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Tobi Harris ontwerpt de installatie Kinetext in de Bibliotheek tijdens zijn residency in EIndhoven.



Inleiding
Dit inhoudelijke verslag van MAD emergent art center is bedoeld als verantwoording en 
verslaglegging voor bestuur, medewerkers, subsidiegevers, sponsors, partners en andere 
relaties. Voor een gedetailleerd verslag van de grootste activiteit: het Image Radio festival, 
wordt verwezen naar het hierover verschenen verslag. Ook is het financieel verslag MAD 
2008 separaat beschikbaar.

De in 2007 ingezette koers van MAD emergent art center is in 2008 enthousiast voortgezet 
in organisatie, projecten en beleid. Dit heeft geleid tot een productief jaar, waarin een aantal 
succesvolle activiteiten zijn gecontinueerd, en een aantal nieuwe activiteiten zijn opgestart 
of incidenteel uitgevoerd. Met name het Image Radio festival is een belangrijke activiteit, die 
in 2008 haar tweede editie beleefde. Daarnaast werd in het kader van MADlab een artist in 
residence programma uitgevoerd, en werden MADbuzz excursies georganiseerd.

Nieuw in 2008 is de aansluiting van MAD bij Upgrade! International, en de bijeenkomsten die 
hiervoor werden georganiseerd. Incidenteel is met name de ontwikkeling van een educatief 
pakket voor nieuwe media in het kunstonderwijs opvallend, alsmede een presentatie van 
MAD op het media-event Picnic.

Deelname van MAD aan diverse netwerkbijeenkomsten en conferenties resulteerde in veel 
kennis, contacten en Eindhoven promotie.De ontwikkeling van samenwerkingen met 
partners verliep voorspoedig door onder meer samenwerkingen met o.a. Fontys, Centrum 
Kunstlicht in de Kunst, BISK, TAC, Zesde Kolonne, Culurix, PABO, CBK Den Bosch, Virtueel 
Platform.

Dit en nog meer interessante zaken in dit verslag. Veel leesplezier!

Optreden van Scanner en Olga Mink op de opening van Image Radio.
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Beleid
Bestuur & Adviesraad
Het bestuur van MAD emergent art center is in 2008 niet gewijzigd ten opzichte van het 
voorafgaande jaar: Mary-Ann Schreurs (voorzitter), Gerard Verhoogt (secretaris), Willem Jan 
Renders (Penningmeester), Mario van Horrik en Wim van der Plas vormden het vijfkoppige 
bestuur. De adviesraad heeft in 2008 een aantal vragen en discussie-onderwerpen 
behandeld op het gebied vanlange termijn visie, programmering, evaluaties en 
huisvestingsbeleid. De uitkomsten hiervan  worden door directie en bestuur ter harte 
genomen.

Beleidsplan
In 2008 verscheen het beleidsplan 2008 – 2012, dat de missie, visie en beleid van MAD op 
een heldere manier verwoord en uiteenzet. Mèt de bijbehorende begroting heeft de directie 
en het bestuur  definitief gekozen voor een professionele en ambitieuze ontwikkeling van 
organisatie en beleid.

Budget
Er is in 2008 een veel lager budget beschikbaar gekomen dan gewenst. De ontwikkeling van 
het budget naar een niveau dat past bij de ambitie en opgave van MAD gaat niet zo snel als 
verwacht. De samenhang tussen het achterblijven van een behoorlijke ondersteuning van de 
gemeente Eindhoven en het niet realiseren van budget doelen van andere bronnen is 
duidelijk: zonder investering in voldoende capaciteit kan een organisatie als MAD 
onvoldoende ontwikkelen.
Niettemin zijn er met voortvarendheid stappen gezet om ook aan de inkomstenkant door 
verbreding van de activiteiten resultaten te boeken. Zo zijn er in 2008 betaalde opdrachten 
aangenomen voor educatieve ontwikkeling van nieuwe media en presentaties en 
innovatienetwerken.
Met het aantrekken van Mazars als sponsor heeft MAD een juridisch/financieel deskundige 
partner gevonden.
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Organisatie

Organogram van MAD activiteiten in MADlab, MADnet, MADpub

Personeel
De personele bezetting van MAD is in 2008 gelijk gebleven qua aantallen vrijwilligers, 
freelancers, stageaires. Er hebben wel individuele mutaties plaatsgevonden. Met name rond 
het Image Radio festival nam het aantal vrijwilligers en freelancers flink toe, en kort daarna 
nam dit aantal weer af.

Huisvesting
De ruimten in het TAC zijn het hele jaar intensief gebruikt. Daarnaast werd in het voorjaar 
2008 door Strijp-S beheer aldaar een nieuwe ruimte aangeboden in het Glasgebouw. Deze 
ruimte is in gebruik genomen als werkplaats voor diverse artist in residence perioden. Eind 
2008 werd besloten om de ruimte in het TAC te verlaten, en gefaseerd eind 2008 en begin 
2009 met kantoor en lab naar Strijp-S te verhuizen.

