
A lab for 21st  
Century 

t(h)ink(er)ing

Jaarverslag 2020
Baltan Laboratories



Voorwoord  (p3) 
Over Baltan Laboratories  (p6) 
Artistieke Visie & missie  (p8)
Thema’s  (p10) 
Samenwerkingen en partnerschappen  (p14) 
Highlights 2020   (p18)
Communicatie 2020 en persknipsels  (p34) 
Baltan Voorbij de cijfers  (p44)
Activiteitenoverzicht 2020  (p47)
Testimonials  (p53)
 

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inhoudsopgave

Jaarverslag 2020
Baltan Laboratories



2020 stond in China te boek als het jaar van de Rat1, maar het dier moest onverwachts 
plaatsmaken voor de vleermuis. Het was het jaar waarin een onbekend virus van een 
vleermuis op de mens oversprong, de wereld in zijn greep hield, en niet meer losliet. 
In dit verslag blikken we terug op een bewogen jaar waarin de wereld tot stilstand 
kwam en verder polariseerde. Een bewogen jaar met aangename en minder aangename 
verrassingen.

Een week na de opening van de expositie “Infrastructures for Participation”  
sloten we onze deuren en was de Lockdown een feit. Een periode van onzekerheid, 
thuiswerken en online meetings brak aan. Net als voor de meesten, was het ook voor 
Baltan zoeken, passen en meten om gemaakte plannen te vertalen naar (digitale) ui-
tingsvormen. Presentaties werden omgezet naar online livestreams en virtuele discus-
sies. In de zomer kwam meer bewegingsruimte maar het genoegen was van korte duur.

Het bleek niet altijd makkelijk mee te bewegen met de veranderende restricties 
en om de vertaling te maken van het geplande programma naar een online platform. 
Economia werd vanwege de pandemie digitaal uitgesmeerd over vijf maanden met on-
line streaming events. Met de versoepelingen in de zomer, presenteerden we de ex-
positie Rockets Trail in het Natlab. We maakten maandelijks een radioprogramma bij 
Rararadio, en ondersteunden de ontwikkeling van onderzoeksprojecten met makers 
virtueel; we organiseerden een online Hackathon met deelnemers uit drie verschillen-
de werelddelen; en de nieuwe artist residentie ging van start in Eikenburg, maar deze 
moest halverwege een halt worden toegeroepen vanwege de tweede golf.

Het vernieuwde Economia format verliep succesvol. Het online format gaf 
ruimte voor extra verdieping over urgente onderwerpen zoals ‘economie in een 
post-corona tijdperk’. Maar het was geen programma zonder uitdagingen—zo liepen  
de (online) gemoederen na de video van Tinkebell hoog op. Haar video toonde een 
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voordracht van een minderjarige vluchteling in Lesbos over mensenrechten, waarbij ze 
de waardigheid van de mens aan de kaak wilde stellen, maar die boodschap werd niet 
ontvangen. Het werk werd online bekritiseerd door jonge activisten en beschuldigd van 
uitbuiting en (wit) privilege. Intern wakkerde het de discussie aan over maatschappe-
lijk gevoelige onderwerpen, kunst en activisme: In welke mate zou een kunstwerk eerst 
gecontextualiseerd moeten worden, alvorens het te publiceren? De meningen hierover 
liepen uiteen. Waar de jonge generatie van mening was dat positie voorafgaand aan de 
publicatie ingenomen zou moeten worden over de gepresenteerde inhoud, ziet de 45+ 
generatie er meer heil in om de provocatie voor zich te laten spreken, en de nuance 
achteraf te zoeken via de dialoog. De directeur van Baltan publiceerde naar aanleiding 
hiervan een statement2  op de website.

Naarmate het einde van het jaar in zicht kwam, keerde de rust gestaag weer 
terug. De lat lag achteraf gezien soms erg hoog binnen de organisatie, waardoor de 
boog soms te strakgespannen bleek. Dit kwam mede omdat de ervaring ontbrak om 
in te kunnen schatten hoeveel extra werkdruk het omzetten en organiseren van onli-
ne events met zich mee zou brengen. Hierdoor werd in den beginne te enthousiast ge-
programmeerd, wat zijn tol vergde aan het einde van het jaar. Omdat we geen fysieke 
events konden organiseren ontbrak ook de broodnodige interactie tussen publiek en 
makers. 2020 was dus een extra bewogen jaar ondanks de geforceerde stilstand die tot 
afvlakking leidde. Een jaar dat weldegelijk betekenisvolle momenten, nieuwe kansen 
en mooie samenwerkingen heeft voortgebracht. Een jaar dat, ondanks dat de dingen 
anders liepen, ons liet inzien dat we een stuk veerkrachtiger zijn dan we dachten. Een 
jaar dat we geenszins hadden willen missen, maar ook niet over zouden willen doen.

Olga Mink, 
Directeur Baltan Laboratories

1

www.nl.wikipedia.org/wiki/
Chinese_astrologie

2

www.baltanlaboratories.org/
library/v2
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Rocket Trail Exhibition  (Foto’s door Wei-Li Wong)
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Over Baltan
Laboratories



Baltan Laboratories initieert experiment 
op het snijvlak van disciplines—met name 
kunst, design, wetenschap en technologie. 
Het is een netwerkorganisatie waarbij 
zowel individuen als organisaties aan elkaar 
verbonden worden. Door artistiek onderzoek 
centraal te stellen in haar activiteiten 
onderzoekt Baltan de implicaties, beloften 
en valkuilen van onze technologische 
samenleving. Baltan vertaalt deze ideeën 
naar samenwerkingen, evenementen, 
workshops, nieuwe verhaallijnen, publicaties 
en exposities en creëert ruimte voor reflectie, 
onderzoek en experiment. Daarbij speelt het 
lab in op de veranderende rol van de fluïde, 
creatieve professional wiens vrije denken een 
belangrijke rol kan spelen in de samenleving.

Baltan is exemplarisch voor het unieke 
DNA van Eindhoven; geënt op techniek, 
design en kennis en werkt vanuit de filosofie 
van het iconische Natlab, waar midden 
20ste eeuw het vrije experiment regeerde. 
Discipline-overstijgend onderzoek was 
destijds al de aanzet tot uitvindingen die onze 
wereld nog steeds mee vorm geven. Niet 
geheel toevallig opereert Baltan sinds 2013 
ook vanuit het NatLab op Strijp-S, het gebouw 
waar het destijds voor Philips allemaal begon.

Baltan ziet de werkwijze van het voormalig 
NatLab als een belangrijke bron van inspiratie 
voor de 21ste eeuw; zij stond bekend om haar 
combinatie van toegepast en fundamenteel 
onderzoek. Het ene kan namelijk niet 
zonder het andere, ofwel het fundamentele 
voedde het toegepaste onderzoek. Het vrije 
experiment leidde tot nieuwe inzichten die 
verder uitgewerkt konden worden op een 
toegepaste manier. Daarbij voor lief nemend 
dat meer dan helft van deze experimenten 
leidde tot mislukkingen en minder dan 5% 
succesvol was.

