-the-smell-of-data
http://thecreatorsproject.vice.com/nl/blog/er-is-nu-een-gekkenhuis-voor-robots
http://www.damnmagazine.net/2016/11/01/war-time-and-vr-at-dutch-design-week-2016
http://e52.nl/7-agendatips-voor-een-innovatieve-week-7
http://www.marcdubach.nl/2016/10/tips-dutch-design-week-2016-ddw-in-gewoon-nederlands
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nederlands 

 

TWICE: http://www.twice.nl/en/News/Top-10-tech-meets-design-where-to-go-during-ddw16 

 

MSN: https://www.msn.com/nl-be/nieuws/nationaal/nederlandse-robot-doet-je-bewegingen-na/ar-AAiUFkl 

 

VR.nl http://vr.nl/?p=7695 

 

KABK: http://www.kabk.nl/newsitemEN.php?newsid=1395&cat=10 

 

Inge Bleumink: http://www.ingebleumink.nl/cms/dag-dutch-design-week-ddw-2016.html  

 

Everthingaboutdesign: http://everythingaboutdesign.com/17-dutch-design-week-events-to-see-this-week/  

 

Vance: http://vance.nl/10-dingen-dutch-design-week/ 

 

By-Wire: http://www.by-wire.net/ddw16fashion-tech  

 

en talloze posts op Facebook, Twitter, Instagram, etc. 

 

 

De komende weken zullen meer video's en interviews worden geupload op: 

 

www.manifestations.nl  
 
  

  

  
 
 

 

http://www.marcdubach.nl/2016/10/tips-dutch-design-week-2016-ddw-in-gewoon-nederlands
http://www.twice.nl/en/News/Top-10-tech-meets-design-where-to-go-during-ddw16
https://www.msn.com/nl-be/nieuws/nationaal/nederlandse-robot-doet-je-bewegingen-na/ar-AAiUFkl
http://vr.nl/?p=7695
http://www.kabk.nl/newsitemEN.php?newsid=1395&cat=10
http://www.ingebleumink.nl/cms/dag-dutch-design-week-ddw-2016.html
http://everythingaboutdesign.com/17-dutch-design-week-events-to-see-this-week/
http://vance.nl/10-dingen-dutch-design-week/
http://www.by-wire.net/ddw16fashion-tech
http://www.manifestations.nl/
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 Mondriaanfoundation 
 

Programma overzicht: 

Will the Future Design Us? Man is limited in observations, what happens in a 
world when these can be manipulated? Do we need an update in perceptions, 
do we need exoskeletons and other digital plugins? Are digital observation 
systems more absolute? In a society with Nervous Systems, our behaviour is 
predicted and affected. How do we regain control on our devices and systems? 
Will the Future Design Us or can We Design the Future? 
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Manifestations toont de toekomst: virtuele realiteiten, de beperkingen in onze 
menselijke percepties, het technologisch upgraden van ons lichaam, de vraag of 
digitale analyse systemen beter zijn en hoe wij daar de controle nog over houden? 

Manifestations toont de toekomst 10 jaar vooruit, in passwords, virtual reality, 
artificial social intelligence, hackerculture, digitale valuta-mining, internet-of-women-
things, maakt een statement en neemt je mee in een wereld waarin je actief je eigen 
toekomst maakt. Het wil samen onze toekomst maken, voordat de toekomst ons 
maakt. 

  

Manifestations is a collaboration between MADlab and ViolaVirus: Art & Technology. 
Contact: viola (apestaart) violavirus.nl 

 

 
Freerk Wieringa – Android / Humanoid Exoskelet 
Ergens in een laboratorium in Nederland, is een nieuwe soort geboren.. van staal, electronica en de menselijke geest van kunstenaar 
Freerk Wieringa. De [...] 

http://madlab.nl/
http://www.violavirus.nl/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/11/freerk-wieringa-android-humanoid-exoskelet/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/11/freerk-wieringa-android-humanoid-exoskelet/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/11/freerk-wieringa-android-humanoid-exoskelet/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/11/freerk-wieringa-android-humanoid-exoskelet/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/11/freerk-wieringa-android-humanoid-exoskelet/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/11/freerk-wieringa-android-humanoid-exoskelet/
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Xanne –  VR project: Mayhem, Making the World a Better Place 
Mayhem is dé empowerment VR app. Via sublieme programmering en anti-meditatie wordt  u op de meest efficiënte wijze in een staat 
van irritatie gebracht. Al [...] 

