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Over Baltan
Laboratories

Baltan Laboratories initieert artistiek experiment op het snijvlak van disciplines en met
name kunst, design, wetenschap en technologie. Het is een netwerkorganisatie waar
zowel individuen als organisaties aan elkaar
verbonden worden. Door artistiek onderzoek
centraal te stellen in haar activiteiten oderzoekt 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, meer fluïde,
creatieve professional waarvan het 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 gaf destijds al
aanzet tot uitvindingen die heden ten dage
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.
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Baltan ziet de werkwijze van het voormalige
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 uitge-werkt konden worden op een
toegepaste manier. Daarbij voor lief nemend
dat meer dan helft van deze experimenten
leidde tot mislukkingen en minder dan 5%
echt succesvol was.
Baltan onderscheidt zich in toenemende mate door artistiek en ontwerpend
onderzoek in crossovers met wetenschappelijk onderzoek en partners uit de samenleving
(bedrijven en maatschappelijke organisaties).
Op deze manier speelt het lab 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

Onze programmatische aanpak is opgebouwd uit fundamentele onderwerpen
die de maat-schappelijke ontwikkelingen
van vandaag bepalen. Baltan wil loskomen
van het denken vanuit disciplines om zo
een breder kennis-gebied te bestrijken.
We streven niet naar vooraf vastgestelde
uitkomsten en werken niet vanuit een
methodiek; we spelen in op de complexiteit
van verandering door artistieke interventies
en samenwerking structureel te verweven
in onze organisatie. We richten ons op
fundamentele vragen die de opwinding over
technologische mogelijkheden overstijgen.
Spelenderwijs onderzoeken we de essentie
van wat ons mens maakt en kijken we
hoe de invloed van technologie onze
waarden, ons gedrag, onze waarneming,
ons lichaam en zelfs ons idee over de
werkelijkheid beïnvloedt. We houden deze
wisselwerking nauw-lettend in de gaten,
waarbij we voortdurend de breuklijn tussen
nieuwsgierigheid en veront-waardiging
opzoeken.
Het is de missie van Baltan om
bij te dragen aan het ontwikkelen van
nieuwe vergezichten door experiment en
kruisbestuiving aan te jagen tussen kunst,
wetenschap, design en technologie.

A lab for 21st Century t(h)ink(er)ing

(6)

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 beoogd
door middel van drie elementen die een
continuüm vormen binnen de strategie,
namelijk; 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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Inhoudelijke
ontwikkelingen

Baltan ontwikkelde vier breed ingestoken
thema’s waarin de filosofische reflectie
over de rol van de mens in de 21ste eeuw
centraal staat. We lieten ons inspireren op
het concept van de uomo universale 1 om
nieuwe archetypen over de mens in een
hernieuwde context te onderzoeken. Vanuit
deze thema’s koppelen we vraagstukken aan
urgente maatschappelijke kwesties, waarbij
we discipline overstijgende projecten
met lokale en internationale stakeholders
ontwikkelen. De vier thema’s waren een
logische vervolgstap op de bestaande
programmalijnen, waarmee we dankzij
deze transversale benadering, verdergaande
samenhang en diepgang tot stand konden
brengen.
Het thema Homo Sensorium zoekt
de vervagende grenzen op tussen het synthetische en organische, het echte en virtuele, de mens en machine, tussen zintuig en
sensor. De moderne mens wordt steeds vaker
gezien als een samenspel van biochemie en
neurologische algoritmes. Een zienswijze die
te verklaren is vanuit onze op efficiëntie gebaseerde rationele samenleving aan de hand
van onze zintuigen verkennen we de toekomst rond het gemedieerde lichaam. Onze
relatie met technologie beïnvloedt namelijk
niet alleen ons gedrag, het vormt ook onze
waarden.
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Homo Socialis benadrukt het idee van
sociale cohesie, community en (on)
gelijkheid rondom sociaal maatschappelijke
vraagstukken. Hierin staan de verschillende
rollen van mensen centraal en kijken we hoe
deze elkaar raken, versterken of met elkaar
botsen. Het thema fungeert als aanjager
voor urgente sociale vraagstukken en
onderzoekt hoe we de behoeften van alle
belanghebbenden binnen een ecosysteem
voorop kunnen stellen.
Met het thema Homo Economicus
onderzoekt Baltan alternatieve (economische) waardesystemen. De Homo Economicus (economische mens) is een mensbeeld
waarin de mens eerst en vooral een economisch wezen is, dat wil zeggen gericht op de
bevrediging van zijn behoeften op efficiënte,
rationele of logische wijze. Baltan onderzoekt
welke systemen dit beeld in stand houden en
daadwerkelijke verandering in de weg staan.
Homo Ludens onderzoekt de aangeboren verwondering van de mens. Hierbinnen is het de ambitie van Baltan om nieuwe
zaadjes te planten, zonder te weten wat eruit zal groeien. Dit thema is voortgekomen
uit de eerdere Baltan Seeds die we inzetten
om nieuwe programmalijnen te ontwikkelen.
Hiermee stellen we onszelf voortdurend open
voor nieuwe ontwikkelen en onver-wachte
ideeën.
(8)

Bovenstaande 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 technologisch
utopie of dystopie.Vanuit deze thema’s
ontwikkelden we het programma van
2019. Met dit verslag blikken we terug op
de uitwerking hiervan in een jaar met veel
nieuwe projecten en co-producties.