Baltan onderscheidt zich door 
artistiek onderzoek in crossovers met 
wetenschappelijk onderzoek en partners 
uit de samenleving (bedrijven en 
maatschappelijke organisaties). Op deze 
manier spelen we in op het potentieel van 
de creatieve en technologische sector; het 
DNA van de stad Eindhoven en de provincie 
Brabant. 
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Artistieke 
visie & missie



Het programma van Baltan is opgebouwd 
uit fundamentele onderwerpen die de 
maatschappelijke ontwikkelingen van 
vandaag bepalen. Baltan wil loskomen 
van het denken vanuit disciplines om zo 
een breder kennisgebied te bestrijken. 
We streven niet naar vooraf vastgestelde 
uitkomsten en werken niet vanuit één 
methodiek; we spelen in op de complexiteit 
van verandering door artistieke interventies 
en samenwerking structureel te verweven in 
onze organisatie. Baltan ziet de kunstenaar 
als de fundamentele onderzoeker van de 
21e eeuw. Spelenderwijs onderzoeken we de 
essentie van wat ons mens maakt. We kijken 
hoe technologie onze waarden, ons gedrag, 
onze waarneming, ons lichaam en zelfs ons 
idee over de werkelijkheid beïnvloedt. We 
houden deze wisselwerking nauwlettend in 
de gaten. Voortdurend wordt de breuklijn 
tussen nieuwsgierigheid en verontwaardiging 
opgezocht.

Het is de missie van Baltan om 
bij te dragen aan het ontwikkelen van 
nieuwe vergezichten op maatschappelijke 
uitdagingen door experiment en 
kruisbestuiving aan te jagen tussen kunst, 
wetenschap, design en technologie. 
Baltan onderzoekt samen met bedrijven 
en organisaties de maatschappelijke 

processen en uitingen die bepalend zijn 
voor onze toekomst, waarbij de kunstenaar 
als fundamentele onderzoeker van de 21ste 
eeuw fungeert. Spelenderwijs worden 
kennisdomeinen met elkaar verbonden 
waardoor nieuwe onderliggende relaties 
en kruisverbanden inzichtelijk worden 
gemaakt. Deze missie wordt krijgt vorm door 
middel van drie elementen die een continuüm 
vormen binnen de strategie: samenwerking, 
onderzoek en experiment. De essentie 
van de strategie valt hierbij te herleiden 
tot de volgende zes kernwaarden: kennis, 
netwerken, communicatie, samenwerking, 
artistiek onderzoek en experiment.
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Thema’s



Baltan werkte de afgelopen jaren vanuit 
mensgerichte thema’s waarin een filosofische 
reflectie op de rol van de mens centraal 
stond en we nieuwe perspectieven rondom 
maatschappelijke ontwikkelingen in de 21ste 
eeuw onderzochten. We lieten ons inspireren 
door het idee van de uomo universale 
om nieuwe archetypen over de mens in 
een hernieuwde context te onderzoeken. 
Deze thema’s laten de verschillende rollen 
zien die we aangemeten krijgen vanuit 
een pluralistisch en complex mensbeeld, 
waarbij we de mens erkennen als onderdeel 
van verschillende onderling afhankelijke 
systemen, in plaats van een technologische 
utopie of dystopie.  Vanuit deze thema’s 
ontwikkelden we het programma van 2020. 
Met dit verslag blikken we terug op de 
uitwerking hiervan in een jaar waarin we met 
name virtueel werkten.

Homo Sensorium (de zintuigelijke 
mens) zoekt de vervagende grenzen op 
tussen het kunstmatige en menselijke, 
synthetische en organische, tussen mens 
en niet-mens, tussen zintuig en sensor. 
We worden steeds vaker gezien als een 
post-biologisch wezen dat versmelt met 
technologie. Homo Sensorium geeft ruimte 
voor het verkennen van onze zintuigen en 

de toekomst van het gemedieerde lichaam. 
Onze relatie met technologie beïnvloedt 
namelijk niet alleen ons gedrag, het vormt 
ook onze waarden. Meer bewustwording over 
de impact van technologie is noodzakelijk 
om geïnformeerde keuzes te maken over 
ontwikkelingen die ons leven ingrijpend 
kunnen veranderen, bijvoorbeeld op gebied 
van privacy, beheer, eigenaarschap en 
menselijke evolutie. Wie is eigenaar van ons 
lichaam, onze gedachten, ons handelen? 
Welke grenzen en waarden van ons zijn 
worden opgerekt in de steeds virtuelere 
Homo Sensorium? 

Homo Economicus (de economische 
mens) is een mensbeeld waarin de mens 
voornamelijk een economisch wezen is, 
gericht op de bevrediging van zijn behoeften 
op efficiënte, rationele wijze. Baltan 
onderzoekt welke systemen dit beeld in stand 
houden en verandering in de weg staan. 
Dit doen we door samen met kunstenaars, 
wetenschappers, ngo’s en bedrijfsleven te 
kijken naar de ontwikkeling van alternatieve 
waardesystemen in een maatschappij 
waarin niet het individueel belang voorop 
staat maar een collectief gedachtengoed, 
en waarin (ogenschijnlijk) tegengestelde 
begrippen als natuur en economie, groei en 
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krimp, schaarste en overvloed, een nieuwe, 
levensvatbare betekenis krijgen. 

Homo Socialis (de sociale mens) richt 
zich op de aard van het zijn met als doel om 
voorbij bestaande paradoxen als individu 
versus collectief te kijken, en waarbij we 
uitgaan van de aanname dat de mens, als 
autonoom wezen, verbinding zoekt met de 
ander, vanuit een verlangen om onderdeel 
te zijn van een (groter) geheel. Om de 
verstrengelde problemen in de wereld het 
hoofd te bieden, hebben we ideeën nodig 
vanuit andere perspectieven dan waarin deze 
zijn ontstaan. Niet-westerse benaderingen, 
die primair cultureel anders zijn, in plaats 
van internationaal, zijn daarbij van groot 
belang. Verschillende culturen brengen 
verschillende tradities en waardesystemen 
samen. Deze diversiteit aan inzichten kan 
ons verder brengen bij het herontwerpen 
van de (ecologische, sociale, economische, 
geopolitieke) systemen waar we onderdeel 
van uitmaken. Dit thema fungeert als aanjager 
van talentontwikkeling voor creatieven 
met een focus op sociale- en interculturele 
vraagstukken. 

Homo Ludens (de spelende mens) - 
Onderzoek vanuit een aangeboren 
verwondering naar wat voorbij de horizon 
verborgen ligt. Hierbinnen is het de ambitie 
van Baltan om nieuwe zaadjes te planten, 
zonder te weten wat eruit zal groeien. Dit 
thema komt voort uit de eerdere Baltan Seeds 
die we inzetten om nieuwe programmalijnen 
te ontwikkelen. Hiermee stellen we onszelf 
voortdurend open voor nieuwe ontwikkelen 
en onverwachte ideeën. 
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Rocket Trail Exhibition  (Foto’s door Barbara Medo)
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Samenwerkingenen 
partnerschappen



COVID – 19
Vanwege de beperkingen rondom COVID zijn we genoodzaakt om de presentaties 

en verdere ontwikkeling van een aantal projecten uit te stellen naar 2021. Het gaat om de 
volgende projecten: Nothing to See van Frederik de Wilde; Meditation Lab Experimenter 
Kit van Danielle Roberts; Door ontwikkeling ideeën van de Masterclass Synthetic Media & 
Deepfakes; Voortzetting residentie samenwerking St. Trudo met Tom Veeger; Voortzetting van 
Field Hacks; Presenteren aantal game sessies als onderdeel van Economia. 

