Tentoonstellingen en events:

Mei en juni 2019
→ tetem.nl

Be Your Own Robot

11.04.19

t/m

30.06.19

Over de tentoonstelling
Kunstenaar Sander Veenhof is al jarenlang gefascineerd
door het fenomeen Augmented Reality (AR): een
technologie die de realiteit verbindt met virtuele objecten.
Al programmerend de werkelijkheid naar je hand zetten zonder hindernissen en beperkingen - biedt oneindige
mogelijkheden en vrijheid.
Inmiddels is AR op weg om een massamedium te worden.
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 krijg je als bezoeker een actieve
rol en zeggenschap over je eigen semi-digitale zelf. Zo kun
je met een Hololens je virtuele outfit vorm geven, met een
participatieve app je eigen algoritmes opstellen en met een
fictieve app store jezelf upgraden alsof het al 2029 is.
De AR installaties en apps laten ons nadenken over vragen
als: Wanneer software bepaalt wie je bent en wat je doet,

hoe ziet zelfexpressie er dan uit? Laat je ‘de cloud’
beslissen wat je doet, of ontwerp je je eigen algoritme
waarmee je wordt aangestuurd? En wat als je daarin
verhinderd wordt omdat Big Tech je slimme script al heeft
gepatenteerd? Het zijn vragen die nu nog erg abstract
klinken, omdat we ons nog niet goed kunnen verplaatsen
in ons toekomstige zelf. Om daar meer inzicht in te krijgen
heeft Sander Veenhof de Futurotheek in het leven
geroepen. Een fictieve app store waarmee we de toekomst
alvast hands-on kunnen ervaren. Sander laat ons nadenken
over de rol die we kunnen spelen om te zorgen dat
maatschappelijk relevante ontwikkelingen op het gebied
van techniek zich voltrekken op een manier die wij
wenselijk vinden. In de tentoonstelling geeft Sander in
een video interview een inkijkje in de totstandkoming
van zijn werken en zijn onderzoek.
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.

GOGBOT Café:

Big Data is watching you

Donderdag
23.05.19
TIJD
19:30 (19:00 inloop)
Aanmelden gewenst
via receptie@tetem.nl

GOGBOT Café is een inspirerende avond met gasten uit
de kunst, cultuur, wetenschap en technologie. De avonden
worden georganiseerd door PLANETART in aanloop naar de
jaarlijkse festivals GOGBOT en TEC ART. Met het thema
Infotech-Biotech onderzoekt GOGBOT festival in 2019
de urgentie van de groeiende fusie tussen infotechnologie
en biotechnologie.
Tijdens GOGBOT Café op 23 mei kijken we hoe de razend
snelle groei van Big Data, algoritmes en biometrie van invloed
is op de machtsverschuiving van mens naar computer.
Kunstenaar Sander Veenhof is één van de sprekers. Er is die
avond ook gelegenheid om zijn tentoonstelling Be Your Own
Robot te bezoeken. Noteer 23 mei alvast in je agenda!
Het volledige programma van GOGBOT Café: Big Data is
watching you wordt bekend gemaakt via tetem.nl.
GOGBOT biedt een platform voor uitdagende kunst, muziek
en creatieve techniek en daagt het publiek uit tot een mening,
een idee of een andere kijk op de wereld. Het festival - dat dit
jaar plaatsvindt van 5 t/m 8 september in Enschede - toont
het effect van innovaties op onze maatschappij door de ogen
van kunstenaars en artiesten uit de hele wereld. GOGBOT is
een productie van PLANETART Medialab.

Leap into AR

Woensdag
19.06.19
TIJD
19:30 (19:00 inloop)
Deelnemers: max. 12
Aanmelden verplicht
via receptie@tetem.nl

Augmented Reality (toegevoegde realiteit) is een live beeld
van de werkelijkheid waaraan extra elementen en informatie
worden toegevoegd. Je kunt AR ervaren met je smartphone
of tablet. Of met een slimme bril zoals de Hololens, waarbij
je met handgebaren de verschillende tools en applicaties
bedient. Het voordeel van de AR-bril is dat je virtuele
beelden letterlijk voor je ogen ziet zweven. Je kunt ook in
andere werelden rondlopen zoals een game of een film.
Tijdens Leap into AR duiken we dieper in de wereld van AR.
Don Blaauw van Studio No More Mondays geeft een talk
over de verschillende mogelijkheden, toepassingen en
voorbeelden van AR. Hij vertelt ook over de verschillen
tussen Augmented, Virtual en Mixed Reality en geeft een
blik in de toekomst van AR technologie. Na de talk kunnen
de deelnemers de AR-bril Magic Leap One uitproberen.
Tijdens de workshop met Magic Leap One Creator leer je
digitale tekeningen en soundscapes in de AR-wereld te
maken en creëer je samen met andere deelnemers één
gezamenlijk verhaal.
Don Blaauw van Studio No More Mondays ontwikkelt al
bijna 20 jaar educatief materiaal voor het onderwijs. Van
online lesmateriaal tot speelse VR ervaringen, games en
apps. Daarnaast is hij docent ICT & Media Design aan
Fontys Hogeschool in Eindhoven. Leap into AR vindt plaats
in het kader van de tentoonstelling Be Your Own Robot.
Dit event bestaat uit een talk (30 min.) en een hands-on
onderdeel (1-1,5 uur). Omdat er een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar is (max 12), is aanmelden verplicht via
receptie@tetem.nl.