1
www.historiek.net/
homo-universalisbetekenis/84731
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We Are Human Rights (Foto door Barbara Medo)
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Samenwerkingenen
partnerschappen

Baltan ziet het aangaan van publiek-private
samenwerkingen als een noodzakelijke manier om een antwoord te vinden op de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Op
deze manier spelen we in op het potentieel
van de creatieve- en technologische sector.
2019 bracht een continuering van bestaande partnerschappen en de opstart van een
aantal nieuwe samenwerkingen. Zo werkten
we samen met verschillende culturele, educatieve en private partners, zoals Sint Trudo,
BROET, Plaza/Natlab, Fontys, TAC, AVANS,
Design Academy Eindhoven. We waren betrokken in diverse samenwerkingsverbanden
zoals Interreg. RegionARTS; Creative Ring;
GREEN; AIR Brabant; Wet Op behoud van
Creativiteit; Responsible Research and Innovation (Horzon2020); European Creative
Hubs Network. Onze bedrijfspartners in 2019
werden voortgezet en bestonden uit Holst,
JoanKnecht, Sensiks.
Green Revisited: Encountering
Emergind Naturecultures (GREEN)
In 2019 is het meerjarige Creative
Europe project Green Revisited: Encoun-tering 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
A lab for 21st Century t(h)ink(er)ing

de natuur. De opvatting van natuur als waar
de mens boven 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.
RegionArts – Enhancing SME growth
by the integration of Artists in ICT.
RegionArts onderzoekt manieren om
beleid zo in te richten dat het ICT en kunstsamenwerkingen 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 onderzoeken wat
de behoeftes en uitdagingen zijn zowel voor
ICT, Cultuursector als voor beleidsmakers.
De looptijd is van 2018 tot 2023.

(links)
→ meer informatie
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Studio

Baltan Studio vertaalt de Baltanfilosofie in een commercieel aanbod van op
maat gemaakte producten en diensten. De
Studio biedt een unieke manier om 1:1 samen te werken met externe klanten en partners, en is gericht op conceptueel en experimenteel ontwerp. In plaats van te zoeken
naar voorspelbare resultaten, ontwikkelen
we passende ideeën om aan het verzoek van
een klant te voldoen. We werken met een
team van freelancers (artiesten, ontwerpers
en ingenieurs gescout in ons netwerk) voor
verschillende opdrachten. Zo is elk team
opgebouwd rond een specifiek project, afhankelijk van de benodigde vaardigheden.
Ook het afgelopen jaar ontwikkelde Baltan
Studio diverse designprojecten, workshops,
brainstorm- en co-creatiesessies in opdracht
van externe klanten en private partners. Een
greep uit de projecten die het afgelopen jaar
plaatsvonden waren een video-productie
voor Connextyle van Jessica
1
1
Smarsch , de ontwikkeling
www.
jessicasmarsch.
van meerdere demonstrators
com/Connextyle
voor Holst Centre 2, en een
2
onder-zoekstraject met
prototyping voor het bedrijf www.holstcentre.
com/news--Bolsius.
press/2017/holstcentre-showcasesflexible-electronics
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Raphaël Coutin | Homo Sensorium expositie | Dutch Design Week 2019 (Foto door Sas Schilten)
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Highlights
programma
2019

Homo Sensorium
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Tijdens de Dutch Design Week initieerde Baltan samen met huisgenoten Natlab en Broet
het programma Homo Sensorium. In en rondom het Natlab werden middels allerlei publieke
interventies de grenzen opgezocht tussen zintuig en perceptie, mens en natuur, mens en
technologie. Door te focussen op de zintuigen en de waarneming onderzochten we wat het
betekent om mens te zijn in een tijd waarin technologie deze grenzen steeds meer vervaagd.
Het thema Homo Sensorium is afgeleid van het concept van Homo Universalis (de universele
mens), een persoon wiens expertise een groot aantal verschillende vakgebieden omvat om
specifieke uitdagingen aan te gaan. Het concept is bedoeld om ons eraan te herinneren
dat, ook al leven we in welvarende tijden, we onszelf voortdurend moeten blijven door
ontwikkelen, vaardigheden opnieuw moeten aanscherpen en bestaande overtuigingen
continu moeten bijstellen. Homo Sensorium bestond uit een workshops, presentaties,
debatten, food experiences, performances, rondleidingen, Brainwave weddings, een
pianoconcert en diverse films.
De verschillende onderdelen van het programma uitgelicht: Cosmic Travel Kit
(p15-16), Brainwave Wedding Lab (p17-18), Design dinners: Hungry for sexuality (p19 & 20),
Inevitably Blue (p19 & 21), Homo Sensorium expositie (p22 &23), Facing Nature Workshop
(p22 & 24), Sensorium Talks (p25).

