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Het programma van Baltan bestaat uit fundamentele
onderwerpen die inspelen op de maatschappelijke
ontwikkelingen van vandaag. Baltan wil loskomen
van het disciplinaire denken om zo een breder
kennisgebied te bestrijken. We werken niet vanuit
één methodiek. We streven niet naar voorop vast
gestelde uitkomsten. We vinden het nieuwe niet altijd
beter. We richten ons op vragen die voorbij de
opwinding van technologie gaat. Baltan ziet
de k
 unstenaar als de fundamentele onderzoeker 
van de 21ste 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 w
 erkelijkheid b
 eïnvloedt. We houden deze
wisselwerking nauwlettend in de gaten. Voortdurend
wordt de breuklijn tussen nieuwsgierigheid
en verontwaardiging opgezocht.
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Baltan Laboratories
EXPERIMENT
Baltan initieert experiment op het snijvlak van disciplines en met name kunst,
design, wetenschap en technologie. Baltan ziet zichzelf als een netwerkorgani
satie waarbij zowel individuen als organisaties met elkaar verbonden worden.
Door artistiek onderzoek centraal te stellen in haar activiteiten, onderzoekt
Baltan de implicaties, beloften en valkuilen van onze technologische samen
leving. Baltan vertaalt deze ideeën naar samenwerkingen, evenementen, work
shops, nieuwe verhaallijnen, publicaties en exposities en creëert ruimte voor
reflectie, onderzoek en experiment.

LEGACY
“Baltan is een anagram van
NatLab, dat bekend stond om
haar combinatie van toegepast en
fundamenteel onderzoek, maar
ook vanwege het vrije experiment
gestoeld op de pioniersgeest van
Kid Baltan.”

Baltan Laboratories opende in 2008 haar deuren in het Glasgebouw op Strijp-S,
het voormalig Philipsterrein. In 2013 zette het een eerste stap in de richting
van een breder art-science lab in het gebouw van het voormalig Natuurkundig
Laboratorium Philips (NatLab). Baltan is een anagram van NatLab, dat bekend
stond om haar combinatie van toegepast en fundamenteel onderzoek, maar
ook vanwege het vrije experiment gestoeld op de pioniersgeest van Kid Baltan
(pseudoniem van componist Dick Raaijmakers). Nu, tien jaar later, heeft Baltan
Laboratories zich ontwikkeld tot een belangrijke hub voor innovatie binnen
kunst en technologie, met internationale uitstraling.

THEMA’S
Baltan ontwikkelde door de jaren heen drie thema’s die inspelen op heden
daagse, wereldwijde ontwikkelingen. Vanuit de behoefte aan een minder rigide
verdeling tussen disciplines, zoekt het binnen deze drie thema’s de samen
werking op met complementaire partners. De inhoud en meerwaarde wordt
per samenwerking met elke partner afzonderlijk gedefinieerd. De thema’s zijn
breed van opzet en als volgt onderverdeeld;
—	
Sociale innovatie: Ontwikkelen van nieuwe perspectieven door 
(trans-)culturele samenwerking
—
Economie: Onderzoek naar alternatieve economie en
(inter-)menselijke transacties
—	
Relatie mens & technologie: Stelt de relatie tussen mens, lichaam
en technologie centraal
We ontwikkelen continue nieuwe kruisbestuivingen rondom deze thema’s.
Naast de vaste programmalijnen heeft Baltan ter ere van haar tienjarig bestaan
in 2018 een speciale reeks activiteiten en events neergezet onder de noemer
10 Years a Lab. Met dit verslag blikken we terug op een bijzonder jaar!

Foto: Sas Schilten
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Artistieke visie & missie
DIALOOG
Baltan Laboratories is een plek voor onderzoek en de ontwikkeling met als doel
om nieuwe perspectieven te creëren op belangrijke maatschappelijke ontwikke
lingen zoals bijvoorbeeld digitalisering of globalisering. Het lab onderzoekt
de veranderende rol van de mens in relatie tot deze ontwikkelingen. Door
kunstenaars en wetenschappers te laten experimenteren met technologieën
en onverwachte verbanden te leggen die niet voor de hand liggen of onderling
schuren, omarmt Baltan bestaande tegenstrijdigheden. Op deze manier creëert
ze ruimte voor dialoog tussen verschillende kennisdomeinen. Zo positioneert
Baltan zich in het lokale en internationale ecosysteem en maakt zij haar ambi
ties waar door doelgericht en met een open blik te kijken naar toekomstige
maatschappelijke uitdagingen.

CROSSOVERS
In 2018 vierden we ons tienjarig jubileum door naast onze reguliere
programmalijnen een reeks projecten en events te organiseren die het DNA
van Baltan dragen; met de nieuwsgierige blik van de kunstenaar opnieuw naar
de wereld kijken; op speelse en onderzoekende wijze bestaande conventies
doorprikken en door thematisch zowel vooruit als terug te blikken in tijd. Het
programma liet zich dit jaar kenmerken door experiment, cross-over, onder
zoek en publieke events die nauwkeuring werden afgestemd op de ontwikkelin
gen binnen het maatschappelijke, het technologische en het artistieke domein.

DROMEN, BELOFTES EN VALKUILEN
“Vanuit de hybride mix van kunst,
design, wetenschap, technologie
en filosofie onderzocht Baltan de
uitdagingen, dromen en beloftes,
maar ook de valkuilen van de
eenentwintigste eeuw.”

Inhoudelijke ontwikkelingen
In 2018 werd voortgebouwd aan de interne programmastructuur waarin
Baltan inzet op de thema’s sociale innovatie, economie, mens en technologie.
Over de gehele breedte werd duidelijk dat deze insteek succesvol blijkt, waar
door het creëren van kruisverbanden in de programmastructuur eenvoudiger
is geworden. Deze verandering is niet alleen achter de schermen voelbaar,
maar ook in relatie tot stakeholders, partners en publiek. Eigenaarschap op
bepaalde projecten en thema’s wordt binnen de organisatie sterk aangemoedigd,
waardoor de uitvoering van programmaonderdelen zich laat kenmerken door
persoonlijke gedrevenheid die ruimte biedt voor professionalisering en samen
werking van het gehele team. Baltan hanteert een horizontale organisatie
structuur, waarin de onderlinge lijnen kort zijn en de gecombineerde expertise
en (creatieve) achtergrond van teamleden leidt tot een productieve manier
van werken. Op bestuurlijk vlak werkt Baltan volgens een Bestuursmodel en
onderschrijft het de Governance Code Cultuur en de Fair Practice Code.
De organisatiestrategie is ingedeeld in drie categorieën:

—	Ontwikkeltrajecten als coproducties en talentontwikkeling, waarbij
vanuit een brede opzet wordt toegewerkt naar een concrete uitkomst
en deadline. Dit levert uiteenlopende resultaten op, bij voorkeur met
een overdraagbaar karakter wat een grote impact genereert binnen en
buiten het culturele netwerk.
—	Seeds zijn programma’s en events die nog geen vaste lijn of vorm heb
ben. De inhoud staat voorop. De vorm vloeit voort uit de inhoudelijke
strategie en de mogelijke koers. Daarmee blijven we in de voorhoede
van nieuwe ontwikkelingen en spelen we in op de actualiteit. Hieronder
vallen projecten die nog niet gedefinieerd zijn.

SYSTEMEN
Het is essentieel om meer te begrijpen van de technologische revoluties om
ons heen, om invloed uit te kunnen oefenen op nieuwe ontwikkelingen in de
toekomst. In onze efficiënte samenleving, waarin we steeds meer onderdeel
zijn geworden van ondoorgrondelijke systemen en waarin de mens steeds
vaker wordt gezien als een samenspel van biochemie en neurologische algo
ritmes, in plaats van een bewust individu met eigen opvattingen, wil Baltan
deze instrumentele en deterministische zienswijze omdraaien. Dit doet ze
door de mens, die onderdeel is geworden van de vastgelopen systemen die 
het zelf heeft gecreëerd, weer centraal te stellen.

TEN YEARS A LAB
IN VOGELVLUCHT

PARADIGMA’S
Het streven naar kennis en inzicht vormt het DNA van Baltan Laboratories.
Baltan wil geaccepteerde grenzen overschrijden en eerdere verkenningen ver
der brengen door nieuwe verbindingen aan te gaan om zo tot nieuwe inzichten
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te komen. Dit streven is niet zonder risico aangezien deze drang naar n
 ieuwe
inzichten en kennis kan leiden tot een radicale omkering van bestaande
paradigma’s. In onze zoektocht naar nieuwe antwoorden gaan we samen met
publiek, kunstenaars, organisaties, bedrijven en andere nieuwsgierige geesten
in discussie, bouwen we aan nieuwe werelden, laten we ons onderdompelen in
parallelle werelden, luisteren we naar andere verhalen, en stellen we vervolgens
weer nieuwe vragen.

—	Onderzoekstrajecten zijn de basis voor de vernieuwende denkkaders
die Baltan nastreeft; ze zijn proces-gedreven zonder harde deadline of
vooropgestelde uitkomst

Vanuit de hybride mix van kunst, design, wetenschap, technologie en filosofie
onderzocht Baltan de uitdagingen, dromen en beloftes, maar ook de valkuilen
van de eenentwintigste eeuw. Door deze thema’s te verbuigen, te verdraaien,
te hacken of binnenstebuiten te keren namen we ons publiek mee in discussies
over de verschuivende rol van de mens: Wat betekent het om mens te zijn
in een tijd van snel opeenvolgende technologische ontwikkelingen waarin
tech-bedrijven als bijvoorbeeld Google en Facebook steeds meer grip krijgen 
op ons dagelijkse leven?

BALTAN LABORATORIES

“In onze zoektocht naar nieuwe
antwoorden gaan we samen met
publiek, kunstenaars, organisaties,
bedrijven en andere nieuwsgierige
geesten in discussie, bouwen we
aan nieuwe werelden, laten we
ons onderdompelen in parallelle
werelden.”
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Het jubileumprogramma kreeg vorm dankzij workshops, performances en
events, zoals het doorgronden van het financiële systeem, de lancering van
een boek over alternatieve economieën, de viering van voedseloverschot met
een feestelijk diner, een performance met een kunstmatig intelligente robot
prosthese en een debat over onze zelfgecreëerde Frankenstein monsters. Ook
kreeg de labruimte in de kelder van het Natlab een substantiële make-over
dankzij de Eindhovense ontwerper Tessa Koot.
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SUCCESSEN

NIEUW FORMAT

We zijn erin geslaagd om tweejarige subsidies op nationaal, regionaal en
stadsniveau vast te leggen dankzij steun van Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie, Provincie Noord-Brabant en Stichting Cultuur Eindhoven. Baltan
kreeg ook Interreg RegionARTS toegekend, waarin samen met een consortium
van partners uit heel Europa het regionale beleid omtrent de integratie van
kunstenaars in ICT-projecten centraal staat.

Als aanvulling op de bestaande partnerstrategie ontstond afgelopen jaar het
event Baltan Picks; een inspirerend dagprogramma, waarin geselecteerde
makers en partners bijeen worden gebracht voor een expertmeeting met een
concreet thematisch kader. In november was dat thema “We will be Gods”,
met een debat tussen Raymond van Ee (Philips Research) en Michiel van Well
(Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie) , gevolgd door een
bezoek aan de expositie Robot Love en een gezamenlijk diner. Dit format
zorgde voor nieuwe verbindingen en maakt de weg vrij voor verdergaande
samenwerkingen in de toekomst. Ook organiseert Baltan frequent op maat
gemaakte artistieke interventies voor bedrijfspartners. Denk aan design work
shops op locatie, een bijdrage aan bedrijfsevenementen met een presentatie of
installatie, of de vertaling van onze artistieke visie naar de interne producten
of processen van een organisatie.