Samenwerkingen  
& partnerschappen

Ondanks de pandemie heeft Baltan haar partnerschappen weten te bestendigen en 
samenwerkingen en projecten ontwikkeld die relevant bleken voor partners, makers en voor 
de eigen organisatie. Met deze publiek-private samenwerkingen willen we maatschappelijke 
uitdagingen toetsen in de praktijk, samen met bedrijfsleven en andere instellingen. 

We organiseerden de tweede residentie met Sint Trudo over community en sociale 
cohesie op landgoed Eikenburg en we werkten aan nieuwe plannen rondom het Natlab 
samen met Plaza en BROET. Baltan nam ook het Fictional Journal online platform over dat 
werd samengevoegd met het ambitieuze Economia traject. 2020 bracht ook de verdere 
continuering met onze bedrijfspartners als Joanknecht en Holst en we wisten een aantal 
nieuwe samenwerkingen op te starten, onder andere met het initiatief Rararadio. Philips 
Design en het lectoraat New Economy van Avans Hogeschool werden aangetrokken als 
samenwerkingspartner. Daarnaast zijn we met Art Initiative Tokyo een online artist residentie 
project aangegaan rondom het thema The Liminal Space, die begin 2021 van start zal gaan.
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RegionArts 
De samenwerking binnen dit EU con-

sortium onderzoekt manieren om beleid zo in 
te richten dat het ICT en kunst- samenwerkin-
gen bevordert en ondersteunt, met als doel 
om innovaties binnen ICT MKB-bedrijven aan 
te jagen en zo hun concurrerende positie te 
verbeteren. Binnen het project richt Baltan 
zich op de regio Eindhoven. Hiervoor zijn we 
in contact met lokale stakeholders om te on-
derzoeken wat de behoeftes en uitdagingen 
zijn zowel voor ICT, Cultuursector als voor be-
leidsmakers. De looptijd is van 2018 tot 2023.  

Green Revisited: Encountering Emerging 
Naturecultures (GREEN) 

In 2019 is het meerjarige Creative 
Europe project Green Revisited: Encountering 
Emerging Naturecultures (GREEN) gestart. 
In het project GREEN staat de filosofische 
vraag centraal of de mens boven de natuur 
staat of dat de mens onderdeel is van de 
natuur. De opvatting van natuur als iets waar 
de mens boven of buiten staat, leidt tot 
de verwoesting van het milieu en klimaat. 
Het GREEN programma bevordert het 
gedachtengoed rondom “naturecultures”, een 
idee dat het dualisme tussen mens en natuur 
overstijgt. Binnen GREEN onderzoekt Baltan 
met programmalijn Homo Economicus of we 

een economisch systeem kunnen maken dat 
de grenzen van onze planeet respecteert. Het 
project loopt van 2019 – 2022. 

Studio
De Baltan studio vertaalt de Baltan fi-

losofie in op maat gemaakte producten en 
diensten met partners. De Studio biedt een 
unieke manier om samen te werken met exter-
ne klanten en partners en is gericht op con-
ceptueel en experimenteel ontwerp. In plaats 
van te zoeken naar voorspelbare resultaten, 
ontwikkelt de studio op maat gemaakte idee-
en. We werken met een team van freelancers 
(artiesten, ontwerpers en ingenieurs gescout 
in ons netwerk) voor verschillende opdrach-
ten. Elk team wordt opgebouwd rond een 
specifiek project, afhankelijk van de benodig-
de vaardigheden. In 2020 ontwikkelde Bal-
tan Studio diverse projecten, brainstorm- en 
co-creatiesessies. 

Voor Joanknecht, ontwikkelde Baltan 
Studio een strategie om medewerkers te ver-
binden tijdens corona door middel van het 
delen van artikelen in verschillende WhatsApp 
groepen van het bedrijf. Ook voorzag de Stu-
dio Joanknecht van inspiratie omtrent de her-
opening van het nieuwe gebouw. Voor Holst 
Centre, werd de studio uitgenodigd voor het 
ontwikkelen van diverse concepten, zoals een 

3D model voor een radio chip, animaties voor 
LED folie en een demo voor het integreren 
van contactloze sensoren. 

Het belangrijkste project dat we dit 
jaar ontwikkelde voor Holst Centre was Body 
Wonders met Pauline van Dongen. Het pro-
ject bestaat uit een ervaring door middel van 
haptische feedback met slimme kleding, met 
als doel om aanraking als nieuwe taal te ont-
dekken en de huid te zien als interface. Het 
project speelt in op het idee dat we in de toe-
komst leven in een wereld zonder schermen. 
Baltan Studio ontwikkelde samen met ontwer-
per Pauline van Dongen het idee, de vormge-
ving en werkte mee aan de productie van het 
kledingstuk. Ook produceerde Baltan Studio 
de video presentatie die o.a. werd gepresen-
teerd tijdens DDW. Het project ontving veel 
media aandacht internationaal. 

 
(links)
→ DDW Body Wonders
→ Pauline van Dongen 
→ vpro progremmas
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Body Wonders   (Foto’s door Mila Chorbadzhieva)
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Highlights 
programma 

2020



Infrastructures 
for Participation 
– Roberto Perez 
Gayo en Gabriel.
A. Maher.

Als onderdeel van de residentie geïnitieerd 
door Baltan en St. Trudo werd de expositie 
Infrastructures for Participation in het 
Natlab gepresenteerd. Ontwerpers Roberto 
en Gabriel presenteren hun onderzoek 
naar de productie en reproductie van de 
identiteit, inclusiviteit en diversiteit van een 
stedelijk gebied als Strijp-S, die zij tijdens 
de residency uitvoerden. Helaas moest 
de expositie vlak na de opening sluiten 
vanwege de Corona maatregelen. Vanaf 2 
Juni openen de expositie haar deuren op 
reservering. Ter afsluiting van de expositie 
en het gehele onderzoekstraject werd een 
online presentatie georganiseerd met de 
ontwerpers. In de presentatie gaven zij 
inzicht in de manieren waarop identiteit 
gereproduceerd wordt op Strijp-S. Ze keken 
hierbij onder andere naar beelden op sociale 
media, computer renderings van de publieke 
ruimte en visualisaties van het interieur van 
gebouwen op Strijp-S. Na afloop van de 
presentatie ontstond een levendige discussie 
tussen de ontwerpers en de deelnemers via 
ZOOM.