(14)
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Cosmic Travel Kit

lokale media en door Bright.NL. Cosmic
Geurkunstenares Klara Ravat, ontwer- Travel Kit was een van de eerste self initiated
onderzoek- en ontwikkelingsprojecten van
per Pieter Verhees en geluidskunstenaar
Baltan, waarin we de volledige keten van idee
Angela de Weijer werden uitgenodigd om
naar werkend prototype hebben uitgevoerd.
een herinterpretatie te ontwerpen voor de
Op basis van deze positieve ervaring willen
beleving van het industriële erfgoed van
we in de toekomst meer van deze samenwerStrijp-S. De opdracht vanuit Baltan was om
kingen gaan opzetten, en we onze expertise
de zintuigelijke beleving centraal te stelvan concept naar implementatie opschalen.
len en te onderzoeken hoe emotie, percepHet oorspronkelijke concept voor
tie, herinnering, embodiment en storytelling
Cosmic Travel Kit, is gebaseerd op een
een basis vormt voor de(her)beleving van
idee van de Eindhovense kunstenaar Peter
dit hoogstedelijke gebied, dat doordrongen
Nagelkerke.
is van een unieke geschiedenis. Gedurende
een reeks intensieve werk periodes werd een
project ontwikkeld dat uiteindelijk de naam
Cosmic Travel Kit kreeg. Het project fungeert
(links)
als een soort draagbaar microtheater dat si→ video
multaan meerdere zintuigen zou aanspreken.
→ foto’s
Deelnemers van deze rondleiding, werden
→ meer informatie
uitgenodigd om een speciaal ontworpen astronautenpak met helm te dragen en zich te
laten leidden door de ingebouwde gps-navigatie en LED verlichting. Het pak begeleidde
de bezoeker langs een uitgestippelde route
op Strijp S, waarbij een audio narratief, bestaande uit samples en geluidsfragmenten
en bijpassende geurcomposities op basis
van GPS werd getriggerd. Tijdens de Dutch
Design Week werden 20 “Cosmic Travellers”
rondgeleid langs diverse iconische locaties
op Strijp S. Het project werd opgepakt in de
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Cosmic Travel Kit | Dutch Design Week 2019 (Foto’s door Hanneke Wetzer)
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Brainwave Wedding Lab

In deze coproductie van Baltan
en kunstenaarsduo Lancel/ Maat, werd
een speculatief trouwritueel onderzocht
voor een toekomstig huwelijk in een
hoogtechnologische samenleving. In een
doorzichtige ‘dome’ geplaatst voor het
Natlab gebouw voltrok zich gedurende DDW
een serie rituelen om de liefde opnieuw vorm
te geven. Binnen dit fictieve trouwritueel
experimenteerden we met nieuwe vormen
van trouwen: permanent, tijdelijk, inclusief,
technologisch, met twee of meerdere
mensen tegelijkertijd. Tijdens de kus werd de
hersenactiviteit gemeten met eeg-sensoren.
Deze data patronen werden vervolgens
real-time geprint met een 3D printer en
resulteerde in de nieuwe geproduceerde
(trouw)ringen als onderdeel van het
trouwritueel. Een essentieel onderdeel van
de ceremonie was het definiëren van een
gezamenlijk trouwcontract, aangepast aan
de persoonlijke wensen van de deelnemers
om een nieuwe, meer gepersonaliseerde
vorm van het huwelijk te ontwikkelen. Door
samen met deelnemers het ritueel van
trouwen ter discussie te stellen, bleek de
dialoog over verbondenheid en toewijding
een onderwerp te zijn dat enorm leeft
bij mensen. Voor Baltan betekende de
ontwikkeling van dit traject een grondige

A lab for 21st Century t(h)ink(er)ing
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testcase hoe we van concept/onderzoek naar
verdere implementatie konden komen voor
een breed publiek. Hiervoor is voldoende tijd
een niet te onderschatten factor. Er is tijdens
dit project voldoende potentie gebleken
voor de verdere ontwikkeling van dit project
naar (commerciële) dienstverlening. Voor
de kunstenaars betekende dit project een
doorontwikkeling van een onderzoekstraject,
waarbij diepgaande discussies over
inhoud, waarde en presentatie leidde
tot de ontwikkeling van nieuwe vormen
van interactie die getest kon worden met
een nieuwe doelgroep. Tijdens de DDW
‘trouwden’ 26 koppels.