PARTNERS
Baltan maakt een speerpunt van samenwerkingen met de industrie en partners
buiten de culturele sector. Ondanks de krapte in de organisatie qua mens
kracht slaagde Baltan erin om deze partnerships verder uit te bouwen. Niet
onbelangrijk daarbij is dat partners, zoals Holst Centre en Sensiks al voor
meerdere jaren bijtekenen. Een bewijs van de waarde die Baltan hen brengt.
Daarnaast verwelkomden we in 2018 Joanknecht als nieuwe partner en zetten
we sinds oktober 2018 ook mankracht op een onderzoekstraject van Fontys
rondom ‘Design Transformative Practices’. Op gezette tijden betrekt Baltan
deze partners bij haar activiteiten.

ECONOMIA
“De Homo Economicus van de
toekomst verkent nieuwe idealen
in een wereld die voornamelijk
winst gedreven is geworden, al
was het maar om het klimaat te
redden, de exploitatie van mensen
te voorkomen of te fantaseren over
een andere manier van (econo
mische) groei.”

In het voorjaar werd de publicatie Economia: Methods for Reclaiming Economy
officieel gelanceerd in Brussel tijdens de workshop ‘The Art of Financial
Hacking – EU Edition’, met Paolo Cirio, Brett Scott en Luce Goutelle. De
publicatie bevat bijdragen van sprekers en deelnemers aan het Economia
festival 2017 en de Renewable Futures Conference. Economia wordt als thema
uitgediept onder de noemer Homo Economicus, waarin de mens als economisch
wezen – gericht op de vervulling van zijn/haar behoeften op een efficiënte,
rationele of logische manier, vooropgesteld wordt. We onderzoeken welke
systemen dit mensbeeld in stand houdt en de beoogde verandering tegenhoudt.
We kijken ook naar alternatieve waardesystemen van overvloed, schaarste,
groei en krimp. De Homo Economicus van de toekomst verkent nieuwe idealen
in een wereld die voornamelijk winst gedreven is geworden, al was het maar om
het klimaat te redden, de exploitatie van mensen te voorkomen of te fantaseren
over een andere manier van (economische) groei.

RELATIE MENS – TECHNOLOGIE

“Door ons te richten op de zintuig
lijke waarneming willen we proef
ondervindelijk de betekenis van
het menszijn verder verkennen.”

Foto: Barbara Medo
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We werkten samen met Robot Love (Stichting Niet Normaal) en organiseerden
een residency programma onder de noemer ‘Sentient Machines’ met kunste
naars Marco Donnarumma (IT) en Marije Baalman (NL). Onderdeel hiervan
was een werkperiode in de Baltan basement, workshops en een expositie van
AI-robotarm Amygdala in de Raaijmakerszaal van het Natlab. Donnarumma
en Margherita Pevere gaven met robot Amygdala de p
 erformance Eingeweide
tijdens het Frankenstein Symposium. Het gehele symposium stond met
lezingen, debat, filmscreening en een expositie in het teken van het 200-jarig
jubileum van de iconische roman van Mary Shelley. Deze uitgebreide
reflectie op de Frankensteinmythe is een opmaat naar het nieuwe topic Homo
Sensorium. Uitgangspunt hiervan is dat de (zintuiglijke) realiteit zich manifes
teert afhankelijk van zijn (technologische) zintuigen. Homo Sensorium zal de
vervagende grenzen tussen het synthetische en organische, echt en virtueel,
mens en machine, zintuigen en perceptie verder verkennen. Door ons te richten
op de zintuiglijke waarneming willen we proefondervindelijk de betekenis van
het menszijn verder verkennen. We zullen ons richten op de toekomst van het
gemedieerde lichaam, een trend die zich vertaalt naar een verandering in de
menselijke perceptie. Een langlopend artistiek gedreven onderzoekstraject dat
zowel de verloren als de verworven zintuigen in kaart probeert te brengen.

BALTAN LABORATORIES

JAARVERSLAG 2018

11

Samenwerkingen & partnerschappen

SOCIALE INNOVATIE
Wat is de artistieke noodzaak, wat is het plezier en waar liggen de kansen
voor het innemen van een positie van werken in de marge van kunst en
samenleving? Deze en andere vragen stonden centraal in de expositie en de
conferentie Working on the Margins van het BKKC in Tilburg. Als onderdeel
van het Artists in Residence Brabant netwerk organiseerden zij samen met
BKKC een expositie en een conferentie waar Baltan het programma 100 Days
of Learning presenteerde. Tijdens de conferentie werd onderzocht in welke
mate Artist-in-residences meerwaarde kunnen bieden voor (beeldend) kunste
naars in Noord-Brabant? Ook werd gekeken welke ontwikkelingen er gaande
zijn in de wereld van artist-in-residences.

2018 bracht een continuering van bestaande partnerschappen en de opstart
van een aantal nieuwe samenwerkingen.

ROBOT LOVE
Baltan Laboratories en Stichting Niet Normaal (Robot Love) werkten in 2018
samen rondom het thema mens en technologie. Vooral binnen het thema
Hack the Body bestond een grote overlap. De samenwerking bestond uit vier
residency trajecten, waarbij zowel Baltan als Robot Love twee kunstenaars
onder hun hoede namen. In maart en mei hadden Marco Donnarumma (IT) en
Marije Baalman (NL) beiden een werkperiode bij Baltan. Donnarumma deed
met Amygdala onderzoek naar AI-prostheses, waar Baalman met The Malbody
Centre de huidige ontwikkelingen op het gebied van wearables en biometrische
sensoren kritisch onder de loep heeft genomen. Robot Love heeft een bijdrage
geleverd aan het Frankenstein Symposium in de vorm van een lezing door Ine
Gevers, Marco Donnarumma toonde Amygdala op de expositie Robot Love
van 15 september – 2 december 2018.

Meer info → https://www.transartists.org/sites/default/files/attachments/AiR-Pages_digi.pdf
BKKC

→ https://www.bkkc.nl/nieuws/2016-juli/artist-in-residences-in-noord-brabant

HOMO SOCIALIS
In de loop van het komende jaar pakken we ook de sociale innovatie weer
op binnen het thema Homo Socialis. De Homo Socialis is zich bewust van de
verschillende sociale rollen in het leven, gekoppeld aan verschillende normen,
waarden en sociale verwachtingen waaraan men dient te voldoen. Dit thema
verkent het spanningsveld tussen het individu en het collectief. Als sociaal
wezen is de Homo Socialis zeer autonoom, en staat het tegelijkertijd voort
durend in contact met anderen. Binnen dit thema wordt de paradox van het
individualisme verkend en gespiegeld aan een diep menselijke verlangen om
onderdeel te zijn van een groter geheel, zoals een community. Dit vertaalt zich
in 2019 onder meer in een samenwerking met LATRA (GR), waarbij ont
werpers een bezoek brengen aan de vluchtelingenkampen op Lesbos om hun
leefsituatie te verbeteren.

“Binnen dit thema wordt de
paradox van het individualisme
verkend en gespiegeld aan een
diep menselijke verlangen om
onderdeel te zijn van een groter
geheel, zoals een community.”

TRUDO.LAB
Trudo.Lab, reeds gestart in 2016, verzamelt zich ieder kwartaal om zich vanuit
fundamentele vraagstukken zoals armoede of eenzaamheid te buigen over de
ontwikkeling en projecten van sociale woningbouwvereniging Sint Trudo. Het
team, opgebouwd uit 10 jonge ontwerpers, architecten en ondernemers geeft een
andere blik op de projecten van Sint Trudo. Het voornaamste doel van Trudo.
lab is om ideeën te vormen over diensten, producten, gebiedsontwikkeling,
strategieën en businessmodellen. De laatste bijeenkomst van Trudo lab in deze
vorm heeft in het najaar van 2018 plaatsgevonden. Trudo gaat het lab verder uit
breiden met een meer wisselende samenstelling per thema de komende jaren.

HOMO UNIVERSALIS

“Deze thema’s herinneren ons
eraan dat ondanks het feit dat we
in een geavanceerde en voor
spoedige tijd leven, we onszelf
constant moeten blijven ontwik
kelen, onze vaardigheden blijven
toetsen, en onze waarden en
overtuigingen continue opnieuw
vorm moeten blijven geven.”

De nieuwe Baltan thema’s hebben hun wortels in het concept van de Homo
Universalis (universele mens), een persoon wier expertise ‘een uitgebreid aan
tal gebieden omvat, die in staat is om complexe kennisbronnen aan te spreken
om specifieke problemen op te lossen’, hetgeen leidt tot de overtuiging dat
mensen hun capaciteiten zoveel mogelijk zouden moeten ontwikkelen. Deze
thema’s herinneren ons eraan dat ondanks het feit dat we in een geavanceerde
en voorspoedige tijd leven, we onszelf constant moeten blijven ontwikkelen,
onze vaardigheden blijven toetsen, en onze waarden en overtuigingen continue
opnieuw vorm moeten blijven geven.

FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES: 
RESEARCH TRANSFORMATIVE PRACTICES
“Op welke manier kan kennis
en samenwerking ontwikkeld
worden om de transitie tussen
verschillende domeinen te laten
plaatsvinden? Welke methoden
en werkwijzen zijn effectief in
transformationele samenwerking
tussen sectoren?”

In 2018 is Baltan directeur Olga Mink in samenwerking met Fontys Creative
Economy, onder leiding van lector Jorge Alves Lino, begonnen met het
opzetten van een nieuw raamwerk voor het onderzoekstraject ‘Design for
Transformative Practices.’ Hierbij ligt de focus op het ontwikkelen van metho
dieken om de samenwerking tussen verschillende sectoren aan te jagen: Op
welke manier kan kennis en samenwerking ontwikkeld worden om de transitie
tussen verschillende domeinen te laten plaatsvinden? Welke methoden en
werkwijzen zijn effectief in transformationele samenwerking tussen sectoren?
Wat is de rol van de kunst- en onwerp praktijk hierin? Deze en andere vragen
staan centraal in de samenwerking met Fontys.

JOANKNECHT
In 2018 trad Joanknecht toe tot het partnernetwerk van Baltan. Joanknecht is
een Eindhovens advies- en accountancy bureau met sterke verbondenheid met
de regio. Bovenop de algemene betrokkenheid bij de activiteiten die Baltan
voor al haar partners organiseert, voerde Baltan ook een aantal projecten uit
specifiek met Joanknecht. Naar aanleiding van hun 75-jarig bestaan betrok
het Baltan in de uitwerking van hun feestelijke viering met als doel er op een
luchtige manier toch een inhoudelijke meerwaarde en diepgang aan te geven,
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EINDHOVEN MAKER FAIRE

vanuit het thema ‘verbinden voor de toekomst’. Ook organiseerde Baltan een
in-corporate traject op basis van de workshop van Imagination of Things met
Monique Grimord en Victor Freire, waarin het beroep van accountant en de
dagelijkse werking binnen Joanknecht op conceptueel niveau werden benaderd.

In 2018 cureerde Baltan directeur Olga Mink een aantal nieuwe en bestaande
kunstwerken in opdracht van René Pare voor de Eindhoven Maker Faire dat
plaats vond in het Klokgebouw. Als onderdeel hiervan werd onder andere de
Moniac installatie van Daniel de Bruin getoond, maakte Sophia Bulgakova
een nieuwe installatie op basis van haar sculpturale werk over geluid, werd een
nieuwe installatie ontwikkeld over licht en interactie door Tom Bergman en
verzorgde kunstenaar Gijs van Bon een installatie op het Ketelhuisplein.

HOLST CENTRE
Al voor het vijfde jaar op rij tekende Holst Centre in op een partnership met
Baltan. Bovenop de algemene betrokkenheid bij de activiteiten die Baltan voor
al haar partners organiseert, voerde Baltan ook een aantal projecten uit spe
cifiek met Holst Centre. Zo voerden we een “Baltan in residency” uit waarbij
een Baltan medewerker op gezette tijden beschikbaar was voor Holst Centre
onderzoekers en medewerkers als artistiek adviseur en sparringpartner. Ook
werkte Baltan mee aan een aantal technologie-demonstratoren waarmee Holst
Centre haar technologische doorbraken toont aan de buitenwereld.