(links) 
→ meer informatie

The Future of Strijp-S: Infrastructures for participation   (Foto’s door Barbara Medo)
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Economia the limited edition is een vervolg 
op het succesvolle festival in 2017, waarin we 
op zoek gingen naar alternatieve modellen 
voor de economie, zonder economen. 
Vanwege de pandemie werd het festival 
geheel digitaal uitgevoerd en aangepast 
naar een online traject van vijf maanden. 
Deze veranderende aanpak leidde ook 
op inhoudelijk vlak tot nieuwe ideeën. Zo 
werd het digitale format opgedeeld in 
verschillende categorieën met als doel om 
de inhoud duidelijker te communiceren. Deze 
categorieën bestonden uit; Economia Lab – 
een online omgeving voor kennisdeling en 
ontwikkeling met keynotes, talks en discussie; 
Economia Conferentie – Een tweedaags online 
event met korte presentaties; Economia 
Expositie – gericht op het presenteren van 
de online expositie en een presentatie via het 
platform Fictional Journal.  Deze categorieën 
werden verdeeld in drie verschillende thema’s 
waarin het nieuwe economisch denken, 
onze relatie met de natuur en veranderende 
waarde(n), centraal stonden.  

Binnen dit programma werkten we 
nauw samen met Joanknecht, mede sponsor 
van het Economia. Samen hebben we het 
project Post Labouratory van ontwerper 
Ottonie von Roeder ontwikkeld. Economia 
was mede onderdeel van het Europese 
GREEN programma. Binnen de themalijn 

Nature’s Economies onderzochten we of 
het veranderen van onze economie onze 
relatie met de natuur (opnieuw) in balans kan 
brengen. 

Binnen het thema Natures’ 
Economies onderzochten we of de economie 
net als de natuur een gesloten systeem zou 
kunnen zijn dat groeit, bloeit en vervalt, waar 
materie, leven en energie elkaar voeden en 
in balans zijn? Het stelde de vraag welke 
alternatieven we kunnen creëren om een 
ander systeem te bouwen waarbij de regels 
van de natuur wel gevolgd zouden worden.

Het thema Shifting Value onderzocht 
het concept waarde. Een ander begrip van 
het concept waarde verandert impliciet 
de economie, aangezien waarde de 
maatstaf is voor economische winst. Het 
erkennen van andere waarden, naast de 
economische, heeft een grote impact op de 
perceptie van (economische) groei binnen 
onze samenleving. Zou een veranderende 
waarneming ervoor kunnen zorgen dat 
we niet alleen een milieucrisis kunnen 
voorkomen, maar dat we ook als mens 
tevredener worden?

Met Re-designing Infrastructures 
keken we naar de bouwstenen van de 
economie. Soms gaat het veranderen van 
een complex systeem niet over opnieuw 
beginnen, maar over het veranderen van de 

Economia_the 
Limited Edition
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Think Economia Website
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onderliggende mechanismen. Infrastructuren 
(werk, gezondheid, vervoer, educatie, 
welzijn, belastingen…) zijn de bouwstenen 
van onze economie: Zou het herontwerpen 
van deze bouwstenen een transformatie 
op maatschappelijk niveau teweeg kunnen 
brengen? 
 
Keynotes (Economia lab)
Van juli tot en met oktober waren de volgende 
keynotes onderdeel van het Economia Lab: 
Lewis Just - Eco-Coin - Making a resiliant & 
sustainable economy the new normal. Paul 
Mason - Capitalism after the Coronavirus. 
Godelieve Spaas / Arne Hendriks  Economy 
or: how I learned to stop worrying and 
love growth; Reon brand – Co-emerging 
Economies; Gijs de Boer - How to win trust 
in stormy weather; TINKEBELL - Declaration 
(the universal one); Michel Bauwens - Can 
the commons save civilization?; Meredith 
Degyansky - Unsettling the settler: How 
does capitalism feel?; The Yes Men - The 
Confusionists’ movement.

 
(links)
→ Lab Diary
→ Think Economia webiste

Conferentie:
Onze bijdrage aan het Europese programma 
Green is het Nature’s Economy project 
waaronder ook de tweedaagse conferentie in 
het kader van Economia viel. De conferentie 
onderzocht alternatieve waardesystemen 
zoals degrowth, abundance en schaarste. 
Academici, kunstenaars en ontwerpers 
presenteerden hun projecten en onderzoek 
over economie.  Deelnemers: Olga Mink, 
Lorenzo Gerbi, Marlou van der Cruijsen, 
Koen Snoeckx, Austin Houldsworth, Melanie 
Rieback, James Richards, Max Haarich, Oli 
Sorenson, Attila Bujdoso, Mladen Bundalo, 
Vygandas ‘Vegas’ Simbelis, Bamidele Awoyemi, 
Jason Liu & Tzen Chia, Jody Wood, Ottonie Von 
Roeder, Diana Kretschmann, Martina Huynh, 
Josef Bares, Alessandro Ghio, Nick Mcguigan 
& Lisa Powell, Martin Schmalzried, Kimberley 
Bianca, Dan Diojdescu, Mathias Lehner. 

Bekijk de presentaties:  

→  Conference Re-designing  
infrastructures (I)

→  Conference Re-designing  
infrastructures (II)

→   Conference Shifting Values
→  Conference Nature’s Economies
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Economia’s Expositie:
We ontwikkelden drie video exposities, die elk in een online event gepresenteerd werden 
en beschikbaar blijven op het YouTube kanaal. Kunstenaars  werden uitgenodigd om hun 
werk binnen de reeds genoemde thema’s te presenteren. De geselecteerde werken werden 
gefilmd in een speciaal ontworpen filmstudio, die fungeerde als filmset voor de semi-virtuele 
expositieruimte. Daarnaast werd de expositie als onderdeel van de virtuele Dutch Design Week 
in een 3D viewing room gepresenteerd. 

Nature’s economies bestond uit werken van Wither van Thijs Biersteker; Viral Nature - 
HereNowArcadia van Martina Taranto; Time Petrifies van Silvia Noronha.

Shifting value: Always Trust Me van Gijs de Boer; Building Climate Futures van 
Cassandra Futures; Outside, inside my nature van Alessandro Cugola en Gianmarco Causi).

Re-Designing infrastructures: Isabot van Ottonie von Roeder; Memories of Stream 
City van Stephane LAB; Immeasurable Range van Boey Wang.

(Zie videos) 
   → Nature’s economies

→ Shifting value
→ Re-Designing infrastructures
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Economia Limited Edition Exhibition   (Foto’s door Barbara Medo)
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Fictional Journal 
Baltan nam afgelopen jaar het Fictional Journal platform over, een online journal 

dat design en kunst projecten presenteert rondom urgente thema’s. Voor deze vierde editie 
vroegen we kunstenaars, designers en schrijvers via een open call te reageren op het thema 
RESPONSIBILITY. We ontvingen meer dan 100 aanmeldingen. De geselecteerde projecten en 
essays zijn te zien en te lezen op het Fictional Journal platform. De projecten werden daarnaast 
gepresenteerd als onderdeel van Economia expositie (zie hierboven). 