(links)
→ video 1 & video 2
→ foto’s
→ meer informatie
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Brainwave Wedding Lab | Dutch Design Week 2019 (Foto’s door Sas Schilten)
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Design dinners: Hungry for sexuality

Ontwerpers Joes & Manon organiseerden een aantal ‘performatieve diners’
waarbij zij de normen en gedragingen rondom seks en intimiteit bevragen. De bijeenkomsten lieten de positieve en opbouwende
rol van design zien door het tastbaar en bespreekbaar maken van delicate en intieme
kwesties rondom intimiteit. Door middel van
eten als sociaal bindmiddel, probeerden de
ontwerpers dit intieme onderwerp uit de taboesfeer te halen. Op deze manier werd seks
en intimiteit bespreekbaar gemaakt, samen
met je vriend vriendin, of zomaar met een
onbekende naast je. Op een ongedwongen
manier ontstonden diepgaande en levendige
gesprekken over seksualiteit, de normen en
het gedrag die ermee verbonden zijn. Joes
en Manon stelden het programma samen
met onder andere Rutgers, de Nederlandse
autoriteit op het gebied van onderzoek en
seksualiteit, en met verschillende ontwerpers, waaronder Thieu Custers, Nienke Helder en Circus Engelbregt.

Installation: Inevitably Blue

Door middel van een participatieve
performance van kunstenares Sophia
Bulgakova werd in de installatie inevitably
Blue een introspectieve ervaring gecreëerd
waarin de deelnemer op een schommel zit en
wordt ondergedompeld in kleurprojecties om
zijn of haar eigen verbeelding op te roepen.
De installatie creëert een zintuigelijke
beleving waaraan receptie, perceptie en
proprioceptie ten grondslag liggen. Een
ervaring die het mogelijk maakte voor de
bezoeker om de fysieke omgeving los te
laten door middel van eenvoudige elementen
als gekleurde lampen, een schommel en
een blinderingsmasker.

(links)
→ foto’s

(links)
→ foto’s
→ meer informatie
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Design dinners: Hungry for sexuality | Dutch Design Week 2019
(Foto door Hanneke Wetzer)
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Inevitably Blue | Dutch Design Week 2019 (Foto’s door Hanneke Wetzer)
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Homo Sensorium expositie

De Homo Sensorium expositie
ontworpen door Raphaël Coutin, daagde de
bezoeker uit om de voorspelbare dagelijkse
realiteit even te ontsnappen. Deze tactiele
en sferische omgeving, een zogenaamde
snoezelruimte, daagde bezoekers uit om
het concept ‘ruimte’ op een open, speelse
manier te ervaren zonder sturing of instructie
van buitenaf. In deze oase van subtiele
kleurschakeringen, golvende wanden,
sferische soundscapes en zachte vloeren
konden bezoekers zichzelf onderdompelen
in een ruimte waarin alle stimuli tot de meest
pure abstractie was teruggebracht. Een plek
waar de niet-dominante zintuigen als tast,
gehoor, geur en balans even tot rust kon
komen en de geest mocht uitwaaieren.

(links)
→ foto’s
→ meer informatie

Facing Nature Workshop

In de tweedaagse workshop
‘Facing Nature’ van kunstenares Madeline
Schwartzman, werden deelnemers meegenomen in het ontwerpen van zogenaamde
hybride wearables en elektronische
gezichtsprothesen, geïnspireerd op de
natuur. Op deze manier werden deelnemers
in contact gebracht met de natuurlijke
omgeving, genoemd nature interfaces.
Een concept dat tevens een reactie is op
het huidige digitale tijdperk, waarin de
natuur een fenomeen lijkt te zijn dat de
meesten van ons aanschouwen via digitale
schermen. Face Nature liet deelnemers zien
hoe we ons op een nieuwe manier kunnen
verhouden tot lichaam, beweging, natuur
en onszelf. Wat betekent het als zintuig
en natuur samensmelten? Schwartzman
onderzoekt op deze manier een reeks
technologieën voor het lichaam met een
uniek feministisch perspectief.

(links)
→ foto’s
→ meer informatie
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(Foto door Barbara Medo)

Homo Sensorium expositie door Raphaël Coutin | Dutch Design Week 2019
(Foto door Hanneke Wetzer)
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(Foto door Madeline Schwartzman)

Facing Nature workshop | Dutch Design Week 2019 (Foto door Sas Schilten)

(Foto door Madeline Schwartzman)
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Sensorium Talks

Een serie van presentaties over het
thema Homo Sensorium met kunstenaars
Madeline Schwarzman, Sophia Bulgakova
en Klara Ravat. Zij spraken over hun werk
met als voornaamste uitgangspunt ‘Hoe
kan je menselijke waarneming beïnvloeden?
Hoe kan het artistieke proces bijdragen aan
het hacken van het menselijke sensorische
apparaat? In de presentaties lichtte zij deze
vragen toe aan de hand van voorbeelden uit
hun eigen werk.