Highlights Programma 2018
ECONOMIA — THE ART OF FINANCIAL HACKING

CREATIVE RING
Baltan blijft een van de structurele partners in Creative Ring Eindhoven en op
die manier ook verbonden met het internationale netwerk van Creative Ring.
De belangrijkste Creative Ring-projecten met Baltan betrokkenheid in 2018
waren het Interreg RegionARTS-project dat van start ging en de Creative Ring
Sum It die werd gehouden tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. In
RegionARTS is het doel om een actieplan te ontwikkelen inzake samenwerking
tussen kunstenaars en ICT-bedrijven en het lokale beleid te overtuigen van
het belang ervan. Baltan is consortiumpartner en Creative Ring Eindhoven is
samenwerkingspartner voor de interacties met de lokale stakeholdersgroep.
The Creative Ring Sum It is een conferentie voor de uitwisseling van tools en
instrumenten voor het bouwen van ecosystemen. Baltan gaf een presentatie
over haar kennis en ervaring, die het de afgelopen jaren ontwikkelde.

CLB
In Creative Lab Brainport blijft Baltan een van de medeoprichters en uit
voerende partners. Baltan ondersteunde verschillende groepen studenten door
de projectleiding voor opdrachten die werden ingediend door lokale MKBmaakbedrijven. Ook is Baltan vertegenwoordigd in het Steering Comité om bij
te dragen aan de strategie van CLB.

SENSIKS
In 2018 stond bij Baltan een SRP (Sensory Reality Pod) van Sensiks, en vond een
gedeelte van het Sensiks team op regelmatige basis bij ons een werkruimte. Wij
hebben inspanningen geleverd om beide perspectieven samen te brengen. In het
nieuwe jaar nemen wij deze samenwerking opnieuw onder de loep om de partner
en geïnteresseerde content-makers beter van dienst te kunnen zijn.

DESIGN ACADEMY
Baltan Laboratories en Design Academy Eindhoven hebben al een aantal jaren
een warme samenwerking, waarin beide partijen elkaar inhoudelijk en facilite
rend versterken. Baltan Laboratories leverde een inhoudelijke bijdrage aan de
Master Social Design en de studenten van DAE vinden bij diverse activiteiten
een thuis in onze ruimte in het Natlab en weten ons te vinden als het gaat om
het verder ontwikkelen en verspreiden van projecten.
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Vanuit het Economia festival in 2017 stonden er ook in 2018 een aantal events
op ons programma die alles te maken hebben met het meer benaderbaar
maken van de economie vanuit een artistiek geëngageerde invalshoek.
“De financiële sector komt op
buitenstaanders vaak over
als ondoordringbaar en over
weldigend. We zien de hoge
wolkenkrabbers en stellen ons
voor hoe bankiers in obscure
taal en complexe wiskundige
modellen geld over de wereld
verplaatsen.”

Begin april organiseerde Baltan de workshop The Art of Financial Hacking in
Brussel, geleid door kunstenaars en hackers Paolo Cirio, Brett Scott en Luce
Goutelle. De financiële sector komt op buitenstaanders vaak over als ondoor
dringbaar en overweldigend. We zien de hoge wolkenkrabbers en stellen ons
voor hoe bankiers in obscure taal en complexe wiskundige modellen geld
over de wereld verplaatsen. De sector blijkt echter veel doordringbaarder
dan we denken en sinds de financiële crises zien we steeds meer kunstenaars
en activisten die de sector onderzoeken en op zoek gaan naar barstjes en
mogelijkheden voor interventies en creatieve alternatieven.
Tijdens deze meerdaagse, intensieve werksessie in het hart van de Europese
financiële wereld, trachtten de deelnemers grip te krijgen op abstracte econo
mische modellen en mythen door zelf nieuwe methodes en prototypen te ont
wikkelen. De workshop is een vervolg op de masterclass The Art of Financial
Hacking die Baltan in 2017 organiseerde tijdens het Economia-festival.
Over de workshopleiders:
Paolo Cirio is conceptueel kunstenaar. In zijn werk verkent hij wetgeving,
economische en semiotische systemen in de informatiemaatschappij en
onderzoekt hij sociale kwesties die beïnvloed worden door het internet, zoals
privacy, copyright, democratie en de financiële wereld.
Brett Scott is journalist, campagnevoerder en auteur van ‘The Heretic’s
Guide to Global Finance: Hacking the Future of Money’ (2013). Scott werkt
aan financiële hervormingen samen met NGO’s, kunstenaars, studenten en
startups.
Luce Goutelle is theaterdirecteur, curator en onderzoeker. Ze werkt aan de
transformatie van sociale en economische structuren in onze maatschappij.
Goutelle brengt projecten tot stand in de vorm van evenementen, shows,
verhalen, onderzoek en experiment.
Website → http://baltanlaboratories.org/events/the-art-of-financial-hacking-part-ii
Report

→ http://baltanlaboratories.org/library/the-art-of-financial-hacking-eu-edition

Foto’s

→ https://www.flickr.com/photos/baltanlaboratories/albums/72157693132282942
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BOOK LAUNCH & DEBATE: ECONOMIA:
METHODS FOR RECLAIMING ECONOMY
Op 20 april vond de boeklancering plaats in Brussel als onderdeel van The
Art of Financial Hacking. In de publicatie Economia: Methods for Reclaiming
Economy richten we ons we op een selectie van de ideeën onderzocht tijdens
het Economia-festival in 2017. Het boek bestaat uit drie hoofdstukken, waarin
met verschillende perspectieven naar economie gekeken wordt: vanuit het
artistieke; sociale en biologische domein.
De publicatie bevat bijdragen van Josef Bares, Daniel de Bruin, Dan E. Burr,
Paolo Cirio, Meredith Degyansky, Michael Goodwin, Monique Grimord, Ilan
Katin, Thomas Kern, Nicholas McGuigan, Jennifer Lyn Morone, Mark van
der Net, Brett Scott, Timothy Smith, UBERMORGEN, Pablo Velasco, Lenara
Verle en Geerat Vermeij.
Website → http://www.baltanlaboratories.org/events/the-art-of-financial-hacking-part-ii
Report

→ http://www.baltanlaboratories.org/library/economia-publication-reviews

Foto’s

→ http://we-make-money-not-art.com/economia-methods-for-reclaiming-economy/

ECONOMIA ABUNDANCE DINNER, ARNE HENDRIKS EN THORWALD VOSS
in samenwerking met Mediamatic organiseerden we op 22 April een perfor
matief diner, volledig bestaande uit overvloedige oogst van witte kool. Wat
hebben voedselverspilling en economie met elkaar gemeen? Wat te doen met
een overschot aan gewassen als resultaat van een exceptioneel goede oogst?
In ons huidige economische systeem verworden perfect eetbare groenten en
voedzaam voedsel tot een waardeloos overschot. De overvloedige kool oogst in
2017 was te groot voor boeren om nog voor een eerlijke prijs te kunnen produ
ceren. Het resultaat: een economische waardedaling van kolen tot prijzen van
bijna nul.

Foto: Hanneke Wetzer

“Het diner maakt deze afval
producten weer waardevol en laat
zien dat met genoeg creativiteit,
vaardigheden en vastberaden
heid, overvloed een inspiratie kan
zijn voor genot en verwennerij.”

Voor kunstenaar Arne Hendriks leidde deze goede oogst tot de vraag: hoe
om te gaan met overvloed? Samen met Chef Thorwald Voss (Mediamatic)
ziet hij het Abundance Dinner als een manier om de agrarische uitdaging van
overvloedige overschotten te omarmen. Het diner maakt deze afvalproducten
weer waardevol en laat zien dat met genoeg creativiteit, vaardigheden en vast
beradenheid, overvloed een inspiratie kan zijn voor genot en verwennerij.
Gasten kregen bij Wall Street een 5-gangen diner geserveerd met kool als de
ster van elk gerecht. Met presentaties, performances en lezingen stimuleerde
de avond de zintuigen. Binnen deze overvloed spraken we over de manier
waarop we omgaan met ons voedsel, ons economische systeem en de waarde
van consumptie in onze maatschappij. Tijdens het diner werd de publicatie
Economia, Methods for Reclaiming Economy in Eindhoven gepresenteerd.
Kunstenaar Paolo Cirio presenteerde zijn bijdrage aan de publicatie.
Het Abundance Dinner is ontwikkeld door Mediamatic als onderdeel van hun
winterprogramma Kool Kabbage.
Website → http://baltanlaboratories.org/events/economia-abundance-dinner
Foto’s

→ https://www.flickr.com/photos/baltanlaboratories/albums/72157668131975658

COLLECTIVE SIGNAL, MISS MILIVOLT
Als onderdeel van haar project Collective Signal leidde Miss Milivolt op 20
november de workshop Deep Mapping with Sound. In de workshop liet Miss
Milivolt het belang van geluid voor de stad zien. Deelnemers leerden om op
Foto: Hanneke Wetzer

Foto: Hanneke Wetzer
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Foto: Hanneke
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een andere, intensievere manier te luisteren naar hun omgeving en zo de stad
op een andere manier te leren kennen.
Tijdens een wandeling over het Strijp-S terrein maakten deelnemers een
deep-map van de omgeving, waarop zij zaken die hen opvielen beschreven.
Een gedeelte van de wandeling werd met oordoppen beleefd. Zo konden deel
nemers ervaren in welke mate omgevingsgeluid invloed heeft op de manier
waarop je de directe omgeving waarneemt.

“Tijdens een wandeling over het
Strijp-S terrein maakten deel
nemers een deep-map van de
omgeving, waarop zij zaken die
hen opvielen beschreven.”

Een dertigtal beleidsmakers, beleidsadviseurs en stakeholders uit verschil
lende regio’s in Europa hebben deelgenomen aan de workshop. Zij bezochten
Baltan in het kader van het RegionArts-project van Interreg Europe, een
samenwerkingsprogramma waarin Baltan als partner mede vorm geeft aan de
ontwikkeling en inhoud de komende jaren.
Miss Milivolt (NL) is een Eindhovense audiovisuele kunstenaar en docent op
het snijvlak van muziek, kunst en technologie. Met haar werk creëert ze multi
disciplinaire ervaringen die de grenzen van perceptie oprekken. Om dit te
bewerkstelligen componeert ze ervaringen, installaties, soundwalks, objecten
en concepten.
Website → http://baltanlaboratories.org/events/workshop-deep-mapping-with-sound
Foto’s

→ https://www.flickr.com/photos/baltanlaboratories/albums/72157704227455054 (Sas Schilten)

ZOMER EXPOSITIE: SONIC SPRAWL VAN SOPHIA BULGAKOVA
“Tijdens de expositie konden
bezoekers het gebouw op een
andere manier ervaren en
zich onderdompelen in een
immersieve geluidsinstallatie.
Bezoekers werden aangespoord
om de buizen te volgen en op zoek
te gaan naar een nieuwe manier
om de ruimte te ervaren.”

Sonic Sprawl is een immersieve geluidsinstallatie van Sophia Bulgakova. De
installatie bestaat uit meters en meters isolatiebuizen. Deze buizen transpor
teren geluid naar verschillende locaties en creëren zo een nieuw netwerk in
de ruimte. Tijdens de expositie konden bezoekers het gebouw op een andere
manier ervaren en zich onderdompelen in een immersieve geluidsinstallatie.
Bezoekers werden aangespoord om de buizen te volgen en op zoek te gaan
naar een nieuwe manier om de ruimte te ervaren. Het werk Sonic Sprawl
had haar première tijdens Sensing The Place, een samenwerking tussen de
ArtScience Interfaculty en Sonic Acts in 2018.
Sophia Bulgakova (UA) is geboren in Odessa en studeert aan de ArtScience
Interfaculty van de Koninklijke Academie Beeldende Kunst in Den Haag. In
haar werk onderzoekt ze de relatie tussen licht, waarneming en verbeelding.
Website → http://baltanlaboratories.org/events/sonic-sprawl-immersive-sound-installation
Foto’s

→h
 ttps://www.flickr.com/photos/baltanlaboratories/albums/72157693999895502 (Hanneke Wetzer)

THE SPECULATIVE FUTURE CLINIC OF CHINESE MEDICINE – KUANG-YI KU
“Om het doden van (bedreigde)
diersoorten tegen te gaan,
werd tijdens de workshop
onderzocht of er alternatieven
ontwikkeld kunnen worden door
niet-westerse perspectieven
en speculatieve scenario’s te
combineren.”

