Tentoonstellingen en events:

Maart en april 2019
→ tetem.nl

Walk-in Worlds
Over de tentoonstelling
Kunstenaar Abner Preis staat bekend om de speelse manier
waarop hij het publiek meeneemt in zijn wereld van storytelling
en ‘happy endings’. Voor Walk-in Worlds reisde hij langs diverse
plekken in Enschede op zoek naar verhalen over schoonheid en
de ideale samenleving. Deze verhalen heeft hij verwerkt in een
Virtual Reality (VR) tentoonstelling waarbij het publiek letterlijk
een kijkje neemt in de verschillende werelden.

17.01.19
07.04.19

t/m

In Walk-in Worlds zijn zes installaties met een speciale VR bril
te bekijken en te beleven. In The Big Dance kruip je onder een
grote jurk en word je uitgenodigd om mee te dansen. Passing
Down Poetry neemt je mee naar het huis van een Syrisch
gezin waar een familiegedicht wordt voorgelezen. Chilling with
the Chickens maakt je deelgenoot van het bijzondere leven
van kippen. In Celebrating the Holy Object: You volg je door
museumzalen een koor van operazangers die speciaal voor jou
een lied zingen. In The Happiest Day of My Life vertellen ouderen
over de mooiste dag van hun leven. The Flower neemt je mee
op een ingrijpende reis door een stad die na een catastrofe
opnieuw wordt opgebouwd. Tot slot is er de audio installatie
Kitchen Conversations, waarbij je aanschuift bij tafelgesprekken
over datgene wat ons allen verbindt. Deze tentoonstelling vormt
de opening van Tetem’s nieuwe programmalijn Walk-in Worlds.
De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt met steun van de
Gemeente Enschede, Provincie Overijssel, Mondriaan Fonds,
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en VSB Fonds.
Exploring-Lab: Zelfontworpen Hologram
Experimenteer in aansluiting op Walk-in Worlds met de
betoverende verschijningsvormen van een zelfontworpen
hologram. Je maakt een video van een voorwerp waar je blij
van wordt en projecteert deze in een zelfgebouwde hologram
prisma. Het Exploring-Lab is dagelijks van 13.30-16.30 geopend.
Educatieprogramma
Voor Walk-in Worlds is een educatieprogramma ontwikkeld voor
het primair en voortgezet onderwijs. Hoe werkt VR? Wat vertelt
kunstenaar Abner Preis met zijn werk? Waar word jij gelukkig van?
Na het bezoek aan de tentoonstelling maken de leerlingen hun
eigen tekening (PO groep 4 t/m 6) of video (VO bovenbouw). De
workshops zijn te boeken via Roombeek Cultuurpark Educatie.

VR2-D2
Vrijdag
15.03.19
TIJD
19:30 (19:00 inloop)
ENTREE
€ 5,LOCATIE:
Sickhouse
Ariënsplein 1
Enschede

Sickhouse en Tetem verkennen samen de wereld van
Virtual Reality (VR) in aansluiting op de tentoonstelling
Walk-in Worlds van Abner Preis. Tijdens het event
VR2-D2 onderzoeken we de verschillende lagen van
deze fascinerende realiteit. Van de betekenis van de
term ‘virtuele realiteit’ en de geschiedenis van de VR bril
tot de diverse toepassingen van deze technologie in de
wereld van gaming, kunst, gezondheidszorg, bedrijfsleven
en onderwijs. Welke technische, sociale en creatieve
mogelijkheden biedt de VR technologie? Welke invloed
heeft VR op onze perceptie van realiteit en onze zintuigen?
Met kunstenaar Abner Preis, game bedrijf Conceptlicious,
VR-specialisten en onderzoekers in digitale media wordt
het publiek uitgenodigd voor een meeslepende avond met
talks, presentaties, VR games en film. Volg het volledige
programma via tetem.nl.
Sickhouse is een interdisciplinair creatief platform gericht
op het ontwikkelen en ondersteunen van experimentele,
interactieve en uitdagende projecten rondom gaming-, kunsten filmfestival The Overkill. Met bioscoop Cinema Obscura,
een VR-gedeelte, workshops, events en partnerschappen
met instellingen, scholen en gaming developers, onderzoekt
Sickhouse de (digitale) evolutie van onze maatschappij.