Faciliteiten
De door MAD aangeboden faciliteiten zijn in 2008 toegenomen met de aanschaf van een 
extra Apple computersysteem, gekochte en zelf ontwikkelde software en - 
serverfunctionaliteit. 
De OK-net server werd verhuisd naar het nieuwe Glasvezelcentrum Eindhoven aan de 
Dorgelolaan.
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Netwerk
Het netwerk waarin MAD opereert bestaat uit individuele en groepen kunstenaars, 
universiteiten en hogescholen, kenniscentra zoals Philips Research, TNO, De Waag, 
Rathenau, bedrijfsleven en sector instituten.
Het persoonlijke contact met vertegenwoordigers hiervan is erg waardevol voor de 
advisering van kunstenaars, voor het krijgen van advies en ondersteuning en voor de 
promotie van participatie van kunstenaars in innovatieprojecten.

Op internet heeft MAD naast een algemene website ook websites voor Image Radio en OK-
Net. Daarnaast is MAD aanwezig op Flickr, Youtube, Delicious, Hyves, Linkedin en Twitter.
Doorlopend worden nieuwe ontwikkelingen hierin gevolgd en waar mogelijk zinvol ingezet.

Teneinde misverstanden en aantasting van de naamsbekendheid te voorkomen werd het 
samenwerkingsverband Music Art & Design tussen Van Abbemuseum en Muziekcentrum 
Frits Philips er op gewezen dat de naam MAD al door ons in gebruik is. In overleg is deze 
naam veranderd in MADE.

Een speciale vermelding waard is de jaarlijkse MADpicnic, waarbij medewerkers, 
kunstenaars, partners, bestuur en adviesraad elkaar in levende lijve en zonder computers 
kunnen ontmoeten. Deze traditie bestaat al sinds 2003.

Beeld van de presentatie van de voor Image Radio  geproduceerde film Eindhoven van Mateusz Herczka.
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Projecten

Image Radio – new media in public space

Image Radio vond plaats in het centrum van Eindhoven, van 30 oktober tot en met 2 
november. Het festival bestond uit een expositie, een symposium, performances, 
artist talks.
Het thema luidde: Exploring Your Invisible Paradise. Hiermee werd het interactieve 
en persoonlijke in de nieuwe media benadrukt, en toegankelijk gemaakt.
Een enthousiast publiek ontdekte en verwonderde zich gedurende vier dagen in en 
rond de Witte Dame (Bibliotheek, Mu, Krabbedans, Lichtplein, LAC) en het TAC.

Beeld van Prototope, van Mirjam en Michiel van Overbeek.
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Expositie
De expositie omvatte ca 20 werken van geselecteerde kunstenaars en groepen. De 
curators waren Anette Schäfer (Berlijn), Olga Mink (Eindhoven) en René Paré .
Bijzondere nieuwe werken waren de film Eindhoven van Mateusz Herczka 
(Stockholm), Kinetext van Toby Harris, Nik Barrera, Adam Finlay (Londen), 
Prototope van Mirjam en Michiel van Overbeek, Slowed down van Gijs van Bon, 
Mander Lieftink en Marcel Dolman, Falling van Matthias Kispert.

Ook bijzonder was de presentatie van twee installaties van Kitchen Budapest, Arbour 
Light en Autocut. De Wificamera was een prototype open technologie dat erg 
populair was bij het publiek vanwege de briljante eenvoud waarmee een onzichtbare 
technologie die we dagelijks gebruiken zichtbaar werd gemaakt.

Symposium
Het symposium Living in the Data Cloud bestond uit een panel van deskundigen 
(Annet Dekker, Heath Bunting en Lorna Goulden), die vanuit verschillende 
achtergrond een visie presenteerden en in discussie gingen met elkaar en het 
publiek, onder inspirerende regie van moderator Carmin Karasic. 

Performances
De opening werd gedomineerd door de performance Kinetext, die door de Britse 
kunstenaars en een aantal Eindhovense dichters, schrijvers en illustratoren werden 
bijgestaan in de productie van een reusachtig interactief levend schilderij/verhaal/
performance, die geprojecteerd werd op een scherm in de Bibliotheek.
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De openingsavond kende een geweldig optreden van Scanner en Olga Mink in de live 
cinema performance The Nature of Being. Daarnaast werden ook op vrijdag- en 
zaterdagavond live cinema performances uitgevoerd in het TAC.

Tijdens de expositie werd door MamaBart doorlopend een persoonlijke Virtual 
Reality ervaring geboden, die voor velen een verrassend aardige ervaring werd.
Tenslotte werd op de laatste avond een interactieve live Second Life performance 
gegeven door Hong Lei, waaraan diverse bezoekers deelnamen.