Kuang-Yi Ku deed verdergaand speculatief onderzoek rondom biotechnologie
en het 3D printen van hybride lichaamsdelen als onderdeel van The Tiger
Penis Project. In dit project werd gezocht naar alternatieve oplossingen als
antwoord op het paradigma rondom biodiversiteit en traditionele
Chinese geneeskunde.
In de traditionele Chinese geneeskunde bestaan mythes over het eten van
lichaamsdelen van dieren om zo het corresponderende menselijke lichaams
deel te versterken. Zo wordt het eten van de tijgerpenis gekoppeld aan manne
lijke vruchtbaarheid. Om het doden van (bedreigde) diersoorten tegen te gaan,
werd tijdens de workshop onderzocht of er alternatieven ontwikkeld kunnen
worden door niet-westerse perspectieven en speculatieve scenario’s te combi
neren. Tijdens de workshop werden deelnemers ontvangen in een zogenaamde
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Chinese gezondheidskliniek van de toekomst. Deelnemers werden onder
gedompeld in een speculatief onderzoek, waarin traditionele Chinese genees
kunde werd gecombineerd met de mogelijkheden van synthetische biologie.
Kuang-Yi Ku (TW) is tandarts, kunstenaar en ontwerper. In 2015 won hij de
Taipei Digital Art Awards voor The Fellatio Modification Project. Zijn werk gaat
vaak over het menselijk lichaam, seksualiteit, mens-dier interactie en medische
technologie. The Tiger Penis Project is zijn afstudeerproject aan de Design
Academy Eindhoven.
Dit project is mede tot stand gekomen dankzij het National Culture and Arts
Foundation Taiwan.
Website → http://baltanlaboratories.org/events/the-tiger-penis-project
Video

→ https://vimeo.com/276887758

Report

→ http://baltanlaboratories.org/library/report-speculative-future-clinic-of-chinese-medicine

SENTIENT MACHINES
Sentient Machines is een research- en residentieprogramma dat als vrijplaats
voor onderzoek gericht is op vier kunstenaars die werken op het gebied van
hardware- en softwareontwikkeling, wearable-technologie, robotica en filo
sofie. Binnen het residentieprogramma lieten we nationale en internationale
kunstenaars reflecteren op de invloed van technologisering op het artistieke,
politieke en maatschappelijke veld met nadruk op het ‘menselijke en lichame
lijke’ contact tussen mens en robot.
Foto: Sas Schilten

In samenwerking met Innovation Space (TU/e), Goethe Instituut (DE), The
Instrument Inventors Initiative (iii) en Robot Love, onderzochten we vanuit
het Hack the Body-thema de artistieke vertaling van een breed gevoerd maat
schappelijk debat over de opmars van immersieve technologie en intimiteit en
robots in ons dagelijks leven.
Baltan en Stichting Niet Normaal (Robot Love) namen gedurende een resi
dentieperiode van steeds 2 a 3 weken ieder twee kunstenaars onder hun hoede.
Baltan zorgde in maart en mei 2018 voor realisatie met Marco Donnarumma
en Marije Baalman. Hierbij deed Marco Donnarumma met Amygdala onder
zoek naar protheses en organiseerde hij samen met kunstenares Ana Rajčević
de workshop Human-Machine Configurations en de expositie The Restlessness
of Hybridity.
Marije Baalman gaf met The Malbody Centre kritiek op de huidige ontwikke
lingen op het gebied van wearables en biometrische sensoren en gaf de
speculatieve LARP-workshop Algorithmic Sentience. Baalman ontwikkelde
haar project The Malbody Center, een omgeving met meerdere deelnemers die
zich afspeelt in een speculatieve toekomst waarin wearables worden omge
zet in lichaamsprothesen om onze zintuigen te verbinden. Deze prothesen,
zogenaamde e-bodilies, zijn verbonden met netwerken die worden bestuurd
door grote bedrijven en staten. De workshop onderzocht hoe algoritmen onze
perceptie van de wereld kunnen beïnvloeden.
Robot Love bood ruimte aan kunstenaars Erwin Driessens en Maria
Verstappen die de Tickle Salon creëerden; een “massagesalon” met robots die
je strelen en daarmee vragen oproepen over nieuwe ethiek.

Foto: Sas Schilten
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Foto: Hanneke Wetzer
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—	
Performance Perfect Paul door Arthur Elsenaar:
Een performance waarin een computer menselijke communicatie
onderzoekt door Arthur’s gezicht te gebruiken als studiemateriaal.

Over de kunstenaars:
Marco Donnarumma (IT) is performance en nieuwe mediakunstenaar en
wetenschapper gevestigd in Berlijn. Zijn werk richt zich op de relatie tussen
lichaam, politiek en technologie. Hij staat bekend om zijn uitvoeringen die
klank, rekenwerk en biotechnologie samenbrengen.

—	
Lezing door Martijntje Smits (NL) – Not Innocent, not guilty:
Frankenstein’s lessons for a new politics of tools:
Filosoof Martijntje Smits toont dat het debat over nieuwe technologie
ën vrij vaak polariseert, waarbij voorstanders de nieuwe mogelijkheden
vieren en de tegenstanders zich richt op de gevaren. Ze benadrukt dat
nieuwe technologieën, net als Frankenstein, niet onschuldig of 
schuldig zijn.

Ana Rajčević (RS) is een kunstenaars gevestigd in Londen en Berlijn. Ze staat
bekend om haar interdisciplinaire werken in beeldende kunst, beeldhouw
kunst, design en mode. The Independent bestempelde haar als een van de
meest veelbelovende kunstenaars van de University of Arts in Londen.
Marije Baalman (NL) is een kunstenaar en onderzoeker/ontwikkelaar die
werkzaam is op het gebied van interactieve geluidskunst. Haar onderzoek gaat
over het gebruik van draadloze netwerken voor live-uitvoeringen, installaties
en interactieve omgevingen. In haar artistieke werk is ze geïnteresseerd in de
real-time componenten van het werk.
Meer info → http://baltanlaboratories.org/library/sentient-machines
Website → http://baltanlaboratories.org/library/report-human-machine-configurations-workshop

“Met voorbeelden uit de weten
schap en de kunsten stelde Jason
de vraag of we in staat zijn om
onze “monsterlijke” wezens lief
te hebben en legt hij uit waarom
dit wellicht een betere strategie is
dan ons hier tegen af te keren.”

Website → http://baltanlaboratories.org/library/sentient-machines-artist-in-residence-marije-baalman
Website → http://baltanlaboratories.org/events/sentient-machines-the-restlessness-of-hybridity
Foto's

→ https://www.flickr.com/photos/baltanlaboratories/albums/72157692568669782

Foto's

→ https://www.flickr.com/photos/baltanlaboratories/albums/72157664970820667

Foto's

→ https://www.flickr.com/photos/baltanlaboratories/albums/72157690271989465

—	
Lezing door Jason Robert (US) – Frankenstein at 200: How to love
our monsters?:
Lezing door bio-ethicus en filosoof in de biologie Jason Robert. Hierin
onderzocht Robert op filosofische wijze de onvermijdelijke ontwikke
lingen in AI, robotica en biotechnologie als niet menselijke wezens die
ons steeds meer omringen. Met voorbeelden uit de wetenschap en de
kunsten stelde Jason de vraag of we in staat zijn om onze “
 monsterlijke”
wezens lief te hebben en legt hij uit waarom dit wellicht een betere
strategie is dan ons hier tegen af te keren.
—	
Artist Talk door Nicholas Maigret (FR):
Maigret vertelt over zijn werk bij Disnovation.org, een collectief dat
hij samen met Maria Roszkowska heeft geïnitieerd. Disnovation.org
ontwikkelt situaties van verstoring, speculatie en debat. In hun situaties
dagen zij de dominante ideologie van technologische innovatie uit.

FRANKENSTEIN SYMPOSIUM
Baltan presenteerde tijdens Dutch Design Week (DDW) het Frankenstein
Symposium samen met Robot Love. We onderzochten onze complexe relatie
met technologie en gingen samen met sprekers en publiek in debat over de toe
komst van technologie en de ethische vraagstukken die daarbij komen kijken.
Naast lezingen van wetenschappers waren er performances en presentaties van
kunstenaars. De gehele DDW was de Frankenstein Expo te zien in het Natlab.
Daarnaast publiceerde Baltan samen met Fictional Journal Uncanny, een online
publicatie.
“Aanleiding voor het Frankenstein
Symposium en de bijbehorende
expositie was het 2
 00-jarige
jubileum van de roman
Frankenstein of The Modern
Prometheus van Mary Shelley.”

Aanleiding voor het Frankenstein Symposium en de bijbehorende expositie
was het 200-jarige jubileum van de roman Frankenstein of The Modern
Prometheus van Mary Shelley. Het symposium liet zien dat de roman 200
jaar na dato relevanter is dan ooit, met performances van Arthur Elsenaar,
Marco Donnarumma en Margherita Pevere. Hierin werd de intieme relatie
tussen mens, lichaam en technologie onderzocht. Elsenaar liet zijn gelaat
besturen door een computer en in Eingeweide werd publiek getuige van
een samensmelting tussen lichaam en technologie tot een hybride entiteit.
Wetenschapper en filosoof Jason Robert Scott haalde in zijn lezing aan hoe
ons te verhouden tot de niet menselijke creaties – of terwijl de Frankenstein
monsters – die we gemaakt hebben.
—	
Performance Eingeweide door Marco Donnarumma 
en M
 argherita Pevere:
Eingeweide manifesteert de relatie tussen mens en machine als een
harde, poëtische en vernederende vorm van intimiteit. De uitvoering
maakte zijn Nederlandse première in Natlab tijdens het Frankensteinsymposium nadat het debuteerde op de opening van het
Ars Electronica-festival.
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OLDFACTORY OLFACTORY

—	
Artist Talk door Sophie Rzepecky (DE):
Mede-oprichter en redacteur van Fictional Journal, Sophie Rzepecky,
presenteerde de nieuwste editie van Fictional Journal die werd ont
wikkeld in samenwerking met Baltan Laboratories: Fictional Journal
issue 03: Uncanny. De online publicatie bevat diverse bijdragen die de
complexe relatie tussen maker en creatie in AI weerspiegelen.

“Op basis van een origineel idee
van de Eindhovense kunstenaar
Peter Nagelkerke, nam Baltan
Laboratories het initiatief om een 
artistieke en locatieve multi-
sensoriale ervaring te creëren,
gebouwd op het tastbare en
etherische industriële erfgoed 
van het Strijp-S-gebied.”

—	Debat tussen Arthus Elsenaar, Martijntje Smits, Jason Robert en
Nicholas Maigret ter afsluiting van het dagprogramma van het
Frankenstein Symposium, gemodereerd door Ruben Baart van Next
Nature Network.

FRANKENSTEIN EXPOSITIE
“Zo werd het potentieel van
technologie onderzocht vanuit
de vraag of technologie in de
toekomst beslissingen voor ons,
met ons of tegen ons zal gaan
nemen?”