 

 
JeSuus – Summer 2014  &  Without you I’m nothing LALA 
Compilatie van nieuwslezers van Al Jazeera, BBC-world en Palestijns nieuws in tranen uitbarsten door het “Collectieve Straffen” op 
Gaza door [...] 

 

 
Charles of London – Digital Fashion collection 
Susan en Mark uit Oost London waren met hun fashion collectie DE sensatie bij TEC ART. Nederland werd opslag kleurrijk, kinky en 
sexy en dat bleef toen de [...] 

 

http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/11/xanne-vr-project-mayhem-making-the-world-a-better-place/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/11/xanne-vr-project-mayhem-making-the-world-a-better-place/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/11/xanne-vr-project-mayhem-making-the-world-a-better-place/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/11/xanne-vr-project-mayhem-making-the-world-a-better-place/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/11/xanne-vr-project-mayhem-making-the-world-a-better-place/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/11/xanne-vr-project-mayhem-making-the-world-a-better-place/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/11/jesuus-summer-2014-without-you-im-nothing-lala/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/11/jesuus-summer-2014-without-you-im-nothing-lala/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/11/jesuus-summer-2014-without-you-im-nothing-lala/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/11/jesuus-summer-2014-without-you-im-nothing-lala/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/11/jesuus-summer-2014-without-you-im-nothing-lala/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/11/jesuus-summer-2014-without-you-im-nothing-lala/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/charles-of-london-fashion-collection/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/charles-of-london-fashion-collection/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/charles-of-london-fashion-collection/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/charles-of-london-fashion-collection/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/charles-of-london-fashion-collection/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/charles-of-london-fashion-collection/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/erik-van-der-veen-psychiatrische-kliniek-voor-robots/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/11/xanne-vr-project-mayhem-making-the-world-a-better-place/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/11/jesuus-summer-2014-without-you-im-nothing-lala/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/charles-of-london-fashion-collection/
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Erik van der Veen – Psychiatrische Kliniek voor Robots 
Kan een robot een mentale stoornis hebben? We behandelen elektronische apparaten als onze slaven. Echter, apparaten krijgen steeds 
complexer wordende [...] 

 

 
Paula Salurand – Machine Machine 
Verbinding tussen mensen wordt gecreëerd via oogcontact, geur, temperatuur, magnetisme, verbale communicatie, een oprechte 
glimlach etc. Dankzij [...] 

 

 
Manifestations heeft vrijwilligers nodig! 
Zou jij bij het team willen horen dat bezoekers een life-changing ervaring biedt, kunstenaars helpen hun werk te presenteren, doe dan 
mee als vrijwilliger! [...] 

 

http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/erik-van-der-veen-psychiatrische-kliniek-voor-robots/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/erik-van-der-veen-psychiatrische-kliniek-voor-robots/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/erik-van-der-veen-psychiatrische-kliniek-voor-robots/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/erik-van-der-veen-psychiatrische-kliniek-voor-robots/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/paula-salurand-machine-machine/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/paula-salurand-machine-machine/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/paula-salurand-machine-machine/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/paula-salurand-machine-machine/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/paula-salurand-machine-machine/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/paula-salurand-machine-machine/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/manifestations-heeft-vrijwilligers-nodig/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/manifestations-heeft-vrijwilligers-nodig/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/manifestations-heeft-vrijwilligers-nodig/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/manifestations-heeft-vrijwilligers-nodig/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/manifestations-heeft-vrijwilligers-nodig/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/manifestations-heeft-vrijwilligers-nodig/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/05/__trashed/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/erik-van-der-veen-psychiatrische-kliniek-voor-robots/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/paula-salurand-machine-machine/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/09/manifestations-heeft-vrijwilligers-nodig/


16 
 

 
Jorick de Quaasteniet – Distance to Mars 
Ik ben naar Mars geweest. Echter niet als onderdeel van een ruimtevaartorganisatie, aangezien het hoge niveau van [gevaar] en 
[kosten] die komen kijken bij [...] 