Originals
Over de tentoonstelling
Voor de tentoonstelling Originals zijn de kunstenaars Douwe
Dijkstra en Jules van Hulst op zoek gegaan naar de kern van
een culturele identiteit en het verlangen naar saamhorigheid
en rituelen die wij in onze westerse maatschappij missen. Ze
hebben hun zoektocht vertaald in twee experimentele video
installaties: Kijkersfile en No More Masterpieces. Door fysiek
tussen de video installaties te bewegen ga je als kijker op zoek
naar de vermeende kern.

09.05.19
25.08.19

t/m

In Kijkersfile onderzochten de twee kunstenaars het gemis
naar saamhorigheid en een kernachtige culturele identiteit.
Ze hebben de Indiaan als symbool gekozen vanuit de
gedachte dat veel westerse kinderen met plastic Indianen
poppen spelen, maar in werkelijkheid geen idee hebben waar
de Indiaanse cultuur over gaat en wat de achterliggende
rituelen zijn. Vanuit deze symboliek is Kijkersfile vertaald in
een ruimtelijke opstelling die heimwee oproept naar een plek
waar je nooit eerder was. Via een mix van archiefbeelden,
observaties in de openbare ruimte en in de studio
geënsceneerde scènes wordt de relatie met het buitenleven
belicht. Van een inheems bevolkt regenwoud waar de
westerse beschaving nog niet heeft weten door te dringen tot
tropische planten bij het tuincentrum. Het verlangen om terug
te gaan naar een geromantiseerde natuur waar niemand ooit
was. Plekken waar we aan denken terwijl we in de file naar het
gele koolzaad kijken in de berm van de snelweg. In een grote
tweeledige video installatie zijn de handelingen achter de
schermen gespiegeld aan het eindresultaat. De constructie
van film- en performancescènes wordt ontleed om tot een
andere kern te komen. De ruimtelijke indeling van de
installatie stelt de kijker niet in staat beide versies tegelijk te
bekijken. Pas als je beweegt en tussen de twee schermen
schakelt, wordt het hele onderzoek zichtbaar. Kijkersfile is
een project dat begon als live performance en is voor Tetem
doorontwikkeld tot een video installatie.

No More Masterpieces is een tweezijdige video installatie
waarin de voor- en achterkant van een beeldende zoektocht
elkaar ontmoeten. Het werk vertrekt vanuit het
gedachtengoed van de Franse toneelschrijver en kunstenaar
Antonin Artaud. Zijn verlangen naar fysieke overgave en zijn
afkeer tegen het conserveren, reproduceren en verafgoden
van kunstklassiekers zijn belangrijke thema’s. Artaud’s
opvatting dat kunst zich altijd weer opnieuw in het hier en nu
moet manifesteren sluit aan bij de zoektocht van Douwe en
Jules naar de kern van een culturele identiteit. De installatie
in Tetem toont enerzijds een nieuwe montage van de
oorspronkelijke zwart-witfilm en anderzijds het maakproces.
Een keerzijde waar ook de bronnen en verwijzingen die Douwe
en Jules gebruikten bij het ontwikkelen van het werk in
voorkomen. Van La Passion de Jeanne d’Arc van Carl Theodor
Dreyer waar Artaud in acteert en surrealistische cinema, tot
alledaagse scènes of voorwerpen waarin de symboliek van
conserveren en reproduceren te vinden zijn.
Douwe Dijkstra en Jules van Hulst maken ruimtelijke video
installaties en performances. Ze werkten lange tijd samen
onder de naam Collectief 33 1/3. De tentoonstelling Originals
sluit aan bij Tetem’s programmalijn Driving Technology. De
tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt met steun van de
Gemeente Enschede, Provincie Overijssel, Mondriaan Fonds
en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
Exploring-Lab: De Animatiemachine
Maak in aansluiting op deze tentoonstelling een mini-film van
jezelf in de animatiemachine. Een soort stop-motion, maar
toch nét even anders. Gevorderden kunnen het eigen
filmmateriaal via een programma bewerken en extra
beeldelementen toevoegen. Het eindresultaat wordt
toegestuurd zodat je het kan afspelen op je mobiel of pc.
Het Exploring-Lab is dagelijks van 13:30-16:30 geopend.