Debat over liefde in the 21st eeuw

Een discussie met kunste-naarsduo
Lancel/Maat, Design-studio Joes+ Manon,
Leif Czakai en D’vorah Graeser over de
betekenis van liefde in de 21ste eeuw. Is
een huwelijkscontract nog relevant in onze
huidige en snel veranderende samenleving?
Hoe beïnvloedt technologie onze perceptie
van liefde? De kunstenaars spraken over
alternatieven voor trouwcontracten en
nieuwe manieren om liefde en intimiteit te
vieren.

Debate: Imagining Superorganisms
– Augmenting the Human Body

Homo Sensorium talk | Dutch Design Week 2019 (Foto door Sas Schilten)

aanpassing van het DNA die de huid adaptief
maakt. Bich Tran, Adrian Jurk & Valerie
Daude, drie afgestudeerde ontwerpers
van de Design Academy Eindhoven
presenteerden hun speculatieve designprojecten over de toekomst van de mens
en de bijkomende verantwoordelijkheden
van ontwerpers in de verbeelding van de
toekomst.

(links)
→ foto’s
→ meer informatie

Microbiële maskers die functioneren
als wearables, een geïntegreerd organisme
dat smartphones vervangt en een directe
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Sociality
– Paolo Cirio

De tentoonstelling Sociality van kunstenaar
/activist Paolo Cirio onthult technologie
die sociale manipulatie in de hand
werkt. Hiervoor documenteerde Cirio
twintigduizend patenten over (anti)
sociale technologie. In de tentoonstelling
worden bezoekers uitgenodigd om deze
technologieën die zijn ontworpen om
sociaal gedrag te volgen en te manipuleren
te delen, te markeren en te verbieden.
Cirio creëerde duizenden composities met
afbeeldingen van stroomschema’s en titels
van uitvindingen die op de site www.sociality.
today werden gepubliceerd. De visuele
composities op de website zijn gedrukt in
de vorm van flyers en een kleurboek, met
technologieën die discriminatie, polarisatie,
verslaving, misleiding en toezicht mogelijk
maken. Op de website kunnen deze patenten
worden ingezien op basis van hun titels
A lab for 21st Century t(h)ink(er)ing

en afbeeldingen van diagrammen.
Op deze manier konden bezoekers
vergaande uitvindingen inzien die zijn
ontworpen om demografische gegevens
te targetten, inhoud te pushen, interacties
te forceren en burgers te volgen.
Als onderdeel van de expositie
organiseerde Baltan een aantal side events:
KISSPATENT, Facebook event, Drawn to
Sociality.

(links)
→ meer informatie
→ event

Facebook event

Een workshop sessie met Object
Oriented Subject, Lucia Dossin (BR/NL)
and Lídia Pereira (PT) waarin deelnemers
een fictieve dataset gebruikten die
bestaat uit User Likes en psychologische
gegevens die traditioneel worden verkregen
middels uitgebreide vragenlijsten. Met
als doel om methoden te illustreren hoe
gebruikerskenmerken afgeleid worden uit
beschikbare gebruikersgegevens, zowel
door Facebook als door vele anderen.
Zo werd een discussie op gang gebracht
over de mogelijke gevolgen in ons dagelijks
leven, economisch, politiek en sociaal.

Drawn to Sociality

KISSPATENT

Presentatie en debat over
technologie, eigenaarschap, copyright en
het recht op privacy met D’vorah Graeser
(US) van KISSPATENT. Tijdens haar lezing
benadrukte D’vorah drie hoofdonderwerpen:
patenten, handelsmerken en copyright. De
patentlezing omvatte een wandeling door
de tentoonstelling Sociaility om haar punten
te kunnen illustreren.

(links)
→ meer informatie
(26)

In deze sessies werd een e-zine
ontwikkeld tijdens collectieve tekensessies
met De Zine, Sunjoo Lee (KP) and Leif
Czakai (DE). De Zine is een groep die
sinds 2018 de zine-cultuur nieuw leven
inblaast door micro-publicaties te maken,
workshops te organiseren en collectieve
collagesessies te doen. Door te kiezen voor
analoge publicatiemethoden wil De Zine de
mogelijkheden van de kopieer-en-plakcultuur
verkennen en een sociaal platform creëren
waarin nieuwe manieren van creëren
en publiceren worden verkend.
Jaarverslag 2019 | Baltan Laboratories