 

 
Neffa – MycoTEX / Mycelium Textile – Fungal Futures 
Why do we still make clothes which last for 40 years if we only wear them for 1 or 2 years? The initial purpose of MycoTEX was to create 
a textile out of [...] 

 

 
Help een Hacker en een Journalist: Design Award 
Design a robust and water-proof case For journalists and NGOs to coordinate securely Unique “guitar hero”-like password input Whole 
device is [...] 
 

 
Events: Overzicht 
Overzicht Events tijdens Manifestations: 22 Oct 16:00-17:00 hrs. Young Talent Awards with Bruce Sterling and Martijn Paulen – director 
DDW – Award Ceremony [...] 

 

http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/05/__trashed/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/05/__trashed/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/05/__trashed/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/05/__trashed/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/04/neffa-mycotex-mycelium-textile-fungal-futures/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/04/neffa-mycotex-mycelium-textile-fungal-futures/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/04/neffa-mycotex-mycelium-textile-fungal-futures/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/04/neffa-mycotex-mycelium-textile-fungal-futures/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/04/neffa-mycotex-mycelium-textile-fungal-futures/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/04/neffa-mycotex-mycelium-textile-fungal-futures/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/03/english-help-a-hacker-and-a-journalist-design-award/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/03/english-help-a-hacker-and-a-journalist-design-award/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/03/english-help-a-hacker-and-a-journalist-design-award/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/03/english-help-a-hacker-and-a-journalist-design-award/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/03/english-help-a-hacker-and-a-journalist-design-award/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/03/english-help-a-hacker-and-a-journalist-design-award/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/02/events-overzicht/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/02/events-overzicht/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/02/events-overzicht/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/02/events-overzicht/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/02/events-overzicht/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/02/events-overzicht/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/29/homage/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/05/__trashed/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/04/neffa-mycotex-mycelium-textile-fungal-futures/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/03/english-help-a-hacker-and-a-journalist-design-award/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/10/02/events-overzicht/
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Homage to Nervous Systems 
“Duwende nervositeit” in hedendaagse systemen en data-gestuurde rationaliteiten en ideologieën. De installatie is een eerbetoon en 
remix van de expostie [...] 

 

 
Keiichi Matsuda – Hyper-Reality 
Concept-filmserie Hyper Reality van Keiichi Matsuda toont een toekomstbeeld  van een (in onze ogen van nu in ieder geval) extreme 
vorm van augmented [...] 

 

 
Event: Jasmina Tešanović – Internet of Women Things 
Denk mee tijdens deze Brainstorm/Hackathon op 23 okt 14:00-17:00: Verander de ervaringen van vrouwen en denk na over sociale 
toepassingen. Internet of [...] 

 

http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/29/homage/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/29/homage/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/29/homage/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/29/homage/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/keiichi-matsuda-hyper-reality/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/keiichi-matsuda-hyper-reality/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/keiichi-matsuda-hyper-reality/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/keiichi-matsuda-hyper-reality/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/keiichi-matsuda-hyper-reality/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/keiichi-matsuda-hyper-reality/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/event-jasmina-tesanovic-internet-of-women-things/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/event-jasmina-tesanovic-internet-of-women-things/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/event-jasmina-tesanovic-internet-of-women-things/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/event-jasmina-tesanovic-internet-of-women-things/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/event-jasmina-tesanovic-internet-of-women-things/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/event-jasmina-tesanovic-internet-of-women-things/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/cyborg-art-collective-the-ultimate-exhibition/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/29/homage/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/keiichi-matsuda-hyper-reality/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/event-jasmina-tesanovic-internet-of-women-things/
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Cyborg Art Collective – The Ultimate Exhibition 
Speel de Ultimate Doom met een grote GUN in VR: The Ultimate Exhibition is een virtuele expositieruimte bestaand uit een aangepaste 
versie van het [...] 