De Frankenstein expositie maakte deel uit van het Frankensteinsymposium.
Tijdens de DDW exposeerde Baltan een vijftal projecten die net als het
Frankenstein Symposium vragen oproepen over de verantwoordelijkheid die
we zouden moeten nemen over technologie. We reflecteerden hiermee op
toekomstige ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie (AI), robotica en
intelligente algoritmen. Zo werd het potentieel van technologie onderzocht
vanuit de vraag of technologie in de toekomst beslissingen voor ons, met ons
of tegen ons zal gaan nemen? De expositie bestond uit de volgende projecten:
—	
Arthur Elsenaar – Perfect Paul: On Freedom of Facial Expression
Een confrontatie van computer versus mens. De video-installatie
Perfect Paul is een registratie van een performance waarbij het gezicht
van de kunstenaar wordt bestuurd door een digitale computer. Perfect
Paul toont op treffende wijze aan dat mensen niet in staat zijn om de
prachtige expressieve mogelijkheden van hun eigen gezicht volledig 
te benutten.
—	
Quintus Glerum – Cluster
Cluster is een artificiële intelligentie. Het leert te handelen en te reageren
door gegevens te verzamelen. Iedereen die haar gegevens doneert, wordt
onderdeel van een zich steeds verder uitbreidend neuraal netwerk.
—	
Bureau Moeilijke Dingen – Artificial Intelligence Training Lab
In dit trainingscentrum is een reeks alledaagse producten te vinden, zoals
een brievenbus en televisie – die kunstmatige intelligentie hebben ver
worven, maar die door het publiek nog meer getraind dienen te worden.
—	
WE ARE DATA – We Are Data Mirror Room
In een besloten ruimte wordt de bezoeker, op basis van een persoonlijk
scenario aan de hand van verworven data, letterlijk een spiegel voor
gehouden. WE ARE DATA Mirror Room draagt bij aan een dieper
bewustzijn van hoe persoonlijke informatie kan worden vastgelegd en
wat dit voor ons betekent.
—	
Fictional Journal
Fictional Journal presenteerde enkele videowerken waarin werd
ingegaan op de paradox tussen de ‘schepper’ en de ‘creatie’ en de toe
komst van deze relatie; een visuele vertaling van enkele projecten uit 
de Fictional Journal Issue 03: Uncanny.

Door middel van een reeks brainstormsessies en korte residenties, werd aan de
hand van een zogenaamd deep mapping traject, geur en geluid van het indus
triële verleden in kaart gebracht en de dagelijkse ervaring van arbeiders in de
Philips fabrieken opnieuw verbeeldt.
Het afgelopen jaar werd hiervoor een eerste prototype ontwikkeld: Een object
dat fungeert als een draagbaar microtheater waarin het klimaat en de ervaring
controleerbaar is gemaakt en tegelijkertijd de zintuigen worden gestimuleerd.
In 2019 wordt dit project doorontwikkeld en zal een werkend prototype
worden gelanceerd.

BRAINWAVE WEDDING
Brainwave Wedding is gebaseerd op een langlopend onderzoek (E.E.G Kiss)
sinds 2014 met partners in Eindhoven en een internationaal team vanuit
technologie, kunst en wetenschap. Kunstenaarsduo Lancel/Maat en Baltan
Laboratories werken samen om dit project verder te ontwikkelen, om zo de
specifieke kennis die zij hebben ontwikkeld te delen met nieuwe doelgroepen.
“In het Van Abbemuseum werd
een video opgenomen voor een
Brainwave Wedding, een hightech bruiloft waarbij de liefde voor
elkaar wordt bezegeld met een
unieke 3D-geprinte ring ont
worpen met de data van de kus
tijdens het Ja-woord.”

In een tijd waarin echtscheidingen eerder regel dan uitzondering zijn, onder
zoekt Baltan bestaande conventies rondom liefde in de 21ste eeuw. In het Van
Abbemuseum werd een video opgenomen voor een Brainwave Wedding, een
high-tech bruiloft waarbij de liefde voor elkaar wordt bezegeld met een unieke
3D-geprinte ring ontworpen met de data van de kus tijdens het Ja-woord. Door
middel van een brainwavescanner wordt de data van de hersengolfactiviteit tij
dens de kus gemeten en real-time getransformeerd tot een uniek ontwerp voor
twee identieke ringen. Deze worden vervolgens geprint met een 3D printer.
De video dient ter promotie van dit nieuwe trouw concept waarin de betwist
bare rol van technologie als (bindend) onderdeel van onze intimiteit wordt
blootgelegd. Het project is tegelijkertijd een kritische reflectie op de behoefte
om alles te willen meten. In 2019 zal Baltan de video publiceren en wordt
een brainwave wedding lab georganiseerd. Het project zal hiermee bestaande
ideeën van het huwelijkscontract ter discussie stellen.
Over de kunstenaars:
Kunstenaarsduo en onderzoekers Karen Lancel en Hermen Maat worden
beschouwd als pioniers die de spanning onderzoeken tussen belichaamde aan
wezigheid, intimiteit, privacy en vertrouwen in het post-humane tijdperk.
Karen Lancel (NL) is artistiek promovendus aan de Technische Universiteit
van Delft, Participatory Systems Initiative (promotores prof. Dr. Frances
Brazier, dr. Caroline Nevejan) en was lid van de onderzoeksgroep 'ARTI' van
de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en gaf leiding aan de inter
actieve mediakunstafdeling bij het Frank Mohr Institute in Groningen.

Website → http://baltanlaboratories.org/events/frankenstein-exhibition
Foto's

Op basis van een origineel idee van de Eindhovense kunstenaar Peter
Nagelkerke, nam Baltan Laboratories het initiatief om een artistieke

en
locatieve multi-sensoriale ervaring te creëren, gebouwd op het tastbare en
etherische industriële erfgoed van het Strijp-S-gebied. Drie kunstenaars
werden door Baltan uitgenodigd om vanaf eind 2017 samen te werken op het
voormalige Philips-fabrieksterrein; Klara Ravat (DE/ES), Pieter Verhees (NL)
en Angela de Weijer (NL).

→ https://www.flickr.com/photos/baltanlaboratories/albums/72157703022035495

Hermen Maat (NL) doceert mediakunst aan de Minerva Art Academy
Groningen sinds 1997, deelnemende onderzoeksgroep 'Image in Context'
(dr. Anke Coumans, 2012-2014).
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Ontwerp: HeyHeydeHaas
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Foto: Hanneke Wetzer
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BALTAN PICKS #1: WE WILL BE GODS
In het najaar van 2018 lanceerde Baltan een nieuw format, Baltan Picks. Een
inspiratie middag voor Baltan partners en relaties met lezingen en bezoeken
van projecten rondom een specifiek onderwerp. Het onderwerp van deze
eerste editie was de vraag of wij de nieuwe goden zijn? We Will Be Gods
ging over kunstmatige intelligentie, robotica en ethiek. Kan kunstmatige
intelligentie ook normen en waarden leren? En wat is de rol van religie hierin?
Een dertigtal van onze partners en relaties werden verwelkomd in het Natlab
om samen over dit onderwerp te discussiëren. Michiel van Well en Raymond
van Ee spraken, elk met hun eigen perspectief, over de toekomst van AI en
robotica en gingen in discussie met het publiek.
Michiel van Well is senior-adviseur bij de Adviesraad voor wetenschap,
technologie en innovatie (AWTI) en is momenteel bezig met zijn PhD aan
de Universiteit van Maastricht, afdeling Technology and Society Studies.
Hij onderzoekt de relatie tussen technologie en religie in een technologische
cultuur. Raymond van Ee heeft een MSc in natuur- en sterrenkunde en een
PhD in Neuro- en Psycho-fysica. Hij is uitvinder bij Philips Research en pro
fessor aan Universiteit Leuven en het Donders institute for Brain, Cognition
and Behaviour aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Na afloop van de discussie namen we onze gasten mee op een bus tour door
Eindhoven. De eerste stop was bij de werkplaats van Bureau Moeilijke
Dingen, een ontwerpbureau dat zich richt op de ontwikkeling van intelligente
producten. Zij gaven een inkijk in hun werkproces en een preview van hun
Artificial Intelligence Training Centre dat zij tijdens de Dutch Design Week
bij Baltan presenteerden. Daarna bezochten we de Robot Love expositie van
Stichting Niet Normaal in de Campina Fabriek. Deze grootschalige expo
onderzocht de liefde tussen mens en robots met werken van meer dan 50
kunstenaars, ontwerpers en wetenschappers.

Foto: Hanneke Wetzer

REGIONARTS
In juni 2018 ging het 5-jarige Interreg, RegionArts project van start. Het project
onderzoekt hoe beleid ingezet kan worden om kunst en ICT-samenwerkingen te
stimuleren en faciliteren. Dit doen we samen met een consortium van Europese
partners. In nauwe samenwerking met Creative Ring Eindhoven focust Baltan
op Eindhoven en de omliggende regio.
Het eerste semester van het programma focusten de partners op de huidige
situatie in hun regio. We bekeken de actieve beleidsinstrumenten in de regio
op het gebied van kunst-ICT crossovers en brachten het ecosysteem van kunst,
ICT en innovatie in de regio in kaart. De partners wisselen kennis uit tijdens
een ‘Exchange of Experience’ waar zij ook regionale stakeholders mee naartoe
nemen, iedere keer gehost door een van de consortium partners. De kennis
opgedaan tijdens een semester wordt vervolgens verspreid onder de lokale
stakeholders van de partners middels een ‘Local Stakeholders Group Meeting’.
De eerste ‘Exchange of Experience’ vond plaats in Bologna, georganiseerd door
ASTER Stock Joint Consortium. Hier presenteerden de partners op w
 elke
beleidsinstrumenten ze zich wilde richten. Baltan presenteerde het Smart
Society programma van gemeente Eindhoven. Vanuit Eindhoven reist een ver
tegenwoordiging mee van Stichting Cultuur Eindhoven en haakt Sandra Koster,
sectorhoofd cultuur en economie van de gemeente, aan via skype.
In november bezocht het consortium Eindhoven voor de tweede ‘Exchange
of Experience’. Deze bijeenkomst was gericht op het mappen van een
Foto: Diewke
Hanneke
van
Wetzer
den Heuvel
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“Deze workshop introduceerde de
partners in andere manieren van
mappen en had als doel om hun
idee over mapping te verbreden
alsook om het consortium te
laten ervaren wat de meerwaarde
is van het incorporeren van een
artistieke benadering.”

ecosysteem. Baltan organiseerde voor de partners twee workshops. De eerste
werd verzorgd door Datascouts en onderzocht welke punten van belang zijn
om te mappen om een vruchtbaar kunst-ICT systeem op te zetten. De tweede
dag verzorgde kunstenaar Miss Milivolt de workshop Deep Mapping with
Sound. Deze workshop introduceerde de partners in andere manieren van
mappen en had als doel om hun idee over mapping te verbreden alsook om
het consortium te laten ervaren wat de meerwaarde is van het incorporeren
van een artistieke benadering. Als afsluiting van de twee dagen organiseerde
we samen met Creative Ring Eindhoven een Arts&ICT gathering in de Skybar
van het Microlab. Waarin het RegionArts programma gepresenteerd werd aan
het kunst-ICT ecosysteem in Eindhoven en we het potentieel voor cross-over
samenwerkingen inventariseerden.
Partners van het RegionArts programma zijn naast Baltan: Porto Polytechnic
Institute (Lead partner- Portugal); ASTER Stock Joint Consortium (Italië);
KEPA Business and Cultural Development Centre (Griekenland); SERN
StartUp Europe Regions Network (België); University of Lapland (Finland);
Koprivnicki Business Support Institution (Croatië); en Molise Region (Italië).
Website → https://www.interregeurope.eu/regionarts/
Report

Baltan Laboratories zet zich in om haar externe positionering en communi
catie beter te laten aansluiten op de inhoudelijke en strategische keuzes die ze
maakt. Het afgelopen jaar hebben we de nieuwe website door HeyHeydeHaas
(live vanaf eind 2017) verder verfijnd door het oplossen van enkele bugs en
het aanvullen van inhoud uit het archief. Verder is per december ons team
versterkt met twee stagairs die zich toeleggen op de communicatie. In het
voorjaar van 2019 wordt met name de online communicatie strategie opnieuw
uitgezet, toegespitst op het veranderende social media landschap en het breder
uitzenden van onze activiteiten.
De communicatie vindt plaats op drie niveaus:

→ https://www.flickr.com/photos/baltanlaboratories/albums/72157704227455054

Communicatie 2018
Baltan Laboratories stelt niet zichzelf maar het realiseren van gezamenlijke
doelen voorop. Dit gegeven is ook leidend in de voortdurende keuzes die Baltan
maakt in de te hanteren vorm, inhoud en mediakanalen waarmee het haar com
municatieve doelstellingen nastreeft. Onze samenwerkingspartners geven vaak
aan dat ze dit als een belangrijke reden zien waarom ze Baltan verkiezen boven
andere organisaties, die hun eigen naam en merk meer op de voorgrond zetten.
We zien deze positionering dan ook als een grote kracht die we graag behouden.
“We werkten daarom aan de
versterking van onze externe
communicatie, waarin we meer de
nadruk leggen op onze successen
en niet enkel op de lopende
processen.”