Double Compass

31.01.19
05.05.19

t/m

Over de tentoonstelling
Bij de installaties van de Belgische kunstenaar Lawrence
Malstaf is de ervaring van ‘being in the middle’ essentieel.
In plaats van de indirecte ervaring als ‘getuige’, word je als
bezoeker een essentieel lichamelijk onderdeel van wat er
gebeurt en beleef je van ‘binnenuit’. Compass is zo’n
levende installatie die de bezoekers uitdaagt om een
machine te volgen of zich ertegen te verzetten. Speciaal
voor de tentoonstelling in Tetem heeft Lawrence een
tweede Compass ontwikkeld die voor het eerst als een
installatie voor twee personen kan worden ervaren.
Compass is een ‘oriëntatiemachine’ die de bezoeker om
zijn/haar middel draagt en als in een magnetisch veld door
de ruimte begeleidt. De machine leidt je naar links en naar
rechts tijdens het lopen door virtuele gangen en ruimtes
die zijn geprogrammeerd in de fysieke tentoonstellings
ruimte van Tetem. Al lopend geeft de machine via
onzichtbare elektromagnetische velden een impuls van
afstoting of aantrekkingskracht. De drager van Compass
wordt gevraagd om een keuze te maken tussen luisteren
of weerstand bieden, tussen leiden of geleid worden, of
iets ertussenin.
Het werk van Lawrence Malstaf past in Tetem’s programmalijn
Driving Technology. Daarnaast sluit de werkwijze van
Lawrence - door de wijze waarop het publiek wordt betrokken
en uitgedaagd om een actieve rol aan te nemen - perfect aan

bij de werkwijze van Tetem. De tentoonstelling Double
Compass is mede mogelijk gemaakt met steun
van de Gemeente Enschede, Provincie Overijssel,
Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
en de Vlaamse overheid.
Exploring-Lab: Contact met Zelfsturende Robots
Programmeer in aansluiting op de tentoonstelling Double
Compass een zelfsturende robot! Via een lijnenspel en
kleurcodering loopt het robotje Ozobot Evo een parcours
dat je zélf uitzet. Hij detecteert obstakels en beweegt er
handig omheen. Op zijn pad geef je hem opdrachten: zo
kan het robotje omkeren, oversteken en zelfs ronddraaien
als een tornado. Het Exploring-Lab is dagelijks van
13.30 - 16.30 geopend.
Educatieprogramma
Het onderwijsprogramma voor Double Compass bestaat
uit een rondleiding en workshops voor het primair
onderwijs (groep 7/8) en voortgezet onderwijs (onderbouw),
waarmee leerlingen kennis maken met interactieve kunst
en programmeren. Na het bezoek aan de tentoonstelling
gaan ze aan de slag om hun eigen mBot robot te
programmeren, die vervolgens de interactie aangaat met
de omgeving. De workshops zijn te boeken via Roombeek
Cultuurpark Educatie.

Be Your Own Robot
Over de tentoonstelling
Kunstenaar Sander Veenhof is al jarenlang gefascineerd door
Augmented Reality (AR): een technologie die de realiteit
verbindt met virtuele objecten. Al programmerend de
werkelijkheid naar je hand zetten - zonder hindernissen of
beperkingen - biedt oneindige mogelijkheden en vrijheid.

