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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 de Futurotheek in het leven geroepen. Een fictieve app 
store waarmee we de toekomst alvast hands-on kunnen ervaren. 
Sander Veenhof laat ons nadenken over de rol die we kunnen spelen 
om te zorgen dat de 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 
inkijk 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 allerlei 
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.

1  Lees Luid
Was de komst van de smartphone een verrijking van ons leven, of 
een verarming voor de maatschappij? We mijden ontmoetingen met 
ons eindeloze gestaar op het scherm van onze telefoon. Lees Luid 
laat een tegengeluid horen. De web-app brengt twee bezoekers 
met elkaar in contact, nadat zij ieder de mobiele webpagina op 
hun smartphone hebben geopend en het juiste nummer hebben 
ingetoetst. Er volgt geheel automatisch een dialoog, waar ieder 
omstebeurt een zin aan bijdraagt door die hardop van het scherm 
voor te lezen. In deze tentoonstelling is staren op je telefoon geen 
probleem, zolang je maar oog hebt voor je omgeving en elkaar.

2  IF this THEN I
De onvrede over de invloed van Big Tech groeit. Met algoritmes die 
niet transparant zijn in hun werking, maar ook niet helder en inzichtelijk 
hun doelen duidelijk maken. Het is tijd om het radicaal anders aan te 
pakken. We willen zélf kunnen bepalen of we ons laten aansturen door 
een extern systeem of dat we dat zelf doen.  
We willen de onnavolgbare Artificial Intelligence kunnen inwisselen 
voor oerdegelijke ouderwetse IF THEN programmeer-regels. Ervaar met 
minimaal drie medebezoekers hoe het voelt om de regie weer in eigen 
hand te nemen. En ontdek tevens hoeveel werk het zou zijn om je 
gehele leven op deze wijze in programmaregels te moeten vatten.



3  Toelichting door Sander Veenhof
(duur: 12 minuten)

4  Futurotheek
Hoe ziet ons leven in de toekomst eruit? Daar is tegenwoordig veel 
over te lezen. Dankzij talloze films en series hebben we er ook beelden 
bij. Toch blijft het voelen als een verhaal dat nog ver van ons af staat. 
De Futurotheek biedt een inkijkje in de toekomst dat wél heel dichtbij 
komt en waarin je zélf de hoofdrol speelt. In een fictieve app store 
vind je de apps die de komende decennia ons leven zullen gaan 
bepalen. Een app uit 2029 kan uiteraard nog niet gemaakt worden, 
maar het configuratiescherm wel. Daardoor komen bij het activeren 
van de apps al wel de toekomstige mogelijkheden en dilemma’s naar 
voren. Geactiveerde apps laten nog van zich horen via meldingen en 
notificaties, waardoor je hands-on de toekomst ervaart in het heden.

5  Patent Alert
Software speelt een grote rol in ons leven. Bij veel bezigheden laten 
we ons leiden door wat een app ons aanbeveelt. Maar de invloed 
van apps zal nog verder toenemen zodra we de volgende generatie 
Augmented Reality brillen opzetten. Doordat de bril permanent met 
ons meekijkt, zullen apps ons nog beter kunnen volgen, begrijpen en 
helpen. Het klinkt alsof we daarmee allemaal superwezens worden, 
maar de realiteit is het tegenovergestelde. Grote tech-bedrijven zijn 
verwikkeld in een strijd over de patenten waarmee de toekomstige 
mens aangestuurd kan worden. Zal het leiden tot een tweedeling in 
de maatschappij als dragers van een Apple bril wél iets kunnen, maar 
bezitters van een Microsoft bril niet? 

De Patent Alert app maakt dat abstracte vraagstuk invoelbaar.  
De app begint met een enthousiast verhaal over een aantal patenten 
waarmee nuttige functies worden omschreven. Op basis van 
beeldherkenning begint de bril vervolgens te waarschuwen dat  
bij allerlei andere hande lingen geen ondersteuning geboden kan 
worden vanwege een patent-probleem.

De app is niet in de app store te downloaden. Dat heeft te maken 
met regelgeving die vereist dat een app nuttig moet zijn, geen 



ongewenste resultaten toont en geen ongedocumenteerde of 
verborgen functionaliteit bevat. Dat alles doet Patent Alert wél. Door 
de positieve blik in te wisselen voor het tegenovergestelde, stelt de 
app het perfecte plaatje dat ons wordt voorgehouden ter discussie. 
Iemand bewust op het verkeerde been zetten, is een vorm die in  
de kunstwereld gangbaar is. Maar in onze toekomstige perfecte 
wereld, waar we met onze AR bril in rondkijken, zal voor kritische 
kunst geen plaats zijn.

6  Avatar Says No
Wanneer komt het moment dat we een virtuele kopie van onszelf op 
pad sturen? Gaan we ooit een avatar trainen die autonoom namens 
ons beslissingen kan nemen? En wat als deze slimme virtuele 
persoonlijkheid té autonoom wordt en zich niet meer laat aansturen? 
Ga als voorproefje op deze toekomst de interactie aan met een 
speelse (en soms eigenwijze) avatar. Een tactische benadering is 
raadzaam want de avatar in deze app neemt de benen zodra je 
toenadering zoekt. Tip: probeer hem dan eens via een andere  
kant te benaderen.

7  Hololens Fashion 
Als in de toekomst de AR bril zo gangbaar wordt als de smartphone 
nu, dan staren we niet meer de hele dag op het scherm van onze 
telefoon, maar bepaalt een AR bril onze kijk op de wereld. We delen 
met elkaar nog wel de fysieke ruimte, maar wandelen rond in onze 
eigen persoonlijke augmented reality. Als we daarin kunnen kiezen 
wat we zien, kunnen we dan niet meer bepalen hoe anderen ons 
zien? Met deze Hololens installatie kun je zélf je virtuele outfit 
samenstellen of als omstander laten weten dat je het toch liever 
anders ziet. De Hololens installatie is gemaakt in samenwerking  
met modeontwerpers Jacob Kok en Zil Julie Vostalova. 
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