Maker Festival Twente

Zaterdag
25.05.19
&
Zondag
26.05.19
TIJD BEIDE DAGEN
11:00-18:00
Roombeek
Cultuurpark
Enschede

Het Maker Festival Twente op zaterdag 25 en zondag 26 mei
belooft weer een mooi spektakel te worden. Het festival zet
makers en de Twentse maakindustrie in de schijnwerpers
met een uitgebreid festivalprogramma voor alle leeftijden.
Het Maker Festival is een ontmoetingsplaats voor creatief
en technisch experiment en voor iedereen die gelooft dat
maken de toekomst heeft.
Er is een uitgebreide Makersbeurs, waar van alles te zien,
maken, leren, doen en beleven valt. Innovatie, technologie,
creativiteit en maakcultuur staan centraal. Tijdens de
Makersbeurs zijn er onder andere workshops biokunst,
biodesign en do-it-together biology. In de biohacking
academy leer je hoe je thuis medicijnen, geurstoffen,
schimmels en andere interessante biotechnologie kunt
maken. Je kunt ook een hologram maken, experimenteren
met 3D printen, je eigen robot kit bouwen en nog veel meer.
Het Outdoor programma is dit jaar uitgebreider dan ooit.
Nieuw is de interculturele Food & Maker Market, waar je
zélf gerechten kunt maken en natuurlijk ook kunt proeven
van alle lekkernijen. In één van de drie stadsdelen van
Outdoor kun je duurzaam bouwen aan het DIY Huis Twente,
met daarin allerlei voorzieningen zoals een helofytenfilter,
zonnecollector en een composttoilet. In een ander
stadsdeel zijn de attracties van Karnieland te vinden.
Karnieland probeert met kermisachtige installaties en
performances mensen aan te sporen om vooral zichzélf
te laten zien. De attracties worden niet met motoren, maar

met menskracht in beweging gezet. Zo laat Karnieland de
bezoeker ervaren dat samen plezier maken niet zozeer
afhankelijk is van de technologische vooruitgang als wel
van de sociale vooruitgang.
In Tetem kun je in de tentoonstelling Be Your Own Robot
met een Hololens je virtuele outfit vorm geven, met een
participatieve app je eigen algoritmes opstellen en met een
fictieve app store jezelf upgraden alsof het al 2029 is. In de
Tijdelijke Textieldrukkerij in De Museumfabriek ontdek je
nieuwe biotechnologische ontwikkelingen in de textielindustrie.
Het thema van het Maker Festival 2019 is Metropolis, gebaseerd
op de Duitse sciencefiction film van Fritz Lang uit 1927. Zo heeft
de programmering een relatie met onderwerpen als de
robotisering van arbeid, digitalisering van de democratie,
verstedelijking en duurzaam wonen en eten. Het festival wordt
georganiseerd in samenwerking met vele makers, onderwijsen cultuurpartners en bedrijven. Het MFT vindt plaats in en
rondom Tetem en De Museumfabriek in Roombeek Cultuurpark.
Mini Maker Festivals in Almelo en Hengelo
In aanloop naar het Maker Festival Twente vinden in Almelo
(15 mei op het Indië Terrein) en in Hengelo (22 mei in het ROC
van Twente) Mini Maker Festivals plaats. Tijdens de Mini Maker
Festivals zijn er allerlei presentaties en workshops waaraan het
publiek kan deelnemen. Ontdek welke nieuwe technieken er
allemaal zijn en welke oplossingen die kunnen bieden, bijv. op
het gebied van duurzaamheid. De Mini Maker Festivals geven
alvast een voorproefje van wat je allemaal kunt verwachten
tijdens het Maker Festival Twente in Enschede.
Het volledige programma is te vinden op makerfestivaltwente.nl.

Aankondiging:

Lost Energy

04.07.19
29.09.19

t/m

Een goede en betrouwbare energievoorziening is belangrijk
voor onze samenleving. Energie-innovaties dragen bij aan
duurzame economische groei, het verminderen van
CO2-uitstoot, het ontwikkelen van hernieuwbare
energiebronnen en het slimmer benutten ervan. De praktijk
laat echter zien dat er een grote kloof ligt tussen onderzoek
en toepassing. Een veelheid aan energie-innovaties ligt op
de plank te wachten op een toepassing. Hoe zou de
Provincie Overijssel in 2050 energieneutraal kunnen worden
en hoe neem je het publiek hierin mee?
Elektriciteit is onzichtbaar en dat maakt het waarschijnlijk zo
lastig om het verbruik ervan omlaag te schroeven. De slimme
meter laat dan wel het gebruik zien, maar het blijven
abstracte getallen. Hoeveel is dat eigenlijk, een kilowattuur of
een joule? Met de machine die Elise Leusink bouwt kun je dit
aan den lijve ondervinden en ga je beseffen hoeveel deze
energie eenheden letterlijk aan menselijke arbeid kosten.
Reinier Kranendonk is geïntrigeerd door de verslaving van
consumenten aan elektriciteit en dus ook aan elektrisch
aangedreven vermaak. Reinier bouwt voor Lost Energy een
nieuwe installatie voor de eigentijdse ‘doe-kermis’
Karnieland, waarmee bezoekers ervaren hoe hun eigen
lichaamsenergie ingezet kan worden als aandrijving voor een
bijzondere kermisattractie. KunstConstructie (Françoise
Braun en Casper Teijgeler) reist de provincie door met een
mobiele studio op zoek naar de aankoop van een object dat
je hebt gekocht, maar dat je niet echt nodig hebt, wat je
eigenlijk niet gebruikt en waarvan je eigenlijk een beetje
spijt hebt. Van deze zoektocht wordt in Lost Energy een
registratie getoond.

Met de projecttentoonstelling Lost Energy onderzoekt
Tetem samen met Provincie Overijssel, Universiteit Twente
en de kunstenaars Elise Leusink, Reinier Kranendonk en
KunstConstructie welke bijdrage kunst en ontwerp kunnen
leveren aan de inbedding van energie-innovaties in de
samenleving. De tentoonstelling sluit aan op Tetem’s
programmalijn Driving Technology. De tentoonstelling is
mede mogelijk gemaakt met steun van de Gemeente
Enschede, Provincie Overijssel, Mondriaan Fonds,
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Universiteit Twente.
Lost Energy op pad
Reinier Kranendonk reist met Karnieland langs verschillende
festivals in het Oosten van Nederland. Hij is o.a. te zien bij
het Maker Festival Twente in Enschede (25 en 26 mei) en op
Kannen & Kruiken in Zwolle (5 t/m 7 juli). Reinier laat de hoge
fun factor zien van het spelen met gevonden en
tweedehands materialen, zonder gebruik te hoeven maken
van elektriciteit. Een weerslag hiervan vind je terug in de
tentoonstelling Lost Energy.
KunstConstructie reist af naar Kampen, Dalfsen, Almelo en
Diepenheim. Het duo Françoise Braun en Casper Teijgeler
vraagt bewoners naar hun ‘non-object’. Foto’s hiervan
worden bewerkt en getoond in de tentoonstelling in Tetem.
Met hulp van studenten Communicatiewetenschap van
Universiteit Twente wordt een digitaal platform opgezet
waarbij ook anderen een foto van hun ‘non-object’ kunnen
insturen. Je eigen stapeltje non-objecten valt misschien nog
mee, maar zie ze eens van een hele straat bij elkaar opgeteld
of van een hele wijk. KunstConstructie zorgt hiermee voor
een echte eyeopener.
De machine van Elise Leusink reist na de tentoonstelling in
Tetem door naar verschillende plekken in Overijssel.

AR kunstwerken en startpunt
KunstenLandschaproute
in Tetem

Zaterdag
08.06.19
&
Zondag
09.06.19
&
Maandag
10.06.19
TIJD ALLE DAGEN
11:00-17:00

KunstenLandschap is een driedaags evenement in het
landschap rond Lonneker en is verbonden met Roombeek
Cultuurpark, het culturele hart van Enschede.
Langs de route en bij de deelnemende instellingen zijn
verschillende tentoonstellingen, kunstwerken, installaties
en performances te zien. Het thema dit jaar is Stilte,
Ruimte, Duisternis. Verkenningen in de natuur.
De route van ongeveer 14 kilometer kan wandelend of
per fiets worden afgelegd.
Tetem is een van de startpunten en deelnemende locaties.
Op 9 en 10 juni tonen kunstenaars Kylie Bremer en Willemijn
Calis de werken die zij in Augmented Reality hebben
gemaakt. De kunstenaars zijn op 9 juni (Willemijn) en 10 juni
(Kylie) aanwezig om toelichting te geven en ter plekke
AR kunstwerken te maken. Daarnaast is er ’s middags de
mogelijkheid om zelf AR objecten te maken in Tetem’s
Exploring-Lab. Tijdens KunstenLandschap zijn de tentoon
stellingen Be Your Own Robot en Originals geopend.
Bij de startpunten zijn de toegangs- en routekaarten en de
catalogus van KunstenLandschap verkrijgbaar. De toegang
in Tetem is gratis. Kijk voor meer informatie en alle locaties
op kunstenlandschap.nl
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