Geselecteerde essays: Re-Forming Health: Towards Somatic Phronesis and Caring 
with Microbial Flux – Serina Tarkhanian; Towards Feeling – Anais Hazo; Towards a Planetary 
Paradigm – Finn Steffens; What Happened to the Ones Who Stayed in Omelas – Helena Grande

(links) 
→ Fictional Journal website
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Fictional Journal Website
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Baltan organiseerde de masterclass Synthetic media en Deepfakes onder leiding van Ellen 
Pearlman en Julien Deswaef van Thoughtworks ARTS. Via een open call werden deelnemers 
uit verschillende werelddelen aangeworven. Vanwege de beperkingen rondom COVID namen 
deelnemers tijdens deze twee weken, virtueel deel aan de masterclass en ontwikkelden 
gezamenlijke ideeën rondom synthetische media, motion capture, synthetische fotografie, 
speech syntheses, AI en Machine Learning onder begeleiding van twee experts. Deelnemers 
werden verdeeld in drie groepen zodat ze met elkaar konden focussen op ideeën en deze 
met elkaar uit te testen. Dit resulteerde soms in humoristische ideeën over telepathie met 
paarden, kritische kanttekeningen rondom identiteit en marketing, en het verbeeldingen 
van gepersonaliseerde dataclouds in VR. De drie groepen presenteerden aan het eind van 
de masterclass hun werkende prototypen via ZOOM. ThoughtWorks Arts is een incubator 
voor kunst en technologie samenwerkingen en onderzoekt de impact van opkomende 
technologieën binnen bedrijfsleven, cultuur en maatschappij. 

(links) 
→ Lees het verslag

Masterclass– 
Synthetic Media 
& Deepfakes ism 
Thoughworks 
ARTS
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Deepfakes masterclass group results
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Als onderdeel van RegionArts presenteerde Baltan het event ICT meets the Arts online. 
Hiervoor nodigde Baltan twee internationale sprekers en een lokale kunstenaar uit om te 
reflecteren op ontwikkelingen en ideeën rondom digitale technologie en kunst. Hierin stonden 
vragen centraal als “ welke rol speelt digitale technologie in een wereld die ons steeds 
verder lijkt te polariseren in plaats van te verbinden? Hoe gaan we om met ontwikkelingen 
als Artificial Intelligence en Machine Learning? Zullen nieuwe ontwikkelingen in technologie 
de wereld menselijker maken of de wereld juist meer technologisch? Sprekers Douglas 
Rushkoff en Ellen Pearlman presenteerden tijdens dit event hoe zij denken dat we de juiste 
keuzes maken zodat we in de toekomst niet voor onverwachte dilemma’s staan en welke 
rol kunst hierin speelt. De Eindhovense maker Luis Ferreira presenteerde aan de hand van 
een korte introductievideo zijn werk over data mapping in de context van het Living Lab op 
Stratumseind.

(links) 
→ Lees het verslag

ICT meets the 
Arts met Douglas 
Rushkoff & 
Ellen Pearlman
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Occupy Baltan! is een strategie die de lokale 
community tracht te activeren en tegelijkertijd 
poogt om nieuwe programmalijnen te 
onderzoeken om zo de verbinding met de 
creatieve community in en rond Eindhoven 
te waarborgen. Door de focus te leggen 
op ‘bezetting’ onderzochten we de belofte 
van bestaande culturele ruimte, wat zij kan 
betekenen voor de stad en wat kan worden 
toegevoegd. Op deze manier stelt Baltan 
zich open voor lokale makers, die een ‘hands-
on’ collectieve benadering zoeken binnen 
hun beroepspraktijk. Nadat we in 2019 zijn 
gestart met Occupy Baltan onder leiding 
van Community manager, zette Baltan 
deze activiteit voort in 2020. Vanwege de 
pandemie was dit grotendeels online. Wel kon 
de Occupy community gebruikmaken van de 
fysieke ruimte in het lab als de corona regels 
in acht genomen werden. In de praktijk uit 
zich dit in de vorm van informele en spontane 
(online) evenementen. 

Een greep uit het veelvoud van events: 
Herenow is een event waarin experi-
ment centraal staat om uitdrukking te 
geven aan projecten die eenmalig zijn 
en het uitganspunt vormen voor een-
malige improvisatie en artistieke ex-
pressie. Vanwege de pandemie moest 
deze serie worden stopgezet. 

Survival Club wekelijkse meetings 
voortkomend uit Occupy programma 
van 2019. De Survival Club omhelst 
een internationale groep makers 
uit Finland, Nederland en de VS, 
die wekelijks samenkomen en te 
discussiëren over de-growth.

De-Co-Date is een serie events (soms 
publiek, soms op uitnodiging) waarin 
de verschuivende waarden over liefde, 
seks en vriendschap centraal staat. Elk 
experiment is een nieuwe benadering 
om tot discussie te komen. Soms 
worden onderwerpen aangeraakt die 
ook ongemakkelijk kunnen zijn.

Baltan Occupants in 2020 bestonden uit 
Cecile Espinasse die de Flat Friday events 
en de workshop voor Baltan & Tu/e Summer 
University organiseerde; Sunjoo Lee met 
een workshop voor Baltan en TU/e Summer 
University en een project samen met Sign 
projectspace in Groningen en een video over 
het thema Occupy. Meredith Degyansky 
ontwikkelde het project “The Survival 
Club”. Francesca Tambussi ontwikkelde de 
workshop “Rethinking the role of packaging in 
the European supermarket system”.

Occupy 
Baltan
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Foto door Sunjoo Lee

Flat Friday 
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Communicatie 
2020 en 

persknipsels



Een aantal nieuwe communicatie-
strategieën werden uitgevoerd om de online-
communicatie strategie sterker in te zetten 
en meer continuïteit te geven. Met name door 
meer aandacht te geven aan projecten en 
ontwikkelingen tussen de publieke events. 
Zo deelden we onze archieven met het 
publiek middels de #BrowsingBaltanArchives 
via Instagram TV. Ook communiceerden we 
een serie waarin alle Baltan medewerkers 
werden uitgelicht met een portret en een kort 
interview op Instagram #BaltanTeam. Het idee 
achter deze strategie was om de organisatie 
meer “smoel” te geven door te communiceren 
over de mensen die achter de schermen 
werken, en door de onderzoeksprojecten die 
gedurende een jaar ontwikkeld worden op 
de voet te volgen en aan het publiek te laten 
zien.

Ook door middel van Occupy 
Baltan wisten we nieuwe doelgroepen aan 
te spreken, de organisatie persoonlijker te 
maken en online continuïteit te genereren. 
Het doel van de communicatiestrategie was 
met name om mensen te inspireren en te 
informeren. Vervolgens zette we in op het 
communiceren van events met het doel om 
publiek aan te trekken. Vanwege de lockdown 
en de maatregelen rondom het Corona-virus 
hebben de online platforms een grotere 
rol gekregen binnen de communicatie en 

de presentatie van de organisatie. Baltan is 
met name actief op Facebook, Instagram, 
Linkedin, Vimeo, Youtube en Zoom, waarbij 
laatstgenoemde het meest gebruikte platform 
is voor online discussie en meet ups. 

Economia
Een van de grootste projecten die we 

via onze communicatie-strategie realiseerden 
in 2020 was Economia The Limited Edition. 
Voor Economia is er specifiek gekeken naar 
een presentatiemethode waarbij de reeks 
programma’s ná de looptijd van het festival 
ook voort kunnen bestaan zonder dat de 
inhoud aan betekenis, actualiteit en waarde 
verliest. Zo werd ingezet op het delen van 
inhoudelijke verslagen van de keynotes, 
die doorgaans binnen een week werden 
gepubliceerd op de Economia website 
en sociale media. Deze reports toonden 
systematisch een gedetailleerd overzicht 
van de werken en de thema’s en de video’s 
werden voorzien van een tijdsmarker. Ook 
is er geïnvesteerd in advertenties op social 
media (Facebook & Instagram) ter promotie 
van het programma; om de connectie met het 
bestaande publiek opnieuw aan te halen; en 
om nieuwe geïnteresseerden te prikkelen op 
nationaal en internationaal niveau.