Field H@cks

In samenwerking met de Griekse organisatie LATRA organiseerde Baltan een 6-daagse
fieldtrip naar het Griekse eiland Lesbos. Het doel van dit project was om bij te dragen aan
de zelfbeschikking van vluchtelingen in vluchtelingkampen op Lesbos en het verbeteren
van hun leefomstandigheden door samenwerkingen tussen Nederlandse ontwerpers te
faciliteren. BALTAN en LATRA zijn van mening dat door deze inspanning te ondernemen de
mogelijkheid wordt gecreëerd om kennis te verzamelen en te verspreiden die een verschil
kan maken in het leven van mensen die de veranderende ondernemers van morgen kunnen
worden. Field H@cks daagde ontwerpers uit om met ideeën, tools of initiatieven voor
humanitair design te komen, om bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe oplossingen
voor deze crisis. Een kleine groep geselecteerde deelnemers werd uitgenodigd om de
vluchtelingennederzettingen te bezoeken en de situatie uit eerste hand te ervaren: social
design Studio Joes + Manon, ontwerpers en kunstenaars Marie Caye en Arvid Jense,
onderzoeksdirecteur en oprichter van design studio Afdeling Buitengewone Zaken Jop
Japenga, ontwerper Meis Suker.
Het programma werd gefaciliteerd door Aris Papadopoulos (CEO LATRA) en
Lorenzo Gerbi (ontwerper en studiomanager bij Baltan Laboratories). Een vervolg op
dit is gepland tijdens Dutch Design Week 2020.

(links)
→ verslag
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The Future of
Strijp-S:
Infrastructures
for participation

A lab for 21st Century t(h)ink(er)ing

Samen met woningcorporatie Sint Trudo
publiceerde Baltan een Open Call over
de toekomst van wonen en stedelijke
ontwikkeling op Strijp-S. De response op
deze call was overweldigend. We ontvingen
inzendingen uit 5 verschillende werelddelen.
In deze call stonden vraagstukken centraal
over het creëren van nieuwe verbindingen
tussen gebruiken (mensen en organisaties)
van Strijp-S, het faciliteren van gedeeld
eigenaarschap en het betrekken van
mensen in slimme samenwerkingen, zoals
bijvoorbeeld energie corporaties.
Het onderzoeksproject ‘Infrastructures for Participation’ van Roberto Perez
Gayo & Gabriel.A. Maher werd voor dit
project geselecteerd. Tijdens de artistresidency stond ontwerpend onderzoek
naar stedelijke beleid, de ontwikkeling van
stedelijke architectuur en de technologische
infrastructuur op Strijp S centraal.

(28)

Ook onderzochten zij hoe deze de
ontwikkelingen van stedelijke identiteit
beïnvloeden. Dit deden zij door middel
van archiefonderzoek, interviews met
bewoners, organisaties en stakeholders
in de ontwikkeling van het gebied, en
door middel van publieke sessies met o.a.
studenten van de Design Academy en de
community van Plug-in-City.
In 2020 presenteren zij het onderzoek in een expositie bij Baltan en wordt de
online publicatie uitgebracht.

(links)
→ verslag
→ meer informatie
→ expositie
→ foto’s
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The Future of Strijp-S: Infrastructures for participation (Foto’s door Barbara Medo)

A lab for 21st Century t(h)ink(er)ing

(29)

Jaarverslag 2019 | Baltan Laboratories

Fabricating
Alternatives
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Baltan is in samenwerking met Studio
Imagination of Things de ontwikkeling
gestart van een toolkit voor het ontwerpen
van creatieve ideeën. Het huidige prototype
gebruikt Machine Learning om de radicale
verbeeldingskracht uit te lokken van het
collectieve gedachtengoed binnen groepen.
Hierin staat de vraag centraal hoe we onze
verbeeldingskracht kunnen vergoten bij het
ontwerpen van toekomstscenario’s?
Kunnen we grip krijgen op verbeelding tijdens het bedenken, ontwerpen en
ontwikkelen van nieuwe visies voor de toekomst? Hoe kunnen we deze processen
ondersteunen door gebruik te maken van
technologie?
Tijdens het World Creativity Forum
werden we uitgenodigd om een testcase
uit te voeren met het aanwezige publiek.

(30)

Tijdens deze ochtend werden deelnemers
meegenomen in een brainstormsessie waarin
ze met behulp van taal en technologie, op
een nieuwe manier tot ideeën kwamen.
Fabricated Alternatives wordt de komende
tijd verder ontwikkeld en getest. Daarbij
zal ingezet worden op aanpassingen
voor zowel educatieve trajecten en voor
meer strategische gebruik voor bedrijven.
Daarnaast willen we een open source versie
ontwikkelen die met name interessant zal zijn
voor de creatieve community, ontwerpers
en kunstenaars.

(links)
→ fabalternatives
→ meer informatie
→ foto’s
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Fabricated Alternatives by Imagination Of Things |(Fotos door Barbara Medo)
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Occupy Baltan!