—
Creatieven (kunstenaars, designers, onderzoekers, makers)
—
Kennisinstellingen (docenten, onderzoekers en studenten)
—
Partners (cultureel, bedrijfsleven, wetenschap)
—
(Algemeen) publiek
—	Pers binnen de vakgebieden: technisch, kunst, wetenschap, live science
en media art
—
Subsidiënten/overheden

Exchange of Experience Bologna
→ http://baltanlaboratories.org/library/regionarts-exchange-of-experience-01

Foto's

Baltan Laboratories bedient een groot aantal doelgroepen op verschillende
terreinen:

Anderzijds brengt het ook risico’s met zich mee en kan het in de hand werken
dat Baltan Laboratories te weinig bekend raakt bij potentiële partners. Tevens
kan het voor een onvolledig beeld zorgen van Baltans kracht en omvang bij
belangrijke stakeholders. We werkten daarom aan de versterking van onze
externe communicatie, waarin we meer de nadruk leggen op onze successen en
niet enkel op de lopende processen.
Baltan heeft zich in haar jubileumjaar nog meer gericht op uitwisseling waarbij
communicatie in twee richtingen plaatsvindt. De communicatiemiddelen van
Baltan zijn hier volledig op ingericht. Een groot deel van de communicatie
verloopt via de projecten zelf en is gericht op deelnemers en samenwerkings
partners. We zetten ook sterk in op het bereiken van een geïnteresseerd
publiek via aanvullende programmering zoals lezingen, workshops en presen
taties en proberen aansluiting te vinden met andere evenementen en initi
atieven die raakvlakken hebben met Baltan, zowel binnen kunst, design als
wetenschap en techniek.

—	
Corporate: Wat is Baltan Laboratories? Waar staat het voor?
Wat wil Baltan bereiken? In welke constellatie van partners en samen
werkingen gebeurt dit?
—	
Thematisch: Welke thematische lijnen zijn uitgezet? Waar staan die voor?
Welke projecten en samenwerkingen horen erbij? Wat is de voortgang?
—	
Per project: Communicatie per project, op basis van doel, 
doelgroep en inhoud.
Bij alle communicatie wordt gekeken naar de content van de communicatie:
inspiratie, informatie en expertise en de doelgroepen die bereikt moeten
worden. Baltan Laboratories is de eerste zender van de boodschap (content),
maar niet de eigenaar.
De communicatiedoelen van Baltan Laboratories en de samenwerkende
partijen zijn:
—	Delen van kennis en inspiratie; (positieve) perceptie rondom projecten
en ideeën op het snijvlak van kunst, design, technologie en wetenschap
doen toenemen bij de ambassadeurs en de groepen die zij beïnvloeden;
—	Met partners samenwerken in communicatie om de doelgroepen
te bereiken;
—	Het communiceren van de projecten en de inhoud ervan, bij de
doelgroepen en ambassadeurs;
—	Het creëren van een olievlek in communicatie, waarbij het delen van
expertise, inspiratie en informatie voorop staat.
—	Per project, thematische lijn en corporate communicatie wordt een
specifiek tactisch communicatieplan gemaakt waarin de doelen,
content, middelen, timing en budget worden opgenomen.

Publicaties en bijeenkomsten (zoals expertmeetings) zijn onderdeel van de
(artistieke) programmering van Baltan Laboratories en functioneren enerzijds
als communicatiemiddelen en zijn anderzijds deel van de kernactiviteiten van
Baltan. Ze dragen sterk bij aan de communicatiedoelstellingen van Baltan en
zijn als zodanig onmisbaar voor de organisatie.
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Foto: Sas Schilten
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Baltan voorbij de cijfers
FINANCIERINGSMIX 2018
72% PUBLIEKE MIDDELEN: 333.000
21% INKOMSTEN PRIVATE PARTNERSHIPS: 96.329
5% INKOMSTEN UIT EU PROJECTEN: 22.875
2% OVERIGE EIGEN INKOMSTEN: 11.814

Foto: Sas Schilten
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BALTAN TEAM & PROGRAMMA PARTNERS
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Activiteitenoverzicht 2018
JANUARI 2018

Foto: Sas Schilten

1 januari

De vernieuwde website van Baltan wordt gelanceerd op 1 Januari 2018 via
onze sociale mediakanalen. De website omvat een nieuwe layout, menu,
agenda, library en een uitgebreide omschrijving over programma en de
organisatie, vormgegeven door HeyHeydeHaas.

9 januari

Eerste bestuursvergadering van dit jaar vindt plaats.

10 januari

Een kleine groep studenten van de HKU [vanuit het Art for Social Change
programma organiseert voor het Baltan team een Day of Learning rond Age of
Wonderland voor een uitgebreide inkijk op de werkwijze van onze organisatie.

16 januari

Interne strategie dag

17 januari

Koen, Angela en Vivian wonen de MU nieuwjaars-meetup bij.

19 januari

Marlou en Lorenzo wonen presentaties van studenten HKU bij. Vanuit hun
Art for Social Change programma hebben de studenten onderzoek gedaan naar
Baltan’s Age of Wonderland programma. De studenten hebben zich gericht op
de term ‘Sociale innovatie’ en geven suggesties hoe nog meer impact te gene
reren. Een van de adviezen van de studenten is om de academische wereld meer
te betrekken bij het programma om zo ook meer invloed op beleid te krijgen.

20 januari
— 10 maart

Expositie The Big Meshed Up door Tessa Koot/Studio ADD in de
Raaijmakerszaal in het Natlab.

22 januari

Koen zetelt in de Stuurgroep van Creative Lab Brainport.

23 januari

Koen neemt deel aan een denktank georganiseerd door HKU voor het
opzetten van een Master in Kunst en Economie.

30 januari

Koen woont de werksessie betekenisvol ondernemen bij van Brabant DC 
in Boxmeer.

30 januari
— 3 februari

Olga bezoekt Transmediale in HKW, Berlin. Ze spreekt o.a. met Nicolas
Houde van HKW over samenwerking rondom Homo Sensorium en met
Valery Vermeulen over Theory of Everything. Ook woont ze de performance
Eingeweide bij van Marco Donnarumma.

FEBRUARI 2018

Foto: Hanneke Wetzer
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12 februari

Tessa Koot/Studio ADD start deze week met de renovatie van de Baltan
basement. De ruimte wordt voorzien van nieuwe stijlelementen die de
laboratoriumuitstraling onderstrepen.

16 februari

Een delegatie van de adviescommissie van Provincie Noord-Brabant bezoekt
Baltan, Olga en Koen zorgen voor de ontvangst en toelichting.

19 februari

Olga en Wiepko bezoeken Kaaitheatre in Brussel voor samenwerking rondom
Economia festival.

21 februari

De brainstorm ‘Siri in de Binnenstad’ door Brabant C en CeesJan Mol vindt
plaats bij BROET.

27 februari

Gemeente Eindhoven verlengt haar partnership in Creative Ring Eindhoven,
uit hoofde van Guus Sluijter.
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MAART 2018

1 maart

Olga spreekt met Ronald Rademakers over mogelijke samenwerking met GLOW.

1 maart

Danielle Roberts van Awareness Lab organiseert in samenwerking met
Baltan bij Holst Centre een testsessie voor het Silence Suit wat zij aan het
ontwikkelen is. Gedurende de dag ontvangt zij mensen die een aantal periodes
mediteren terwijl ze het slimme pak dragen bij verschillende lichtsituaties.
Tijdens de meditaties wordt realtime biometrische data verzameld.

1 maart

Bliksem en Donderdag #9 vindt plaats in De Kazerne. Deze avond met pitches
van oa. Norbert Heijl (Verdien je Ticket), Bernhard Lenger (We Are Human
Rights), Siyu Wang (PLOW), en Ingmar Nieuweboer (The Office Jungle).
Muppets zijn Eefje op den Buysch en Lucas Maassen.

8 maart

Constructing Connectivity workshop van Jessica Smarsch bij Baltan in het
kader van WEAR Sustain. Met haar project zet Jessica wearables in als
ondersteuning van de revalidatie van mensen die een beroerte hebben gehad.
Door middel van rollenspel reflecteert een groep van ongeveer 10 personen,
bestaande uit zorgprofessionals, betrokkenen bij het project en Baltan team
leden, op het project en onderzoeken zij waar in de revalidatieketen het
project van meerwaarde zou kunnen zijn.

8 maart

29 maart

De expertmeeting loopt bij TAC door in de publiek toegankelijke ‘Hack the
Body Talks’, waar Marco Donnarumma, Olle Lundin (curator Reloading
Technology) en professor Sven Nyholm spreken over robots en AI.

26 — 29 maart

Daniel de Bruin en Lorenzo Gerbi staan met de MONIAC op INDEX DUBAI
en showcasen de installatie onder meer aan Sheikh Ahmed bin Saeed Al
Maktoum (CEO Emirates).

30 maart
— 24 april

Expositie ‘The Restlessness of Hybridity’ door Marco Donnarumma in de
Raaijmakerszaal. De artificieel intelligente robotarm Amygdala MK3 is een
zelflerend systeem, dat in zichzelf snijdt om te onderzoeken hoe rituelen en
machine intelligentie elkaar beinvloeden. Bezoekers kunnen ‘Amy’ aan het
werk zien tijdens verschillende guided tours. Naast ‘Amy’ worden de resulta
ten van de Human-Machine Configurations workshop getoond. Meer informa
tie over de expositie:
→ http://baltanlaboratories.org/events/sentient-machines-the-restlessness-of-hybridity

APRIL 2018

10 april

Baltan Bestuursvergadering. De concept-jaarcijfers worden besproken.

→ https://network.wearsustain.eu/actors/AVz0NzhCQOlYgiHmIq-Y

11 april

Koen presenteert tijdens de ERRIN's Design & Creativity Working Group in
Brussel hoe Baltan samenwerkingen opzet met private partners.

Baltan dient een aanvraag in voor 2019-2010 in het meerjarenprogramma van
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

17 — 21 april

Marije Baalman begint aan het eerste deel van de Sentient Machines residency
in de Baltan basement. Tijdens haar residency werkt Marije aan haar project
The Malbody Centre: een scenario in een speculatieve toekomst waar algo
ritmes onze zintuigen besturen. Meer informatie over Marijes residency:

9 maart

Olga en Koen bezoeken Tom Bergman bij Philips Research op de
High Tech Campus.