Fictional Journal 
Een voorbeeld van het zoeken 

naar nieuwe verbindingen met online 
publieksgroepen is te vinden binnen 
het programma Economia en het online 
platform Fictional Journal (FJ). FJ is een 
online platform dat zich puur en alleen richt 
op online representatie van projecten. We 
publiceerden een open call voor de vierde 
editie van Fictional Journal met het thema 
RESPONSIBILITY en deelden deze oproep 
actief via onze kanalen op sociale media. Er 
kwamen meer dan 100 reacties. Tien werken 
werden geselecteerd als onderdeel van de 
online expositie.

(links) 
→ instagram
→ facebook

A lab for 21st Century t(h)ink(er)ing Jaarverslag 2020 | Baltan Laboratories(35)

https://www.flickr.com/photos/baltanlaboratories/albums/72157712544368713
https://www.instagram.com/baltanlaboratories/
https://www.flickr.com/photos/baltanlaboratories/albums/72157712544368713
https://www.facebook.com/baltanlaboratories/


A lab for 21st Century t(h)ink(er)ing Jaarverslag 2020 | Baltan Laboratories(36)



A lab for 21st Century t(h)ink(er)ing Jaarverslag 2020 | Baltan Laboratories(37)



A lab for 21st Century t(h)ink(er)ing Jaarverslag 2020 | Baltan Laboratories(38)



A lab for 21st Century t(h)ink(er)ing Jaarverslag 2020 | Baltan Laboratories(39)



A lab for 21st Century t(h)ink(er)ing Jaarverslag 2020 | Baltan Laboratories(40)



A lab for 21st Century t(h)ink(er)ing Jaarverslag 2020 | Baltan Laboratories(41)



A lab for 21st Century t(h)ink(er)ing Jaarverslag 2020 | Baltan Laboratories(42)



A lab for 21st Century t(h)ink(er)ing Jaarverslag 2020 | Baltan Laboratories(43)



(7)

Baltan 
voorbij de 

cijfers



Financieringsmix

Inkomsten uit EU 
projecten/ Private 
partnerships

Compensatie Corona

9% 5%
Overige eigen 
inkomsten1%

Publieke middelen Gemeente Eindhoven

30% 48%

Private 
partnerships7%
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Programma Partners

Kunstenaars /ontwerpers 

Partners

Natlab; EFF; Broet; Trudo; Design Academy Eindhoven; LATRA 
(Griekenland); Fontys, JoanKnecht; Creativity World Forum; 
Dutch Design Week; Justice and Peace Nederland - Shelter City; 
Slow Youth Food Network; AiR Brabant; RaRaRaRadio.

25

25

Afdeling Buitengewone Zaken; Ali Eslami; Angela de Weijer; 
Arvid & Marie; Big Tran; Cecile Espinasse; Clara Montrieul; 
D’vorah Graeser; Fiveblackcats design; Francesca Tambussi; 
Gabriel. A. Maher; Imagination of Things; Joes + Manon; Klara 
Ravat; Kuang-Yi Ku; Lancel en Maat; Leif Czakai; Luis Ferreira; 
Lukas Adrian Jurk; Madeline Schwarzman; Ottonie von Roeder; 
Paolo Cirio; Pieter Verhees; Piet Koning; Roberto Perez Gayo; 
Sophia Bulgakova; Stéphane LAB; Stichting We Are; Stokes/
Bagdaddy; Studio Raphael Coutin; Munne; Sunjoo Lee; Tante 
Netty; Teresa Jiminez-Becerril Barrio; Valerie Dause; Valery 
Vermeulen;

(Europese) samenwerkingen

3
GREEN – Creative Europe: RIXC Center for New Media Culture 
(Letland); Emmetrop (Frankrijk); Oslo MET (Noorwegen); Zavod 
Projekt Atol (Slovenië); Media Lab of Aalto University (Finland); 
Liepaja University (Letland)

RegionArts, Interreg Europe: Porto Polytechnic Institute 
(Portugal); SERN – Startup Europe Regions Network (België); 
University of Lapland (Finland); Molise Region (Italië); ART-
ER Stock Joint Consortium (Italië); ENTER KOPRIVNICA 
Ltd. (Croatië); Business and Cultural Development Centre 
(Griekenland); INOVA+ (Portugal)

AiR netwerk: Artist-in-residencies Brabant

Baltan’s team

Freelancers 

3
Vrijwilligers

1

Vaste medewerkers

5
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Activiteitenoverzicht 
HIGHLIGHTS 2020



Jabuari 
9.01
Deelname aan event over Fair Practice 
Code georgansieerd door Stichting 
Cultuur Eindhoven

10.01
Presentatie Baltan Laboratories op 
uitnodiging van Fontys Hogeschool voor 
de Kunsten, Tilburg.

17.01
Occupy event Flat Friday - Every second 
Friday a moment for conviviality and 
exploration on the kitchen and graphic 
art side.

20.01
Equal Table: a conversation format on 
societal topics between a small group  
of people, guided by a moderator within 
the Equaltable framework

21.01
Baltan woont presentatie bij van 
eindexamens Design Academy 
Eindhoven.

31.01
Fieldbacks: Weekly online meeting  
on topics concerning De-growth.

Februarie
3.02
Deelname Social lab Responsible 
Research & innovation, Genok,  
Tromso (NO)

8. 02
Reuse Reduce Refuse – event met 
occupant Franseca Tambussi (link)

12. 02
Herenow #1:  Baltan’s format to highlight 
ephemeral arts and one-offs (link)

14. 02
De-Co-Date #6: Bijeenkomst over 
Valentijnsdag voor het op niet-
materialistische wijze vieren van deze 
traditie (link)

17.02 
On the ruins of Homo Economicus’ 
cursus-aanbod ontwikkeld voor Sint 
Joost, Avans, Den Bosch (link)

Maart
3.03
AiR Platform Brabant –Bijeenkomst 
over Artists-in-Residencies, 
samenwerkingsverbanden en Europese 
samenwerkingen. 

6.03
Homo Socialis – Opening Expositie 
Infrastructures for Participation met 
Roberto Perez Gayo en Gabriel. A. Maher. 

13.03
Fabricating alternatives met Fontys 
Creative Economy & Imagination of 
Things. Vanwege COVID-19 werd dit 
uitgesteld. 