 

 
Floor Brock, Laura Okkersen – Biohacking: we need an upgrade 
Enhancing the human body with technology, adding new functions and senses, becoming a cyborg. These things seem to come straight 
out of a science fiction [...] 

 

http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/cyborg-art-collective-the-ultimate-exhibition/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/cyborg-art-collective-the-ultimate-exhibition/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/cyborg-art-collective-the-ultimate-exhibition/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/cyborg-art-collective-the-ultimate-exhibition/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/english-biohacking-we-need-an-upgrade/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/english-biohacking-we-need-an-upgrade/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/english-biohacking-we-need-an-upgrade/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/english-biohacking-we-need-an-upgrade/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/english-biohacking-we-need-an-upgrade/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/english-biohacking-we-need-an-upgrade/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/24/lesley-ann-daly-anthropomorphic-sensory-augementation/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/cyborg-art-collective-the-ultimate-exhibition/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/09/26/english-biohacking-we-need-an-upgrade/
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Lesley-Ann Daly – Anthropomorphic Sensory Augementation 
Ultrasonic Intra-Body Communication. Wat als je je eigen lichaam kon horen? Weten of je lichaam gezond en fit is? Ultrasonic Intra-
Body Communication [...] 

 

 
Event: Young Talent Award 2016 
Manifestations selected Best of Graduates 2016: This year Manifestations presents the Young Talent Award. Since we started, it has 
always been one of our [...] 

 

http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/24/lesley-ann-daly-anthropomorphic-sensory-augementation/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/24/lesley-ann-daly-anthropomorphic-sensory-augementation/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/24/lesley-ann-daly-anthropomorphic-sensory-augementation/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/24/lesley-ann-daly-anthropomorphic-sensory-augementation/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/young-talent-2016/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/young-talent-2016/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/young-talent-2016/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/young-talent-2016/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/young-talent-2016/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/young-talent-2016/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/giulia-tomasello-future-flora/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/24/lesley-ann-daly-anthropomorphic-sensory-augementation/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/young-talent-2016/
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Giulia Tomasello – Future Flora 
Future Flora kit lets women grow and harvest living cultures that can support intimate health. The kit of this Central Saint Martins 
2016 graduate features [...] 

 

 
Monochrom – TraceRoute 
Movie about Nerd and Hacker Culture. Artist and life-long nerd Johannes Grenzfurthner is taking us on a personal road trip from the 
West Coast to the East [...] 

 

http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/giulia-tomasello-future-flora/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/giulia-tomasello-future-flora/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/giulia-tomasello-future-flora/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/giulia-tomasello-future-flora/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/monochrom-traceroute/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/monochrom-traceroute/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/monochrom-traceroute/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/monochrom-traceroute/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/monochrom-traceroute/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/monochrom-traceroute/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/robin-alysha-clemens-owned-by-no-one/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/giulia-tomasello-future-flora/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/monochrom-traceroute/
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Robin Alysha Clemens – OWNED BY NO ONE 
Een verhaal over een subcultuur die hun visuele identiteit probeert te beschermen in een dystopische, post-digitale wereld. Ze claimen 
het recht op [...] 

 

 
Leanne Wijnsma – The Smell of Data 
Vroeger gebruikten we onze neus voor het jagen en verzamelen. Maar sinds het jagen en verzamelen is verplaatst naar de online 
omgeving, is er geen neus [...] 

 

 
Elizaveta LEEZA Pritychenko – Welcome to the Desert of the Real 
Zien wij de werkelijkheid zoals deze is? In ons dagelijks leven zien we steeds verschillende afspiegelingen van de werkelijkheid, kunnen 
wij goed [...] 