Artist Talks
Een aantal deelnemende kunstenaars werden geïnterviewd door gastcurators op 
diverse plekken en momenten tijdens de expositie. Hierdoor werd een 
geïnteresseerd publiek in staat gesteld meer te weten te komen over een aantal 
kunstwerken.

Catalogus en Verslag
Van alle kunstwerken is informatie te vinden in de catalogus, die in gedrukte zowel 
als digitale vorm beschikbaar is. Een uitgebreid verslag van het Image Radio festival 
2008 is beschikbaar op aanvraag en digitaal via de website www.imageradio.nl

Fontys studenten IMD presenteerden o.a. Digitrail, een GPS volgsysteem met 3D visualisatie.
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MADlab

MADlab is een creatief research laboratorium. Deze onafhankelijke eenheid biedt 
faciliteiten, services en ruimte voor wetenschappers, ingenieurs en kunstenaars, 
alsmede studenten om samen te werken in creative research & development. 
Er worden naast diensten op aanvraag ook actief projecten geworven en zelf 
geïnitieerd. 

De gedeelde ruimte brengt de volgende groepen samen:
1. Kunstenaars, ontwerpers, architekten, game-ontwikkelaars, programmeurs, en 
andere creatieve werkers die research en development uitvoeren vanuit een 
autonoom perspectief. Een artist is residence programma nodigt internationale 
kunstenaars uit om deel te nemen.
2. Wetenschappelijke en industriële onderzoekers en ontwikkelaars die creatief 
onderzoek verrichten in een omgeving die inspireert, uitdaagt en faciliteert.
3. Studenten van technische, creatieve en wetenschappelijke instellingen, die 
deelnemen in research projecten en programma' s, en bachelor- , afstudeer-
projecten of promotie realiseren.

Dit resulteert in frisse en vernieuwende cross-disciplinaire concepten, installaties, 
modellen en prototypen. Het heeft een positief effect op betere en meer duurzame 
kwaliteit van technologie, innovatie, kennis en implementatie. Verspreiding en 
communicatie hiervan triggert een grote hoeveelheid innovaties en ontwikkeling, 
alsmede een algemeen positief effect op de waardering van de regio Eindhoven 
(Brainport). Spin-offs en commerciële licenties kunnen worden verwacht.

Advies en facilitair
Doorlopend staat MAD open voor advies en faciliteiten voor kunstenaars die hulp 
nodig hebben op het gebied van media, electronica, software, computers etc. In het 
kader van dergelijke activiteiten staat MAD hier en daar bekend als medialab, of 
digitale werkplaats. 
In 2008 werden in dat kader kleine en grote projecten uitgevoerd voor tientallen 
kunstenaars. Dit zijn vaak hele korte trajecten van 2 à 3 contactmomenten, die gratis 
en zonder administratie worden uitgevoerd. Wanneer een kunstenaar een groter 
project wil doen met of in MADlab, worden er afspraken gemaakt over uitvoering, 
presentatie, budget etc. 
In het kader van de samenwerking met Centrum Kunstlicht in de Kunst is voor de 
uitvoering van de geselecteerde kunstwerken voor de Frits Philips Kunstlichtprijs 
door MADlab assistentie en advies verleend voor een aantal installaties.
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Artist in Residence
De verdere ontwikkeling van het artist in residence programma heeft geleid tot een 
drietal residencies in 2008, waarvan er twee (Mateusz Herczka en Tobi Harris) het 
resultaat presenteerden op Image Radio. De residency van Olga Mink betrof de 
productie van een beeldproject in het kader van het Provinciale project Schatten van 
Brabant.

Ontwikkeling
Er zijn in 2008 gesprekken opgestart met een aantal partners in en buiten de regio 
om een structurele samenwerking op te zetten voor het realiseren van de 
doelstellingen. Daarnaast is een website voor MADlab ontwikkeld, die informatie 
geeft over de mogelijkheden, en een portfolio van eerdere projecten laat zien.

E-culture & education

Voor BISK (Brabants Instituut voor School en Kunst) werd een educatief programma 
ontwikkeld genaamd Nieuwe Media en Kunsteducatie. Hierin worden docenten en 
programmamakers meegenomen in de wereld van Web 2.0 en geleerd hoe dit in te 
zetten in het kunstonderwijs. Er wordt in 2009 een invulling gegeven aan de 
uitvoering hiervan.

Met PABO studenten werd een begin gemaakt in de opzet van een workshop nieuwe 
media in het basisonderwijs.Er is een nieuw concept ontwikkeld dat zowel voor 
docenten als leerlingen bruikbaar is. Dit wordt in 2009 verder ontwikkeld en 
uitgevoerd.