15 maart
— 1 april

Start van de Sentient Machines residency van Marco Donnarumma in de Baltan
basement. Marco zal voor een periode van twee weken werken aan de verdere
ontwikkeling van zijn project Amygdala. Een zelflerende AI-robot arm die
als leerdoel heeft om ‘skin-cutting’ rituelen op zichzelf uit te voeren. Sentient
Machines is een residency serie die Baltan samen met Robot Love organiseert.
Beide organisaties verzorgen 2 residencies, in alle residencies staat de intieme
relatie tussen mens en technologie centraal. Meer informatie over het project
en de residency serie:

→ http://baltanlaboratories.org/library/sentient-machines-artist-in-residence-marije-baalman

18 – 21 april

Workshop ‘The Art of Financial Hacking in Brussel’ door Paolo Cirio, Brett
Scott en Luce Goutelle. Een meerdaagse intensieve werksessie in het hart van
de Europese financiële wereld, waarbij de deelnemers grip trachten te krijgen
op abstracte economische modellen en mythen door zelf nieuwe methodologie
ën en prototypen te ontwikkelen. Lees het volledige verslag van de workshop
→ http://baltanlaboratories.org/library/the-art-of-financial-hacking-eu-edition
Foto’s → https://www.flickr.com/photos/baltanlaboratories/albums/72157693132282942

→ http://baltanlaboratories.org/library/sentient-machines

16 — 18 maart

Workshop Human-Machine Configurations door Marco Donnarumma en Ana
Rajcevic. Een workshop over het radicale potentieel van AI gecombineerd met
robotica. Deelnemers bouwen gedurende het weekend prototypes van p
 rotheses/
wearable robots, waarbij zowel aandacht is voor de vorm en functie van de pro
these en de software voor de aansturing. Een uitgebreid verslag over de workshop:

20 april

Olga en Wiepko wonen lezing bij van Kate Raworth bij School of Life 
in Amsterdam.

20 april

De publicatie Economia: Methods for Reclaiming Economy verschijnt, samen
gesteld door Wiepko Oosterhuis en Olga Mink. De publicatie is afgeleid van
de eerste editie van het Economia festival.

20 april

Marije Baalman organiseert een feedbacksessie rondom de eerste prototypes
na haar werkperiode bij Baltan.

20 april

Koen zetelt in de ALV van de coöperatie Natlab.

22 april

Baltan organiseert in samenwerking met Mediamatic het Abundance Dinner
bij Wall Street met Arne Hendriks en chef Thorwald Voss. Het is een perfor
matief diner dat volledig draait om de overtollige oogst van witte kool.

22 april

De publicatie Economia: Methods for Reclaiming Economy wordt gepresenteerd
tijdens het Abundance Dinner bij Wall Street.

24 april

Olga en Koen nemen deel aan de brainstormsessie van Stichting Cultuur
Eindhoven voor het programma Creatieve Industrie.

→ http://baltanlaboratories.org/library/report-human-machine-configurations-workshop

20 maart

Angela heeft een ontmoeting met Sarah Allen van MozFest (georganiseerd
door Mozilla) om Baltan en de stad Eindhoven te verbinden aan een inspiratie
week voor het team van Mozilla die in april zal plaatsvinden.

27 maart

Koen heeft een brainstorm met Living Lab experts van Imec in Gent over het
visietraject voor Natlab.

28 maart

Olga spreekt met Thoughtworks in NYC over mogelijke samenwerking vanuit
Hack The Body voor een gezamenlijke Artist In Residence project.

29 maart

Bij TAC vindt de Hack the Body expertmeeting plaats binnen de context van
de expositie ‘Reloading Technology’. Er zijn interne updates van o.a. Robot
Love, Marije Baalman, Matthias Oostrik, Tom Bergman en Olle Lundin.
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26 april

(Griekenland); SERN StartUp Europe Region Networks (Belgie); University
of Lapland (Finland); Koprivnicki poduzetnik Ltd. (Kroatie); en Molise 
Region (Italie).

Olga selecteert ingezonden projecten voor Balance-Unbalance op uitnodiging
van Anne Nigten en Ricardo Del Pharra.
5 juni

Creative Ring werksessie & matchmaking event bij Microlab: Superfijne Stad.

6 juni

Sentient Machines: Algorithmic Sentience. Speculative LARP workshop
door Marije Baalman in de Baltan basement in samenwerking met Marion
Traenkle en Tim Bosje. Deelnemers experimenteren met het spel ‘Algorithmic
Sentience’ (in ontwikkeling) waarbij men in interacties de positie van mens of
algoritme inneemt.

7 juni

Baltan Bestuursvergadering

9 juni

Baltan host de Workshop derived from the Tiger Penis Project door ontwerper
Kuang-Yi Ku, waarin hij speculatief onderzoek doet naar de mogelijkheden
rondom 3D printen, biotechnologie design om hybride alternatieven te ontwik
kelen voor traditionele Chinese geneeskunde. Lees hier het volledige verslag:

MEI 2018

3 mei

7 — 14 mei

Bliksem en Donderdag #10, een speciale jubileumeditie, vindt plaats in De
Kazerne. Pitchers van eerdere edities passeren nog eens de revue om het
publiek te laten zien hoe het ervoor staat met hun projecten. O.a. Danielle
Roberts, Janina Pigaht en Bart Brouwers leveren bijdragen. Alain Heureux
geeft een minicollege, muppets zijn Elise Talgorn van Philips en Erik
Sjouerman van HeyHeydeHaas. Koen modereert de avond.
Sophia Bulgakova werkt in het Natlab aan de voorbereiding van haar expositie
Sonic Sprawl, in samenwerking met het Baltan team en Barbara Medo.

15 mei — 26 juni Marlou volgt de cursus ‘Creative Industrie’ van Radboud Enrichment aan de
Radboud Universiteit. De cursus geeft inzicht in het ontstaan en de betekenis
van de term Creatieve Industrie en verschillende onderzoeken die er (al dan
niet in het kader van beleid) naar de term en sector gedaan zijn.
15 mei

Expositie Sonic Sprawl door Sophia Bulgakova. Bezoekers van de expo kunnen
zich onderdompelen in een immersieve geluidswereld, waarbij de perceptie
van ruimte verandert door de open verbinding tussen plekken door middel van
meterslange isolatiebuizen.

→ http://baltanlaboratories.org/library/report-speculative-future-clinic-of-chinese-medicine

15 juni

Koen en Marlou spreken met Guus Sluijter en Bernadette Bergsma van de
Gemeente Eindhoven om RegionArts toe te lichten.

19 juni

Koen heeft samen met CeesJan Mol afspraak bij Stichting Cultuur Eindhoven
om samenwerking in Creative Ring en RegionARTS te bespreken en de
synergie met het programma creatieve industrie.

19 juni

Marlou en Olga bespreken met Fictional Journal een samenwerking voor
de derde editie van het online journal. De thematiek van de derde editie
van Fictional Journal zal ontwikkeld worden aan de hand van de inhoud van
Baltans Frankenstein Symposium.

15 mei

Voortgangsmeeting van het Olfactory Oldfactory team. De mogelijkheden
voor het organiseren van een werkperiode in de laatste week van juli worden
doorgenomen.

16 mei

Angela woont namens Baltan de informatiebijeenkomst Internationale
Subsidies bij, georganiseerd door DutchCulture in het Designhuis.

20 juni

Deadline indiening Provincie Noord-Brabant §3

18 mei

Afscheid van collega Vivian Fontijn.

26 juni

22 mei

Bezoek aan Veemgebouw samen met Trudo.lab

Olga spreekt met Jet Duenk van de provincie Brabant over de Wet voor
behoud van Creativiteit.

26 juni

22 mei

Koen en Olga presenteren de Innovatrix omtrent umfeld Natlab.

Olga bespreekt met Trudo de vorderingen rondom Trudo.lab en de samen
werking rondom de artist in residence in 2019.

24 + 25 mei

Olga woont in Tromsø (NO) het Social Lab on Responsible Research and
Innovation bij op uitnodiging van Genøk, als onderdeel van het 
Horizon 2020 programma.

27 juni

Bezoek team aan Kelderman en Van Noort voor bezichtiging van een potentiele
nieuwe kantoorruimte.

27 juni

29 mei — 1 juni

Marije Baalman werkt aan het tweede deel van haar Sentient Machines residency.

Rogier van CMD Avans bezoekt Baltan voor mogelijk toekomstige samenwerking.

29 juni

31 mei

Olga geeft de lezing ‘Elaborating on Labs: Reflections on the blurring bound
aries between arts, science, technology and society’ tijdens het Hybrid Labs
Symposium 2018 als onderdeel van Renewable Futures. Aalto University,
Espoo – Finland.

Olga in gesprek met Shapeways over mogelijke samenwerking rondom
brainwave wedding.

29 juni

Deadline indiening tussentijdse rapportage SCE.

JULI
JUNI 2018

1 juni

het RegionArts programma gaat van start. Het project is een samenwerking
van 8 instellingen in het kader van het InterReg programma van de Europese
Unie. Het 5-jarige project richt zich op beleid beïnvloeding om zo de ver
binding van kunstenaars en MKB ICT-bedrijven te versterken. Partners in het
project zijn: Porto Polytechnic Institute (Lead partner – Portugal); ASTER
Stock Joint Consortium (Italie); Business and Cultural Development Centre
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28 juni + 3 juli

Sollicitatiegesprekken vinden plaats voor openstaande vacature van 
Project Officer.

4 juli

Trudo Lab vindt plaats.

6 juli

ALV Coöperatie Natlab.
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9 + 10 juli

23 — 27 juli

Kickoff van RegionArts programma vindt plaats in Brussel. De betrokken part
ners presenteren zichzelf en hun doelen binnen het RegionArts programma.
Daarnaast bespreken de partners de voortgang van het project en afspraken
rondom communicatie, rapportage en voortgang. Marlou en Koen wonen de
Kick-off meeting bij.
Olfactory Oldfactory residency. Pieter Verhees, Klara Ravat en Angela de
Weijer werken gedurende de week in de Baltan basement aan een eerste
prototype/helm voor de immersieve wandeling die ze ontwikkelen. Ze slagen
erin om interface, geur en geluid te verenigen. In de komende maanden wordt
hieraan verder gewerkt.

24 — 26
september

Studenten van DAE Social Design werken in de Baltan basement.

26 september

Koen zit in Rotterdam samen met de accountmanager en controller van
Stimuleringsfonds om hun bijkomende vragen over onze aanvraag te bespreken.

28 september

Baltan dient haar subsidie aanvraag in bij Stichting Cultuur Eindhoven

29 + 30
september

Eindhoven Maker Faire vindt plaats in Klokgebouw en Ketelhuisplein. EMF
presenteert een aantal kunstwerken die tot stand gekomen in samenwerking
met Baltan Laboratories.
→ https://eindhoven.makerfaire.com

AUGUSTUS
OKTOBER

8 augustus

Koen heeft op vraag van De Krook in Gent een kennisuitwisseling over
Baltan's inzichten en ervaringen i.v.m. het beheer en programmatie van een
publiek cultureel multi-tenant gebouw.

2 + 3 oktober

RegionArts Exchange of Experience 1 in Bologna. Koen en Marlou bezoeken
Bologna voor de eerste inhoudelijke bijeenkomst van RegionArts. Op de
agenda staan de verschillende visies en plannen van de consortiumpartners
op de beleidsplannen die ze willen beïnvloeden. Vanuit Eindhoven reist een
vertegenwoordiging mee van Stichting Cultuur Eindhoven en haakt Sandra
Koster, sectorhoofd cultuur en economie van de gemeente, aan via Skype.

3 oktober

Olga maakt kennis met Ilona van Heeckeren, de nieuwe directeur van Natlab
door Plaza Futura.

5 oktober

Baltan Picks #1 – We Will be Gods. Eerste editie van dit nieuwe format voor
de partner meeting. Na een introductie van Lorenzo en Marlou starten we
met een discussie over Artificial Intelligence, robotica en ethiek. Raymond
van Ee en Michiel van Well delen hun ideeën over dit onderwerp. Aansluitend
bezoeken we Bureau Moeilijke Dingen en de Robot Love expositie. De middag
wordt afgesloten met een diner bij Ketelhuis.