19.03
RegionArts, Exchange of Experience 
– georganiseerd door Universiteit van 
Lapland. Onderdeel van de bijeenkomst 
waren presentaties en een workshop 
over het ontwikkelen van een Actieplan
 
CANCELLED Cosmic Travel Ki 
– vanwege COVID-19 werd dit event 
gecanceld. (link)

06.03 t/m/ 26.04
Infrastructures for Participation: 
installation exploring the (re)production 
of identity, behavior and social 
relationships in urban space (link)

26.03
Baltan Boardmeeting #1
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May
1.05 & 8.05  
Survival Club

13.05
Equal Table: a conversation format on 
societal topics between a small group  
of people, guided by a moderator within 
the Equaltable framework

15.05
Survival Club 

20.05
Fieldbacks No.1

21.05
Min20Max40: Presentatie Marlou  
over Economia op uitnodiging van  
AiR Brabant (link)

22.05
Survival Club

28.05
Infrastructures for participation: 
resentation by Gabriel A. Maher 
and Roberto Perez Gayo about their 
online publication ‘Infrastructures for 
Objection’.

28.05
Club LiNC: presentatie over Cultureel 
leiderschap in tijden van Corona & de 
Fair Practice Code’ Livestream vanuit 
Tivoli Utrecht.

29.05
Survival Club

June
11.06 
RARARALALALAB: Radioshow met Reon 
Brand van Philips Design als gast. (link)

11.06
Wijzer Werven: Baltan is onderdeel van 
het Wijzer Werven traject georganiseerd 
door SCE

22.06
Film opnames voor Economia met 
Godelieve Spaas en Arne Hendriks.

25.06
Economia talk – Eco-Coin: making a 
resiliant & sustainable economy the 
new norma: Lewis Just explore ideas 
that emerged from the Great Depression 
and shares actionable solutions to our 
current global challenges, based on 
local, resilient, decentralized currency 
design. (link)

25.06
Baltan Boardmeeting #1

April
3.04
Survival Club: started as an alternative 
to an occupation moved beyond Baltans 
Program. An international group with 
people from the Netherlands, Finland 
and America meet weekly on topics 
concerning de-growth.

10.04
Survival Club: weekly meeting on topics 
concerning de-growth.

15.04
Fabricating Alternatives Launch Beta 
version by Imagination of Things. 
Fabricating Alternatives is a digital card 
deck powered by AI that remixes and 
multiplies ideas around any topic. Feed 
the machine with some inspiring articles 
to shuffle and play with your generated 
cards, each with a unique, provoking 
question. (link)

17.04
Flat Friday is a moment for conviviality 
and exploration on the kitchen and 
graphic art side. Cecile and Sixtine 
welcome you to their newly installed 
corner of Baltan Laboratories to take  
the time to eat good and draw, carve  
or print. 

17.04
Survival Club: weekly on topics 
concerning de-growth

24.04
Survival Club: weekly on topics 
concerning de-growth
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July
2.07 
Eonomia talk – Paul Mason: argues 
that our global economic model was 
already broken before the pandemic, 
and not just because of the problems 
contingent on the 2008 crisis. Mason 
discussed the need to rethink capitalism 
as a transitional economic form, 
promoting peer-production, automation, 
the network effect and information 
democracy. (report)

3.07
RegionArts Publicatie  (video)

9.07
RARARALALALAB #2: met Wiepko 
Oosterhuis. Live Broadcast (link)

14.07
Economia talk – Economy or: how I 
learned to stop worrying and love 
growth. Arne Hendriks and Godelieve 
Spaas. Present economic narratives 
largely reside in the speculative. Ideas 
about value, growth and exchange 
are more often than not founded in 
unrealistic modelling, promises of 
abundance and corrupted expectations. 
The present has become a captive of a 
future that will never occur. (link)

22.07
Co-Emerging Economies interview Koert 
van Mensvoort. (video)

August
13.08 
Open Call Fictional Journal #4: 
altan neemt het fictional journal 
platform over, een platform en online 
publicatie die de rol van design in onze 
maatschappij onderzoekt. De vierde 
editie RESPONSIBILITY is onderdeel van 
Economia. (link)

3.08
RARARALALALAB #3 : MET TINKEBELL. 
Live Broadcast (link)

14.08
Co-Emerging Economies: interview 
Douglas Rushkoff (video)

22.08
Onderzoek Co-Emerging Economies: 
interview Koert van Mensvoort. (video)

27.08 
CONOMIA KEYNOTE: How to win trust 
in stormy weather? by Gijs de Boer. Why 
do old bank buildings look like temples? 
Why do we offer our bank card to a 
dirty machine in an alley at 2am? Why 
are all fintech apps white with a shade 
of blue? This is a performative talk on 
how aesthetics build trust. Gijs tries out 
different trust aesthetics, analyses their 
attractions and limitations, and explores 
an alternative way to design trust that 
tries to avoid fooling people. (video)

28.08 
Opening exhibition Rocket trail met  
Lucas Muñoz Muñoz

31.08 – 9.10 
Exhibition Rocket Trail
Our territories are growing vertically, 
out of the globe, into the universe. The 
relationship between our imagination 
and the planet is extending its physical 
boundaries. This is a possibility activated 
by the evolution of a single object, one 
that was born out of gunpowder, some 
1100 years ago, the rocket. Since its 
conception in China, it has evolved in 
many cultures and evoked powerful 
emotions in all of them. The flight of 
a rocket can detonate the deepest 
existential fears as well as it can awake 
the spiritual ones. The rocket can reduce 
our living space to ashes or extend 
it to outer space; it can embody the 
technological, the ritual, and death. 
This collection of films, the website, and 
this exhibition are the synthesis of two-
year research directed by Lucas Muñoz 
Muñoz. (website)
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September
1.09
Declaration (the universal one), 
by TINKEBELL. She provokes by 
exemplifying the blind spots of 
modern society. She confronts a public 
that revels in being indignant about 
everything that has nothing to do with 
them, but at the same time is very 
apologetic about their own actions. She 
questions why millions of male chicks 
are brutally killed every day, but she gets 
arrested for threatening to do the same 
in public. (report)

2.09
Co-Emerging Economies interview: 
Godelieve Spaas (video)

3.09
Co-Emerging Economies by Reon Brand 
‘A model for reflecting on streams of 
future change’ Co-emerging Futures 
aims to map the key streams of unfolding 
change that are transforming our world. 
With the decline of global leadership and 
governance, diverging worldviews are 
emerging that are shaping narratives, 
investments and cooperation into 
different future directions. What would 
happen if industries were to design 
for the benefit of the total ecosystem 
instead of prioritizing human needs? 
(video)

11.09
Can the commons save civilization? 
Michel Bauwens: 2020 seems like a 
pivot year for the acceleration of the 
disintegration of our current civilisational 
model which has not been able to live 

within its planetary boundaries. In this 
presentation, we look at the form that 
the commons take in our current era of 
emerging globa-local open collaborative 
networks. Can peer to peer commons 
save human civilisation, and if so, how 
will they transform market and state 
functions? (video)

10 – 11.09
Economia Conference: Economia – 
The Limited Edition Conference aims 
to invent new avenues for playful and 
imaginative future developments of 
our economy. What kind of economy 
does not worship unlimited growth as 
its ultimate goal? Which models can we 
develop that are in sync with the social 
and planetary boundaries?

23.09
Economia partnerevent Joanknecht: 
Samen met werknemers van Joanknecht 
bekijken we de lezing How to win trust 
in stormy weather van Gijs de Boer. 
Na de lezing gaan we in gesprek over 
het belang van vertrouwen en hoe de 
accountant zijn betrouwbaarheid wellicht 
ook op andere vlakken in zou kunnen 
zetten. 