A lab for 21st Century t(h)ink(er)ing

Met deze slogan riepen we de creatieve
community op om met ideeën te komen
over wat het betekent om een culturele en
experimentele plek zoals Baltan te bezetten.
Occupy Baltan! is een strategie die in het
leven geroepen is om de lokale community
te activeren en tegelijkertijd mogelijke
programmalijnen te onderzoeken voor
de toekomst. Door de focus te leggen op
‘occupation’ onderzochten we de belofte van
bestaande culturele ruimte, wat zij kunnen
betekenen voor de stad en wat hieraan kan
worden toegevoegd. Op deze manier stelde
Baltan zich open voor (semi-nomadische)
gemeenschappen en individuen, die een
activistische benadering zoeken binnen hun
beroepspraktijk, in plaats van het stellen
van voorwaarden. Niet alleen werd gebruik
gemaakt van de fysieke ruimte; ook was er
ruimte voor protest op een persoonlijk en

(32)

sociaal niveau. Zodoende werd een nieuw
speelveld gevormd tussen de bezetter
en degene die bezet wordt. In de praktijk
uitte dit zich bijvoorbeeld in spontane en
geïmproviseerde evenementen en wekelijkse
kleinschalige bijeenkomsten.
Het gaf ons voeling en verbinding
met de creatieve community in en rondom
de stad en het fungeerde als handvat om
te experimenteren met nieuwe doelgroepen.
Deelnemende bezetters in het lab afgelopen
jaar waren; Cecile Espinasse, Piet Koning,
Stéphane LAB, Francesca Tambussi en
Luis Ferreira.

(links)
→ meer informatie
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Post Labouratory

A lab for 21st Century t(h)ink(er)ing

Op uitnodiging van Baltan is ontwerper Ottonie von Roeder de samenwerking aangegaan
met accountancy bedrijf Joanknecht over werk en automatisering. Het uitgangspunt van
dit traject is het werk ‘Postlabouratory’, waarin Ottonie deelnemers de gelegenheid biedt
hun werkzaamheden over te dragen aan een robot die hun baan overneemt. Dit project
is gekoppeld aan partner Joanknecht vanwege hun interesse in nieuwe robot-software
die een groot gedeelte van de repetitieve taken van het boekhouden over zou kunnen
nemen. Gezamenlijk voeren zij dit onderzoek uit om te ontdekken hoe dit proces eruit zou
kunnen zien en wat het zou betekenen voor zowel de medewerkers als het bedrijf zelf,
indien hierdoor tijd wordt gewonnen. Kostbare tijd die geïnvesteerd kan worden in andere
werkzaamheden. Het eindresultaat zal worden vertoond tijdens het gepland Economia
festival in 2020.

(33)
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Communicatie
2019 en
persknipsels

De aandacht voor communicatie rondom
de activiteiten van Baltan Laboratories
is het afgelopen jaar flink aangescherpt,
met name maar niet uitsluitend, via online
kanalen. Zowel op de socials (Facebook,
Instagram) als op de website is een toename
van volgers en abonnees zichtbaar, dankzij
deze toegenomen online aanwezigheid
en gerichte promotie naar specifieke
doelgroepen.
Deze professionalisering is
mede te danken aan een uitbreiding van
het team in de vorm van een freelance
communicatie persoon en een aangescherpt
communicatieplan. Deze ontwikkeling
kwamen tot een hoogtepunt in het
Homo Sensorium programma tijdens de
Dutch Design Week. Alle georganiseerde
evenemen-ten waren vóór aanvang van
de Dutch Design Week al uitverkocht. Er
was toenemende aandacht van de pers
voor ons programma. Zo werd aandacht
besteedt aan events in Damn Magazine,
op AD.nl en Bright.nl.
Ook de nieuwe lab/community
manager zorgde voor een nieuwe impuls.
Het was van fundamenteel belang om een 
extra medewerker aan te werven om de
lokale creatieve gemeenschap te betrekken,
de drempel te verlagen en de activiteiten
die werden geïnitieerd door de community,
A lab for 21st Century t(h)ink(er)ing

en technologie geïnteresseerd) publiek; pers
te coördineren. Deze activiteiten vormden
binnen de vakgebieden technologie, kunst,
de verbinding tussen het lokale publiek en
wetenschap en mediakunst; fondsen.
potentiële gebruikers van Baltan, alsook
inspiratie voor toekomstige programma’s.
Zelfs in deze hyper-genetwerkte samenleving
blijkt fysieke communicatie persoonlijke
(links)
aanwezigheid cruciaal.
→ instagram
Een groot deel van de communicatie
→ facebook
verloopt via de projecten en is gericht op
deelnemers en samenwerkingspartners.
We geloven sterk in het bereiken van een
geïnteresseerd publiek door aanvullende
programmering zoals lezingen, workshops
en presentaties. We proberen waar
mogelijk verbinding te maken met
andere evenementen en initiatieven die
een link hebben met Baltan. Publicaties
en bijeenkomsten maken deel uit van
de (artistieke) programmering van Baltan
en fungeren tevens als communicatiemiddel.
We gebruiken incidenteel gerichte
advertenties via gedrukte media (Metropolis
M, Neural, UIT in Eindhoven, Groene
Amsterdammer, etc.)
Baltan Laboratories bedient
de volgende doelgroepen: creatieven
(kunstenaars, ontwerpers, onderzoekers,
makers); kennisinstellingen (docenten,
onderzoekers en studenten); partners
(cultureel, maatschappelijk, zakelijk,
wetenschappelijk); algemeen (in cultuur
(35)
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Baltan
voorbij de
cijfers

