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//SMART//

DAVID LEMEREIS is video-columnist bij Bright en ziet zichzelf niet als futuroloog maar
als ScienceFact watcher. Hij volgt de nieuwste wetenschappelijke en technologische
ontwikkelingen op de voet. Volgens David is de toekomst niet morgen; The Future is Now!
[lemereis.com]
EDWIN DERTIEN (Kunst- en Techniekwerk) laveert tussen kunst en techniek. Hij ontwikkelt
de technische backbone in kunstprojecten, variërend van robotarmen voor SciFi-films,
GPS gestuurde tekenende robotarmen en autonome kunstobjecten, tot grote bewegende
beelden en bizarre installaties. [edwindertien.nl]
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DONDERDAG 21 FEBRUARI 2016
Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25 Rotterdam | Zaal open 19.30 uur | Aanvang 20.00 uur
Tickets aan de deur of via eventbrite.nl > Thursday Night: BNO IMG LAB Smart
Entree € 7,50 | BNO-leden en studenten € 3,75 | pinnen mogelijk
WWW.ROMEODELTA.ORG | WWW.IMAGE-FESTIVAL.COM | WWW.HETNIEUWEINSTITUUT.NL

Ontwerp: Theo Seesing [www.instituutvoorbeeldenvorm.nl]

AFDELING BUITENGEWONE ZAKEN zoekt naar wegen die het mogelijk maken om
innovatieve technologische systemen te laten ontstaan in de alledaagse leefomgeving
van mensen. De gevaren van the Internet of Things gaan ze te lijf in hun IoT- manifest
met tien richtlijnen voor een verantwoord ontwerp. [afdelingbuitengewonezaken.nl]

Drukwerk: Veenman+ [www.veenmanplus.nl]

PAULINE VAN DONGEN onderzoekt het menselijk lichaam in relatie tot haar omgeving.
Ze is gefascineerd door de concepten van verandering, beweging, energie en perceptie
omdat ze gelooft dat de toekomst van mode ligt in haar beginsel dynamisch en
veranderlijk te zijn. [paulinevandongen.nl]

Papier: Naam Papiersoort 000 g/m2 uit het assortiment van Igepa [www.igepa.nl]

Zelfrijdende auto’s, robots die ons werk overnemen en een koelkast die je
boodschappenlijst samenstelt, bestelt en laat bezorgen. We kunnen alles
met elkaar verbinden, maar wat is de relatie tussen mensen en technologie
en de impact daarvan op mensen onder elkaar? Ontwerpen met de blik op
de toekomst en de kennis van nu. Het is een wondere wereld.