9 oktober

Koen en Olga zitten samen met TU/e, STRP Festival en Venturespring om een
mogelijke doorstart van Bliksem&Donderdag te bespreken.

5 — 7 september Design Academy Social Design huist een aantal dagen in de Baltan basement
voor een workshop.

12 oktober

Rob Schoonen van ED interviewt Olga/Baltan over 10-jarig jubileum.

6 september

Olga spreekt Jan Post over zijn mogelijke rol in bestuur Baltan.

12 oktober

Olga woont de ALV-vergadering bij van corporatie Natlab.

8 september
— 28 oktober

Expo ‘Perfect Paul: On Freedom of Facial Expression’ van Arthur Elsenaar.

16 oktober

Innovation Origins publiceert een artikel over tien jaar Baltan.

11 september

Koen zetelt voor Baltan in de Stuurgroep van Creative Lab Brainport.

18 oktober

11 september

Olga bespreekt samenwerking met Jorges Alves-Lino en Karen Neervoort van
Fontys rondom het onderzoek Design for Transformative Practices.

Olga heeft functioneringsgesprek met Annie Fletcher en Peter Zuiderwijk van
het bestuur.

19 oktober

Bezoek aan Natlab voor het bezichtigen van een potentiele nieuwe kantoor
ruimte. Helaas is de ruimte te klein voor het team. We houden ons aanbevolen
als er in de toekomst meer ruimte vrijkomt.

20 – 28 oktober

In het Natlab is de komende dagen tijdens de DDW de Frankenstein
Exhibition geopend. In de foyer van het Natlab is ‘Cluster’ van Quintus
Glerum te zien. De Raaijmakers zaal is gevuld met Fictional Journal Issue 03:
Uncanny , ‘Perfect Paul’ van Arthur Elsenaar en Artifivial Intelligence Training
Centre van Bureau Moeilijke Dingen. Voor het Natlab staat de We Are Data
MIRROR ROOM.

10 augustus

Marlou woont een brainstorm bij met BROET en Natlab om de samenwerking
tussen de diverse ‘buren’ in het Natlab te bevorderen. Er wordt besloten om
vanaf nu geregeld samen te zitten om mogelijkheden voor samenwerkingen op
programma niveau te bespreken.

20 augustus

Sarie Hermens treedt in dienst in de functie van Project Officer.

22 augustus

Olga spreekt met Frank, directeur Broet over de toekomst van Natlab corporatie
en mogelijke samenwerking rondom EFF.

30 augustus

WeDoWe organiseert een nieuwe editie van Braincandies bij Baltan.

SEPTEMBER

4 september

Bestuursvergadering #4 vindt plaats.

→ https://www.ed.nl/cultuur/baltan-laboratories-bestaat-tien-jaar~a7d339f9/

→ http://baltanlaboratories.org/events/perfect-paul-on-freedom-of-facial-expression

14 september

Koen en Olga wonen de opening bij van Robot Love in de Campina.

16 — 21
september

Studenten van DAE Social Design huizen een aantal dagen in de Baltan
basement voor een workshop.

20 september

Baltan Laboratories neemt deel aan de feedbacksessie in Designhuis voor de
eerste schets van het culturele regioprofiel.

25 september

In het kader van RegionArts spreken Marlou en Koen met Stichting Cultuur
Eindhoven en Gemeente Eindhoven over de mogelijkheden binnen bestaand
beleid voor het RegionArts programma.
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22 oktober

22 oktober

Frankenstein Symposium met lezingen in het Natlab auditorium door
Martijntje Smits, Jason Robert, de performance ‘Perfect Paul’ door Arthur
Elsenaar, artist talks door Nicolas Maigret en Sophie Rzepecky en een debat
met de bovengenoemden. In de avond vindt perfomance ‘Eingeweide’ van
Marco Donnarumma en Margherita Pevere plaats. Aansluitend is er voor
genodigden een feestelijke viering van het 10-jarig jubileum opgeluisterd met
muziek, een frankenstein bar en een interactieve Baltan Quiz.

7 november

Sollicitatiegesprekken t.b.v. stageplaats communicatie.

8 november

Koen heeft een interview met een stagiaire van de Provincie over haar onder
zoek naar hoe de provincie zich meer als partner kan neerzetten in plaats
van subsidiegever.

8 november

Bestuursvergadering #5.

Lancering Fictional Journal Issue 03: Uncanny. Deze editie onderzoekt de
relatie tussen maker en creatie in een tijd van Artificial Intelligence en slimme
algoritmes. Acht designers en onderzoekers reflecteren op dit onderwerp
met video’s, interviews en essays. Met bijdragen van Possible Bodies, Sjoerd
ambigious Borg, Paul van Herk, Liudmila Savelieva, Thomas Grogan & Ivan
Puzyrev, Penny Webb, Legrand Jäger, Jason Robert, Fictional Collective inter
viewing Lil Miquela & Blawko and Fictional Journal interviewing 
Simone C. Niquille.

9 november

Screening van Rain Kids in de Baltan basement.

13 november

Teamuitje Baltan.

15 november

Marlou woont bijeenkomst van het AiR-Netwerk bij in Oisterwijk. Tijdens
de middag worden de mogelijkheden van een Artist-in-Residence Netwerk in
Brabant besproken.

→ http://www.fictional-journal.com/issues/uncanny/section/responses/

23 oktober

Olga woont op uitnodiging van de Provincie Brabant het diner event over de
Wet Behoud van Creativiteit bij in de Ontdekfabriek. Deze wordt officieel
gelanceerd in bijzijn van 40 Brabantse “creatieve wethouders”:
→ https://www.wetopbehoudvancreativiteit.nl

24 oktober

Olga en Lorenzo wonen Ontbijt sessie bij met rondleiding over DAE
Graduation show voor vrienden van de Design Academy

23 + 24 oktober

In samenwerking met een heel aantal lokale en internationale partners organi
seert Baltan mee de Creative Ring Sum-It. Baltan verwelkomt een deel van de
Sum-It delegatie op het Frankenstein Symposium en geeft tijdens de Sum-It
een presentatie over "Transformative Practices", waarin het de methodologie
achter 'Untourage' en '100 days of learning' overdraagt aan het aanwezige
internationale publiek.

23 + 24 oktober

Diverse groepen van Dutch Design Week business tours bezoeken het Natlab;
Angela verzorgt voor deze mensen toelichting van de Frankenstein expo.

24 oktober

Theo Ploeg van MAMDT zet de Baltan basement in voor een workshop van
Imagination of Things door Vitor Freire.

26 oktober

Studenten en docenten van Fontys ICT gebruiken de Baltan basement voor
een demosessie.

26 oktober

Bezoek aan Founded by All voor het bezichtigen van een potentiele nieuwe
kantoorruimte.

28 oktober

Angela ontvangt twintig leerlingen van de Trudo Weekendschool in de Baltan
basement en geeft een gastles over kunst en design. Ook krijgen ze een rond
leiding in de Frankenstein expositie.

19 + 20 november Tweede RegionArts Exchange of Experience meeting in Eindhoven. Een twee
daags programma in de Effenaar en het Natlab voor het Europese consortium
van RegionArts. Deze tweede Exchange of Experience is gericht op het map
pen van een ecosysteem. Tijdens de twee dagen onderzoeken we verschillende
manieren om het kunst en ICT-ecosysteem in de regio’s in kaart te brengen.
De eerste dag starten we met een welkom op het stadhuis door Sandra Koster
en een bezoek aan LivingLab Stratumseind. In de middag verzorgt Datascouts
een workshop. De dag sluiten we af met een netwerkdiner bij de Kazerne. De
tweede dag verzorgt kunstenaar Miss Milivolt de workshop Deep Mapping
with Sound.
20 november

Arts&ICT gathering in de Skybar van het Microlab in het kader van
RegionArts. In samenwerking met Creative Ring Eindhoven organiseren
we deze bijeenkomst voor het Arts&ICT-ecosysteem in en rond Eindhoven.
Koen en Marlou presenteren het RegionArts programma en Tanja Mlaker van
Stichting Cultuur Eindhoven spreekt over het belang van het programma voor
Eindhoven. Middels een enquête inventariseren we het potentieel voor crossover samenwerkingen.

26 november
— 4 december

BROET toont ‘Lendable Mendable Vendable’ in de Raaijmakerszaal.

DECEMBER

4 december

Stagaires Marta Galmozzi en Matteo Borsato starten met hun stage. Tot en
met mei 2019 zullen zijn de communicatie van Baltan op diverse social media
kanalen voor hun rekening nemen en een visie ontwikkelen. Ze worden hierin
begeleid door Lorenzo Gerbi.

10 december

Kuang Yi presenteert zijn afstudeerproject ‘The Tiger Penis Project’ in het
Natlab 10 december 2018 t/m 5 maart 2019.

31 oktober
— 2 november

Studenten Social Design van DAE hebben een meerdaagse workshop in de
Baltan basement.

11 december

Heisessie Baltan, Plaza Futura en Broet over toekomst en synergie tussen de
diverse partijen in het Natlab.

31 oktober

De laatste Trudo lab sessie in zijn huidige vorm vindt plaats.

19 december

Olga spreekt in Natlab met Monique List, de wethouder van mobiliteit,
cultuur en design, binnenstad en citymarketing.

20 december

Jaarafsluiting & diner team Baltan Laboratories.

NOVEMBER

5 november

Opnamen Brainwave Wedding in samenwerking met Lancel/Maat in het 
Van Abbemuseum.
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Testimonials

Giuseppina Schiavone & Emmanuel Rios Velazquez
Data Science Researchers
HolstCentre/imec-nl

Marco Donnarumma
artist
Amygdala
“In the past three years, Baltan Laboratories has been supporting my prac
tice as artist and researcher in many ways and with great enthusiasm. From
creative input, to logistic organization and public events, my work greatly
benefited from Baltan’s professionalism and excellence.  With an inimitably
forward-looking program of residencies, workshops and exhibitions, Baltan
has created a cultural path into some of the most urgent issues faced globally
today. By building such a path in collaboration with artists, like myself, Baltan
has achieved to open up a critical and constructive approach to both public
engagement and artist development.”

“Creativity, mutual inspiration, playfulness, flexibility and promptness were
keys attributes of the collaboration. As researchers and scientist, we are
very enthusiastic of the possibility to interact with creatives from Baltan
Laboratories, especially when our research results need to be translated into
clear and innovative messages for the open public.”

Kuang-Yi Ku
artist and designer
The Tiger Penis Project
“In 2018 I collaborated with Baltan Laboratories to develop The Tiger Penis
Project. We transformed this project from a speculative design work into a
participatory performance for a future Traditional Chinese Medicine (TCM)
clinic. We developed this project to engage a general public and to raise aware
ness about environmental conservation and traditional heritage preservation.
Baltan has a lot of experience to engage a general public in projects that deal
with ethical issues and emerging technologies. My collaboration with Baltan
helped me to communicate my work and to engage participants from different
backgrounds. We also showed the outcomes of the project in an exhibition
format. Baltan provided me an excellent space to present my work. During the
show we received enthusiastic feedback from both professionals in the creative
industry and the general audience.”

Klara Ravat
artist
Olfactory Oldfactory
“The collaboration Oldfactory Olfactory started with a proposal from Baltan
Laboratories to develop a wearable for a spatial composition about the
history of Philips based on scent and sound. The process so far has been a real
pleasure. Baltan facilitated the research & development with budget, space
and assessment. During three residencies we managed to draft a concept, built
the hard- and software and we developed our first sound & scent composition
for Strijp S. I am pleasantly surprised how smooth the project is developing.
And we made a real eye catcher! When testing it outside, we attract a lot of
attention from people passing by. We are building a beautiful blue print proto
type that will also benefit us if we decide to compose new stories in the future.
For us, it is very important that the storytelling is cinematic and abstract so we
can focus on the poetic experience, rather than a regular tour.”
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