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Transnatural festival 2012 The state of Autonomy
Er is een grens aan wat we kunnen, maar niet aan wat we willen. Op dat
snijvlak begeeft Transnatural festival zich - een zoektocht naar
technologie die de ecologische rijkdom kan ondersteunen in plaats van
beschadigen. Het kunst, design- en technologie festival gaat op 7
september 2012 van start in Science Center NEMO in Amsterdam en
bestaat uit een tentoonstelling, een tweedaagse conferentie, en een
weekend vol performances en muziek. Het thema is The state of
Autonomy.
Centraal in het festival staan vragen zoals hoe kunnen we onze afhankelijkheid van systemen
verminderen, terwijl we toch actief met elkaar verbonden blijven? Hoe kunnen we onze
technologische kennis inzetten zonder de regels van de natuur aan onze laars te lappen?
Waar kunnen we de grenzen oprekken of er mee spelen? Het programma presenteert
autonome wezens en systemen, nieuwe manieren van energie en voedsel oogsten, innovatieve
materialen en oude materialen op nieuwe wijze gebruikt of ingezet. Die kunnen - of ze nu
organisch, kunstmatig of hybride zijn - voor zichzelf zorgen. Zouden ze ook ons grote
verlangen tot wereldwijd communiceren kunnen ondersteunen?
Waar staan we nu?
Op het gebied van communiceren en netwerken zijn er al fantastische resultaten geboekt. We
kunnen gratis videobellen met de andere kant van de wereld, en in Angola zien we de
wedstrijd Heracles - Fortuna live op TV of streaming op het internet. Maar er gaan ook
dingen mis. Op een bizarre wijze crashte de Amerikaanse financiële markten op 6 mei 2010.
Het beurshandelsysteem was op onverklaarbare wijze compleet ‘out of control’. Het festival
toont Money and Speed: Inside the Black Box van Catalogue Tree uit 2011, die deze
flashcrash illustreert.
Verbonden systemen zorgen dus ook voor problemen. Het grootste probleem is dat al die
nieuwe technische, economische en sociale netwerken over het oorspronkelijke ecologische
netwerk, de natuur zijn heen gebouwd. En die netwerken zijn ook steeds strakker op elkaar
afgestemd. Zo kan een schijnbaar kleine gebeurtenis verstrekkende gevolgen hebben. Alles en
iedereen raakt steeds meer met elkaar verknoopt. En dit alles parasiteert op de organische
ecologie, waar de rek zo langzamerhand wel uit is.
Een antwoord
Een andere manier van denken en handelen zou die negatieve gevolgen tegen kunnen gaan.
Niet door terug te keren naar een complete staat van onafhankelijkheid, maar door systemen
en processen beter op elkaar af te stemmen. De strakke schakels komen hierdoor wat losser
te zitten. Hoe geven we vorm aan de kreukelzones tussen de verschillende netwerken?
Binnen het thema State of Autonomy spreken we dan over nieuwe manieren van energie en
voedsel oogsten, autonome systemen en wezens, innovatieve materialen en alternatieve
bronnen, generatieve systemen etc.

Conferentie
In samenwerking met PICNIC festival vindt er een tweedaagse conferentie plaats 0p
maandag 17 en dinsdag 18 september. Deelnemers presenteren de laatste innovatieve
onderzoeken, projecten, diensten en producten aan het publiek op het gebied van energie
oogsten en innovatieve materialen en bronnen. De conferentie is voor algemeen
geïnteresseerden, en professionals uit de wetenschap en ontwerp-, technologie-, bouw- en
energiewereld.
Twee festivaldagen met performance & muziek
Naast de tentoonstelling vormt de theaterzaal en het dak van NEMO het podium voor een
bijzonder performance- en muziekprogramma. Het Berlijnse festival Club Transmediale
verzorgt het avond- en nachtprogramma op 7 september met installaties, performances en de
laatste elektronische sounds uit de Berlijnse muziekscène. Het Amsterdamse Fiber Festival
verzorgt het programma op de zaterdagavond met veel jong talent van eigen bodem.
Nieuwe samenwerkingspartners
Transnatural festival wordt georganiseerd door Transnatural Art & Design en is een initiatief
van Arjen Bangma. Partners van Transnatural festival zijn Science Center NEMO, PICNIC,
Club Transmediale, Discovery Festival en anderen.
Meer informatie: www.transnatural.nl
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Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met
Martine Willekens, pers en mediacontacten
martine@transnatural.org
T: 06 5360 0431
Deelnemers (o.a.)
Nicolas Myers (FRA) / Aaron Koblin (USA) / Ivan Henriques (BRA / NL) / Cesar Harada,
Protei team (UK / GER) / David Benque (UK) / Julian Oliver (GER) / Sander Veenhof (NL) /
Tim van Cromvoirt (NL) / Jolan van der Wiel (NL) / Pascal Smelik (NL) / Tjeerd Veenhoven
(NL) / Henk Jonkers (NL) / Mike Thompson & Gionata Gatto (UK / IT) / Markus Kayser
(GER) / 2012 architecten - Gro Holland / AlgaeParc Wageningen UR / Ecofys Seaweedfarm /
Concrete image store showcase / Smart packaging Holst Center / Avantium / Dimitri
Gelfland & Evelina Domnitch / Andreas Greiner (GER) / Aquaphonic and Slime Mold
mapping (Mediamatic) / Daniela Bershan (GER/ NL) en anderen.