Upgrade!

Netwerk
Het internationale Upgrade! netwerk bestaat uit curators en organisaties in een 
dertigtal wereldsteden die kunst en technologie projecten organiseren. Door 
uitwisseling van kennis en ervaring, en samenwerking bij de organisatie van 
producties, presentaties en communicatie ontstaat een sterke verbondenheid die 
veel voordelen biedt. 
In Eindhoven worden sinds 2008 Upgrade! bijeenkomsten georganiseerd. MAD heeft 
hiervoor een samenwerking met Your Space, een activiteit van het Van 
Abbemuseum. De eerste drie Upgrade' s werden in het TAC gehouden.
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Meetings Eindhoven
5 mei: Federico Bonelli & Mateusz Herczka – TAC

     

14 juli: Angelika Oei en R.A. Verouden
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8 september: Anita Fontaine
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Presentaties

Regelmatig wordt MAD gevraagd presentaties te geven over de Eindhovense e-
cultuur, projecten en installaties. In 2008 werd op de volgende evenementen 
gepresenteerd:

Picnic Amsterdam / e-culture dome VP: sneak preview Image Radio met Wifi Camera 
en ETAC project. Expositie plus presentatie.

BISK / Kunst.NB conferentie – KOP Breda: gepresenteerd werden E-cultuur, MAD en 
Image Radio en hun samenhang, in relatie tot educatie.

La Citta Mobile (Eindhoven) openings expositie met een MAD netart compilatie. 
Hierbij werd de lokale samenhang tussen kunst en groene bedrijvigheid getoond.

LIST conferentie TU/e Netart presentatie

TIM 11 presentatie MAD / TU/e MMP

MADbuzz / Advies

MADbuzz is een excursieprogramma dat ad hoc wordt georganiseerd om met 
groepen geïnteresseerden deel te nemen aan conferenties en manifestaties van 
relevante aard. 
Door participatie in netwerkbijeenkomsten en advies in expert meetings betreffende 
innovatie, e-cultuur, kunstonderwijs, overheidsbeleid etc heeft MAD een 
ambassadeursfunctie en verbindt nationale en internationale netwerken aan de 
EIndhovense cultuur. De uitwisseling kennis en de samenwerking in programma' s en 
activiteiten zijn belangrijk om de aandacht voor  wat er buiten de regio gebeurt te 
versterken en hierop actie te ondernemen.

De volgende evenementen werden in 2008 bezocht:

CBK Den Bosch / digitale werkplaats: Prototope – Den Bosch
Transmediale conferentie – Berlijn (DE)
Brainport conferentie HTCE – Eindhoven
Sonic Acts – Amsterdam
The Mobile City conferentie – Rotterdam
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Studio Roosengaarde – Waddinxveen
Paviljoens – Almere
Cultuur 3.0 conferentie – Post CS Amsterdam
Impact festival – Utrecht
BiLAT symposium Klokgebouw – Eindhoven
Art mediated by technology conferentie – Virtueel Platform Amsterdam
Matching Cultuur en Economie conferentie – Rotterdam
Future Sonic festival – Manchester (UK)
Testlab V2 – Rotterdam
Open dag Kunsthochschule für Medien Köln – Keulen (DE)
Verbeke Foundation – Kemzeke (BE)
Middelheim / Leo Copers – Antwerpen (BE)
Gogbot festival – Enschede
Walled Garden conferentie / Virtueel Platform– Amsterdam
ELAT conferentie HTCE – Eindhoven
MediaLab Enschede / Nemo – Enschede
IIP create / Living Labs – Rotterdam

 In 2008 werd deelgenomen aan de volgende programma' s:

Kennisland CCC programma – Amsterdam
Adviesraad Creative Management Fontys Hogeschool voor de Kunsten – Tilburg
Kids are the Future / Future Parade – Eindhoven
TILT conferentie / UVT – Tilburg
TIM quo vadis? meeting TIAS NIMBAS  TU/e – Eindhoven
Brabantstad Culturele Hoofdstad / Verkade – Den Bosch
RFID werkgroep / De Waag  – Amsterdam / Den Haag
Jury Frits Philips Kunstlicht prijs – Centrum Kunstlicht in de Kunst – Eindhoven
Philips Homelab kunst verkenningen – Eindhoven
Radiator Nottingham / Eurocities – Eindhoven
Jury Lichtopdracht Vertigo/ TU/e Bouwkunde – Eindhoven

Colofon:

MAD emergent art center (Stichting Multi Art Disc)
Postbus 6118, 5600 HC Eindhoven
Tel. 040 21 33 032, E-mail mad@dse.nl, www.mad.dse.nl
Digitale publicaties: http://mad.dse.nl/download
Omslag: Mateusz Herczka maakt opnames op Lichtplein Eindhoven
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