11.04.19
30.06.19

t/m

Met de komst van de 3e generatie AR-brillen zullen we steeds
vaker geconfronteerd worden met virtuele verschijningen die
op een ingrijpende manier ons doen en laten bepalen. Dat
zal niet alleen ons wereldbeeld beïnvloeden, maar zelfs onze
eigen positie in de wereld gaan veranderen. Kunnen mensen
straks kiezen in welk domein zij zich begeven, of bepaalt het
merk van je bril of je in een Apple, Google of Facebook wereld
rondloopt? In Be Your Own Robot speelt Sander met beelden
en werkelijkheden die over 10 jaar een niet te negeren rol in
ons leven zullen spelen. Gaan we in de toekomt als robot
door het leven, of is er nog een mogelijkheid om jezelf te
zijn? In de tentoonstelling krijgt het publiek een actieve rol
en zeggenschap om je ‘semi-digitale zelf’ vorm te geven. Zo
kun je met een Hololens virtuele kleding uitproberen, met
een interactieve app je eigen algoritmes opstellen en met
de Futurotheek je functioneren upgraden in de toekomst.
Sander Veenhof laat ons nadenken over de rol die wij kunnen
spelen om ervoor te zorgen dat maatschappelijk relevante
ontwikkelingen op het gebied van techniek zich voltrekken op
een manier die wij wenselijk vinden.
Be Your Own Robot sluit aan bij Tetem’s programmalijn Driving
Technology. De tentoonstelling is ontwikkeld in samenwerking
met curator ViolaVirus en maakt onderdeel uit van het Maker
Festival Twente. De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt
met steun van de Gemeente Enschede, Provincie Overijssel,
Mondriaan Fonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
Exploring-Lab: Ontdek Tetem’s Virtuele Galerie
Ga in aansluiting op Be Your Own Robot op zoek naar de
verborgen virtuele galerie in Tetem. Met een speciale AR app
onthul je virtuele schatten binnen onze muren. Wie ze allemaal
vindt krijgt een prijs! Je kunt ook zélf virtuele objecten en
avatars maken en deze een plek geven in het gebouw. Het
Exploring-Lab is dagelijks van 13.30 - 16.30 geopend.

Artist Talk

Sander Veenhof:
Vooruitlopen met AR
Donderdag
11.04.19
TIJD
19:30 (19:00 inloop)

Soms lijkt het alsof we de ontwikkelingen op het gebied van
techniek nauwelijks kunnen bijhouden. Erop vooruitlopen
kan volgens Sander Veenhof wél. Dat is wat Sander zelf al
jarenlang doet met zijn uiteenlopende Augmented Reality
(AR) projecten. Daarmee nodigt hij het publiek uit een
wereld te betreden waarin realiteitszin geen hindernis
vormt; dat is één van de grote voordelen van AR, zo
betoogt Sander. Deze insteek kenmerkt ook zijn onderzoek
naar de vraag in hoeverre en op welke manier AR een
sociale en maatschappelijke impact kan hebben.
In zijn Artist Talk gaat Sander Veenhof in op toekomstige
ontwikkelingen, nieuwe dilemma’s en problemen die
gemoeid zijn met de AR technologie. Tevens gaat hij in op
de vraag welke bijzondere rol de kunstwereld hierin kan
spelen. De Artist Talk is de officiële aftrap van Sander’s
tentoonstelling Be Your Own Robot.

AKI BIO MATTERs:

Biodesign of Plastocene
Het groeiende onderzoek naar het Antropoceen - het
tijdperk van geologische veranderingen veroorzaakt
door de mens - heeft ons kritisch laten kijken naar onze
relatie met de natuur, technologie en de materialen die
we uitvinden. Creëren onze duurzame technologische
oplossingen en wetenschappelijke ontdekkingen wel een
toekomst waarin we willen leven?

27.03.19
07.04.19

t/m

Deelnemers van AKI BIO MATTERs presenteren met de
tentoonstelling Biodesign of Plastocene in Tetem, hun
onderzoek naar nieuwe biomaterialen. AKI BIOMATTERs is
een artistiek onderzoeksprogramma van AKI ArtEZ dat in
2018/2019 de problemen van het Antropoceen bespreekt
en speculeert over mogelijke scenario’s voor verandering
door de toepassing van biodesign. Deelnemende studenten:
Emmy Muijtstege, Ketiskia Hodge, Lisa Maartense, Melle
Foortjes, Talitha Fruneaux, Tammam Azzam en Vera van
Oostveen. Coördinator: dr. Agnieszka Anna Wołodźko.