 

http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/robin-alysha-clemens-owned-by-no-one/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/robin-alysha-clemens-owned-by-no-one/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/robin-alysha-clemens-owned-by-no-one/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/robin-alysha-clemens-owned-by-no-one/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/02/leanne-wijnsma-the-smell-of-data/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/02/leanne-wijnsma-the-smell-of-data/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/02/leanne-wijnsma-the-smell-of-data/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/02/leanne-wijnsma-the-smell-of-data/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/02/leanne-wijnsma-the-smell-of-data/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/02/leanne-wijnsma-the-smell-of-data/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/02/elizaveta-leeza-pritychenko-welcome-to-the-desert-of-the-real/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/02/elizaveta-leeza-pritychenko-welcome-to-the-desert-of-the-real/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/02/elizaveta-leeza-pritychenko-welcome-to-the-desert-of-the-real/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/02/elizaveta-leeza-pritychenko-welcome-to-the-desert-of-the-real/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/02/elizaveta-leeza-pritychenko-welcome-to-the-desert-of-the-real/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/02/elizaveta-leeza-pritychenko-welcome-to-the-desert-of-the-real/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/02/octavia-van-horik-password-rituals/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/03/robin-alysha-clemens-owned-by-no-one/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/02/leanne-wijnsma-the-smell-of-data/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/02/elizaveta-leeza-pritychenko-welcome-to-the-desert-of-the-real/
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Octavia van Horik – Wachtwoord Rituelen 
Elke dag gebruiken wij wachtwoorden om toegang te krijgen tot bankrekeningen, email, social media en veel meer…Onze wereld is 
steeds meer met elkaar [...] 

 
 

 
Kids programma 
…maar ook volwassenen kunnen deelnemen in 360 graden kijken, controleer je smartfoon, creatief programmeren, tover je toekomst… 

 

 
Ontmoet nieuwe mensen 
Het meest van het programma is interactief.. dus je ontmoet vast Nieuwe Mensen.. maar is je Buurman wel wie hij zegt dat hij is..?   

 

 
Will the Future Design Us? 
..is het thema van Manifestations. Will We Design the Future or Will the Future Design Us? 

http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/02/octavia-van-horik-password-rituals/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/02/octavia-van-horik-password-rituals/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/02/octavia-van-horik-password-rituals/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/02/octavia-van-horik-password-rituals/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/02/manuel-beltran-speculative-capital/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/02/manuel-beltran-speculative-capital/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/kids-program/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/kids-program/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/kids-program/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/kids-program/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/meet-new-people/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/meet-new-people/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/meet-new-people/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/meet-new-people/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/will-the-future-design-us/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/will-the-future-design-us/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/will-the-future-design-us/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/will-the-future-design-us/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/08/02/octavia-van-horik-password-rituals/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/kids-program/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/meet-new-people/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/will-the-future-design-us/
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Julius Horsthuis VR – Explore New Worlds.. 
Je zal dingen zien die je nog nooit eerder gezien hebt en nooit zal vergeten.. 

 

 
Harper 
Kunstmatige intelligentie komt en het zal alles veranderen. Helaas lijken mensen de mogelijke gevolgen van een superintelligent 
computerprogramma niet te [...] 

 
 
Zie www.manifestations.nl  voor de volledige teksten.  

http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/explore-new-worlds/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/explore-new-worlds/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/explore-new-worlds/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/explore-new-worlds/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/meetups/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/meetups/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/meetups/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/meetups/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/meetups/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/meetups/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/01/hello-world/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/01/hello-world/
http://www.manifestations.nl/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/explore-new-worlds/
http://www.manifestations.nl/index.php/2016/07/04/meetups/
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Foto’s: 
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Password-moeheid? Octavia helpt je een veilig wachtwoord genereren en lakt het daarna encrypted, 
op je nagels 
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Exoskelet: een pak dat je aankan waarmee je de grote Robot van Freerk Wieringa bestuurt. Martijn 
Paulen, directeur DDW geniet en Jasmina Tessanovic (van Internet of Women Things) zoekt de 
grenzen.
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Bruce Sterling maakt een foto van  zijn partner Jasmina. 

 

Leeeza tegen gezichtsherkenning op straat. 
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Leeeza (kreeg eervolle vermelding bij de Young Talent Awards) maakt een metaforische Virtual 
Reality interpretatie van Baudrillard’s concept van hyperrealiteit: de wereld waarin wij leven is 
vervangen door een parallelle kopie-wereld, waar we continue op zoek zijn naar gesimuleerde 
stimuli. 
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Tover je Toekomst: De toekomst begint met dromen, en die optekenen. Zoals een wolken-stofzuiger 
die in NL de wolken opzuigt en in Afrika weer uitspuwt en daar laat regenen. Populair onderdeel bij 
oud en vooral veel kinderen.