24.09
Baltan Boardmeeting #3

28.09
Region arts: Local stakeholders  
Group Online

October
1.10 
KScreen Breach Jam: live event met 
video projecties en verbinding tussen 
Baltan labs en Sign.projectspace met 
Occupant Synjoo Lee en VKScreen breach.

8.10
Unsettling the settler: How does 
capitalism feel? by Meredith Degyansky
This is an embodied practice to locate 
and unsettle structures of capitalism 
and settler colonialism that are stuck 
inside us. Guided by the practices of 
generative somatics, deep listening, and 
mindfulness, this session will take us 
through an embodied practice in order 
to understand how capitalism feels. 
(video)

9.10
Rocket Trails Movie Premiere:  After 
thousands of years of obscurity, a secret 
society of Tricksters is going public. The 
Confusionists celebrate the power of 
confusion – a state of mind that opens 
doors to change if used for good. The 
Confusionists are transforming from a 
secret society into a movement – inviting 
new members to confront the increasing 
abuse of confusion by those in power all 
over the world.  (video)

15.10
Open call deadline: Online Masterclass 
Syntehtic media & deepfakes.

23.10
Social design DDW Matchmaking event 
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November
4.11
Visitatie Avans externe stakeholders op 
uitnodiging van Avans Lectoraat new 
Economy

5.11
Economia Video Exhibition | #Nature’s 
Economies:  Could our economy be a 
reflection of nature, a closed system that 
grows, thrives and decades? What if new 
economies take inspiration from self-
regulatory mechanisms that are typical 
of natural ecosystems? With Wither, a 
rainforest that is disappearing before our 
eyes, Thijs Biersteker helps us to imagine 
the immense extent of the current 
deforestation of the Amazon. Viral 
Nature – HereNowArcadia by Martina 
Taranto is a living material that grows 
and eventually decays. The geology of 
Silvia Noronha’s future, Shifting Geology 
speculates about the impact of human 
activity on the Earth.

12.11
Economia Video exhibition | Shifting 
Value:  Shifting the notion of value 
implicitly changes the economy, since 
value is the measure of benefit. Can 
this shift in perception, besides saving 
us from an environmental crisis, also 
improve our wellbeing and make us 
feel more fulfilled? The Always Trust 
Me installation by Gijs de Boer plays 
with the concept of trust, an important 
concept for the way we have organized 
our economy. Cassandra’s Building 
Climate Futures video explores how 
speculation could change the future 
starting from the recent oil price crises. 

In Outside, Inside my Nature Alessandro 
Cugola and Gianmarco Causi wonder 
about the concepts of inside and outside 
and explore the blurring and changing 
boundaries between these two poles. 

14 – 24. 11
Masterclass: Deepfakes, synthetic media 
& Synthesis ism Thought works ARTS.

20.11
Economia video exhibition | Re-
designing infrastructure:  Sometimes 
changing a complex system is not about 
starting from scratch but rethinking its 
mechanisms. Could redesigning the 
building blocks of our economy trigger a 
bigger change on a societal level?
The chatbot Isabot from Ottonie von 
Roeder, helps you to invest your money 
to speed up the automation of your 
daily job. Memories of Stream City 
by Stephane LAB shows a fictional 
world in which all infrastructures are 
commons and inhabitants behave 
like birds. With Immeasurable Range, 
Boey Wang reinterprets measurement 
from a subjective perception. The four 
measuring tools question our rigid 
understanding of space.

24. 11
ICT meets the arts: Douglas Rushkoff  
& Ellen Pearlman

20.11
Aanvraag Brainport Makerspaces  
samen met Broet & Plaza.

December
1.12
Mikromedas by Valery Vermeulen & 
Jaromir Mulders – on data visualisatie 
& black holes. Mikromedas projects is 
a music/sound piece generated from 
data extracted from black holes. Via a 
co-production trajectory with Baltan 
Laboratories, Valery teamed up with 
Jaromir Mulders, to create visuals for 
the live performance of Mikromeda. 
During 2020 they created two types 
of live visuals: one version that works 
independently and reacting to the 
performance of Valery Vermeulen, 
and one version that is live operated 
by Jaromir Mulders. The results of the 
research project will be presented in 
2021. 

10.12
RARARALALALAB #4: Godelieve Spaas

17.09
Baltan & Fictional Journal presents  
Issue 04. Responsibility.  
Responsibility is the result of the 
open call which sought for finished 
contributions by designers, artists, 
writers, sociologists, researchers, 
visionaries and thinkers, who explore 
ways in which transforming our economy 
can restore balance in our relationship 
with nature and help us on our way 
towards a more equal and just society.  
(website)
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Testimonials



Meredith Deygansky  
– Baltan Occupant & 
kunstenaar Economia 2020

Baltan is not about products or reaching 
quotas. It’s about passion and care for the 
world we are navigating.

Despite being all the way in the U.S., I 
honestly feel like I have been able to form 
deep friendships and connections with 
everyone there and even those I have met at 
different lectures. It feels like I am a part of 
the Baltan team, in a way, where we are all 
engaged in asking and exploring the same 
questions about the state of the world and 
how to envision worlds otherwise and that 
it’s a conversation that will be continued 
across time and space as our lives keep 
cycling through one another. I think this 
is profound because their work is not just 
about producing products and reaching 
daily quotas, it’s a deep passion and care for 
the world we are all navigating.

Tom Veeger  
– Artist-in resident  
Eikenburg project

Corona geeft een gevoel van vertraging, 
alsof je een soort bubbel binnen stapt 
waarin de tijd anders verloopt.

De residentie met Baltan en St. Trudo, 
bij landgoed Eikenburg had een proces 
moeten zijn dat bestaat uit een kort intensief 
onderzoek en een interventie vanuit de 
theorie van “Urban Acupuncture”. Maar 
met Corona verliep alles anders. Het werd 
een proces waarin de contacten traag 
verliepen, plannen uitgesteld werden en 
een gemeenschap angstig “stil” viel. Het 
levert een intrigerend onderzoeksproces 
op die goed past bij het contemplatieve 
religieuze leven dat ten grondslag ligt aan 
het ontstaan van Eikenburg.

Godelieve Spaas, lector 
nieuwe economie bij het 
Expertise Centrum voor 
Sustainable Business van 
Avans.

Economia_the limited edition is bij uitstek 
een platform voor niet-economen om vorm 
te geven aan onze toekomstige economie.

Het is voor studenten en onderzoekers super 
inspirerend om samen met kunstenaars 
en makers te zoeken naar alternatieve 
ondernemende en organiserende principes 
die bijdragen aan een economie die 
alle leven op aarde dient in plaats van 
andersom. We werken intensief samen om 
tot een radicaal ander economisch narratief 
te komen. Kunstenaars, onderzoekers, 
makers, doeners en denkers komen samen 
om met elkaar, vanuit diversiteit, een nieuwe 
werkelijkheid te verbeelden. Een prachtige 
kans om studenten, docenten, onderzoekers 
en ondernemers te inspireren tot andere 
manieren onderzoek doen naar en leren over 
een nieuwe economie.
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Exhibition Economia The limited edition   (Foto door Barbara Medo)