Symposium: Biomatters

of a precarious future
Woensdag
27.03.19
TIJD
19:30 (19:00 inloop)

De tentoonstelling Biodesign of Plastocene in Tetem
wordt geopend met een symposium over de uitdagingen
en problemen van het Antropoceen, georganiseerd in
samenwerking met curator dr. Agnieszka Anna Wołodźko
en ArtEZ studium generale.
Agnieszka Anna Wołodźko gaat tijdens haar lezing
‘Introduction into biodesign as (ir)responsible design’
in op het begrip Plastoceen en vertelt over het belang
van biodesign in de hedendaagse plastic afvalcultuur.
Promovendus Anna Volkmar vertelt in haar lezing ‘Of Demons
and Radioactive Cats: Re-introducing precarity into the
debate on nuclear waste’ over de eco-kritische zorgen en
onze onzekere relatie met technologie. Cultuursocioloog
Ruben Jacobs vertelt over de noodzaak van een relationele
manier van denken en leven in de tijd van het Antropoceen.

Biohacking:

Roland van Dierendonck
Woensdag
06.03.19
Tetem

Donderdag
07.03.19
Kulturhus Borne

TIJD
19:30 (19:00 inloop)

Bouw je eigen biotech laboratorium! Tijdens dit event
verkennen we de wereld van biohacking: Wat houdt
biohacking in? Met welke tools wordt biohacking
toegankelijk gemaakt voor iedereen? Roland van
Dierendonck vertelt over de principes van een open
science-hardware en nodigt de deelnemers uit om een
eigen laboratorium te bouwen.
Roland van Dierendonck leidt de BioHack Academy
- een programma van Waag - waarmee nieuwe open
source laboratoriumapparatuur wordt geïntroduceerd.
De deelnemers van de BioHack Academy leren bijv.
eigen brandstof, voedsel, vezels, medicijnen, geurstoffen,
schimmels en andere interessante biotech te maken.

Bioart: Lotte Pet
Woensdag
17.04.19
Bibliotheek Hengelo

Donderdag
18.04.19

Hoe verhoudt biokunst zich tot het leven? Kunsttheoreticus
en kunstenaar Lotte Pet verkent tijdens dit event de
wereld van bioart en het onderscheidende kenmerk van de
artistieke betrokkenheid met biotechnologie. Hoe verhouden
bio kunstenaars zich precies tot biotechnologieën? Welke
soort kennis wordt er geproduceerd? Lotte nodigt de
deelnemers uit om een aantal artistieke conceptuele
vaardigheden - zoals subjectivering, vervreemding of
toe-eigening - toe te passen in een doe-het-zelf biologieexperiment als bijv. menselijke DNA-extractie, ei-osmose of
een microbiële cultuur.

Tetem

TIJD
19:30 (19:00 inloop)

Praktische informatie:
Biohacking en Bioart bestaan uit een lezing en een hands-on
onderdeel op verschillende locaties. Aanmelden is verplicht.
Zie tetem.nl voor meer informatie. Met deze events verkent
Tetem samen met curator Agnieszka Anna Wołodźko de
ontwikkelingen op het gebied van biotechnologie in aanloop
naar de tentoonstelling Xenobodies in Mutation, die van
29 aug. t/m 17 nov. 2019 te zien is in Tetem.

Theatervoorstellingen:

Voorbij de onzichtbare
wereld van Compass
Speeldata

Zaterdag
30.03.19

(dubbele première)
TIJD
19.30 - 21:30

Zondag
07.04.19
(Bran Remie)
TIJD
14:00-14:45

Zondag
14.04.19

(Simon Wagter)
TIJD
14:00-14:45

Wie de ruimte van de tentoonstelling Double Compass
betreedt, ziet twee indrukwekkende machines van
Lawrence Malstaf klaarstaan. De bezoeker trekt de machine
aan, begint ermee te lopen en merkt al snel hoe de ruimte
transformeert. Compass reageert op onzichtbare muren
en gangen en leidt zijn drager door de expositieruimte. Ook
andere objecten, zoals de pilaar in het midden van de zaal,
of de andere drager van Compass, zorgen voor een impuls
aan het lichaam. Compass komt in opstand als de drager
weerstand biedt en zorgt daarmee voor een andere beleving
van de ruimte. De ruimte is getransformeerd. Alleen met de
machine aan kan deze onzichtbare wereld worden ervaren.
Theatermakers Bran Remie en Simon Wagter van de Twentse
Kunst Alliantie (TKA) hebben een aantal theatervoorstellingen
ontwikkeld die geïnspireerd zijn door Double Compass. TKA
is een nieuw initiatief in Enschede waarbij beeldende kunst,
theater en muziek elkaar op het podium ontmoeten. Door
een samenspel aan te gaan met de onzichtbare wereld
van Compass onderzoeken Bran en Simon wat voorbij de
ervaring van dit levend kunstwerk ligt.
Simon Wagter is een bewegingsacteur en zoekt in de
mogelijkheden en onmogelijkheden van het bewegen met
Compass de ritmes, de vervoeringen en weerstanden. Bran
Remie wil juist met de weerstand van de machine een wereld
oproepen die onzichtbaar blijft voor het oog, maar in ieders
verbeelding tot leven komt. Op zaterdagavond 30 maart is de
première van beide theatervoorstellingen. Elke voorstelling
afzonderlijk duurt 30-45 min. Aanmelden is gewenst via
receptie@tetem.nl.

Creatie door
eigenzinnigheid

Woensdag
03.04.19
TIJD
18:30 (18:00 inloop)

Theatermakers Bran Remie en Simon Wagter van de
Twentse Kunst Alliantie (TKA) zijn de uitdaging aangegaan
om theatervoorstellingen te ontwikkelen die geïnspireerd
zijn door Double Compass van Lawrence Malstaf. Hoe
ontwikkel je theater in een bestaande kunstinstallatie?
Welke uitdagingen brengt dit met zich mee voor de
autonomie van de makers? En welke synergie levert dit op
tussen beeldende kunst, theater en makers?
De avond begint met een korte voorstelling door Bran
en Simon in de expositieruimte van Double Compass.
Daarna volgt een talk door beide makers over het
maakproces en de uitdagingen van het ontwikkelen van de
theatervoorstellingen. Aansluitend geeft Michael Nagenborg
(Assistent Professor Philosophy Science Technology and
Society aan de Universiteit Twente) een reflectie op het
maakproces, aan de hand van zijn interesse in de relatie
tussen technologie en het lichaam en de filosofie van
Michel Foucault.

Maker Festival Twente:

Metropolis
Zaterdag
25.05.19
&
Zondag
26.05.19
TIJD
11:00-18:00
Beide dagen

Tetem organiseert op 25 & 26 mei alweer een nieuwe editie
van het Maker Festival Twente! We werken dit jaar met het
thema ‘Metropolis’, gebaseerd op de Duitse sciencefiction
film van Fritz Lang uit 1927. De film laat de disruptieve
invloed van de industrialisatie op de samenleving zien
en stelt thema’s aan de kaak waar we bijna een eeuw
later nog steeds het antwoord op verschuldigd blijven:
verstedelijking, de robotisering van arbeid en digitalisering
van de democratie. Wat is de invloed van robotisering op
het werkveld? Hoe kunnen we tot een goede - voor de
mens gezondere - werkverdeling komen tussen mens en
robot? Welke veranderende vaardigheden zijn nodig om te
leren als antwoord op de robotisering?
Metropolis heeft een duidelijke moraal; alleen als de
elite en de arbeider samenwerken, kunnen zij een goede
wereld bouwen. En de machine moet niet bepalend, maar
dienend zijn.
Het Maker Festival Twente is een ontmoetingsplaats voor
creatief en technisch experiment. De bezoeker van het
festival ervaart door meekijken, meedoen en beleven het
nut en plezier van zélf dingen bedenken en maken. Het
festival vindt plaats in Roombeek Cultuurpark in Enschede,
met een tweedaagse Makersbeurs, tentoonstellingen en een
Outdoor programma rondom Tetem en De Museumfabriek.
Zet de datum alvast in je agenda! Geïnteresseerde makers
kunnen zich aanmelden via makerfestivaltwente.nl.
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