Financieringsmix

77%
7%
16%
79%
21%
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Baltan’s team

Publieke middelen

Inkomsten uit EU
projecten

Inkomsten private
partnerships

Publieke inkomsten

6
9
2
8

Vaste medewerkers

Freelancers

Stagiairs

Vrijwilligers

Eigen inkomsten

(38)
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Programma
ontwikkeling

72

Programma Partners

Activiteiten

4 exposities, 6 presentaties, 3 lezingen, 23 (netwerk)
bijeenkomsten, 18 workshops/ events, 5 onderzoekstrajecten,
6 residenties, 2 educatieve programma’s, 1 publicatie,
4 deelnames aan festivals/ publieksactiviteiten

36

Kunstenaars /ontwerpers:

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;

10

Creatieven (voor grafisch
ontwerp, fotografie, film etc.)

Adriaan de Man; Gabriela Baka; Barbara Medo; Corradino
Garofalo; Hanneke Wetzer; Niels Bakkarus; Sas Schilten;
Studio IKI; Tessa Koot; Timo de Kruijf

A lab for 21st Century t(h)ink(er)ing
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36

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.
GREEN: 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: 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)
4 (Europese) samenwerkingsverbanden:
Creative Ring Eindhoven
RegionArts, Interreg Europe
AiR netwerk: Artist-in-residencies Brabant
GREEN – Creative Europe
RRI – Horizon 2020
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Testimonials

‘De Artist-in-Residence in samenwerking
met Baltan Laboratories in 2019 is ons
erg goed bevallen. We hebben gemerkt
dat de samenwerking met ontwerpers,
ons helpt om nieuwe inzichten te
verwerven en op nieuwe ideeën te komen.
We kijken ernaar uit deze samenwerking
voort te zetten, met de intentie tot en met
2024.’
Francine Linssen,
teamleider
strategie & beleid,
woningcooperatie
Sint Trudo

‘As an occupant, I enjoyed a great
freedom and trust from Baltan
Laboratories while using their
facilities. It became the place for me
to work freely outside the framework
of my other projects and experiment
joyfully. I also beneficiated from the
fact that Baltan Laboratories is an
open space, located in a well known
building in the city. This made it easier
to organize events and invite people to
participate. Last but not least, I felt really
supported in my practice by community
manager Leif Czakai. He is always
present, caring for my needs, pushing
me to go further and linking me with the
international Baltan network.’
Cecile Espinasse,
occupant Baltan
Laboratories

A lab for 21st Century t(h)ink(er)ing
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In samenwerking met Baltan
Laboratories hebben we een nieuw
trouw-ritueel ontwikkelt genaamd
Brainwave Wedding Lab. Tijdens de
DDW hebben we 25 paren en soms ook
meerdere mensen getrouwd middels
een zelf vorm gegeven, niet religieus
trouw-contract. De hersengolven
van de deelnemers tijdens de kus
werden realtime naar een 3D geprinte
trouwring vertaald. Op deze manier
konden deelnemers elkaars geprinte
hersengolven op de ring aan de vinger
schuiven. Deze hersen-data van de
ring samen met het contract kunnen in
een blockchain systeem voor eeuwig
opgeslagen worden. Een geweldige
samenwerking die logistiek veel van alle
partijen heeft gevraagd en ook veel heeft
op geleverd. Op TV en in de pers zijn er
verschillende items aan gewijd.

‘This year we worked as a social design
studio in various projects together with
Balta. We got to know each other very
well. We organized dating experiments,
called De-Co-Date. In addition, our
sexuality experience dinner was part of
the Homo Sensorium Festival during
the DDW2019. Also, we joined Field
H@cks in Lesbos organized by Baltan
Laboratories. Besides their facilitation
of networks, projects and the pleasant
space in Natlab, we appreciate their
flexibility and trust. There is always
room for experimentation. If plan A
seems not possible, then a joint quest is
done for plan B. We hope for many more
collaborations in 2020.’
Joes & Manon,
social design
studio

Lancel/Maat over
samenwerking
rondom Brainwave
Wedding Lab
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Raphaël Coutin Homo Sensorium expositie | Dutch Design Week 2019 (Foto door Sas Schilten)