Winnaar Best of Dutch Design Week 2016



31 
 

 
Enthousiast over de interactieve kunstwerken (hier: Zanne’s MAYHEM anti-mediatie-app, Niet Saai!) 
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Nieuwe pionierende locatie: Microlab, op weg de grootste makerspace van Europa te worden. 
Nieuwe bewegwijzering was nodig, bij dit nieuwe pand.
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Een van de Workshops: Entrepreneur meets Artist, met o.a. Philips OLED, Holst Center, High Tech 
Campus die kunstenaars met de nieuwste hi tech uitvindingen lieten “spelen”.  Andere events waren 
o.a. Workshop Internet of Women Things. 
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 Cyborg Art Collective installatie 
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Lesley Ann Daly (UK) over implantaten in je lichaam die je via audio-feedback kunt horen, zodat je 
weet of je glucose wel goed opgenomen wordt, etc. (UK) 
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Robin Alysha Clemens – winnaar Young Talent Award – een protestbeweging zonder gezicht

 



39 
 

 

 



40 
 

 
Nerveuze Systemen, geïnspireerd op de expo in Haus der Kulturen der Welt in Berlijn (videowall en 
tafel met prints).

 
Giulia Tomassello – smart-inlegkruisje met zelfgekweekte lacto bacteriën om de flora gezond te 
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houden.

 

Julius Horsthuis, filmmaker gebruikt 3D fractals en presenteert wereldwijd 
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Jorick de Quaasteniet, vertelde aan bezoekers Echt op Mars geweest te zijn. 

 

Neffa’s jurk gemaakt van schimmelculturen (omdat jurken tegenwoordig maar enkele seizoenen 
hoeven mee te gaan, scheelt grondstoffen van de aarde). 
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Je-SUUS: over haar verhalen over Jeruzalem, de bombardementen op Gaza in zomer 2014 en de 
lalala cultuur hier, van vingers-in-de-oren niks-willen-horen. 
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Erik van der Veen: Psychiatrische kliniek voor Robots. Al die apparaten die steeds slimmer worden, 
krijgen straks ook psychologische hulp: modems die teveel van onze internetsessies gezien hebben, 
stofzuigers met smetvrees.. 

 

Paula Salurand: Macihine-Machine (me) 
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Smell of Data: Leanne Wijnsma ontwikkelde dit apparaat dat het laat “stinken” zodra je een site 
bezoekt waar een (data-lek)luchtje aan zit. 
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CharlesoLondon digital fashion from the Underground 
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Keicchi Matsuda: Hyper Reality 

PAO: van High Tech Campus: draag je op je lichaam, en scant je lichaamshouding, kleurt rood op als 
deze niet gezond staat, groen als goed. 
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HARPER (Creative Technology, Universiteit Twente), deze Artificial Intelligence is een hologram en 
spreekt echt met je. 

Videoroom (donker, met zitzakken) 
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De High Tech Campus plaatste de Manifestations aankondigingen op 150 van hun displays gedurende 
ca 2 weken. O.a. hier op het koffie-automaat. 

 

 

“Creatief gebruik van technologie naast een oprecht menselijke aanpak – een hoopgevende ontwikkeling”.- 
Sacha Bronwasser 

 

Hiernaast zijn er nog diverse kunstenaars vertoond, gedurende enkele dagen, die niet op de site vermeld zijn, 
zoals SENSOREE (US), PAO (High Tech XL talent, Italië),  Lab1 (NL). RYBN was onderdeel van Nerveuze 
Systemen en is in mei 2017 te zien bij Baltan. 
 
Meer foto’s o.a.: https://www.flickr.com/photos/92629097@N00/sets/72157675489800426     

https://www.flickr.com/photos/92629097@N00/sets/72157675489800426
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Pers: 
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