


In 2020 werd IMPAKT, net als de meeste 
andere culturele organisaties, getroffen 
door de Coronacrisis. Het jaar startte 
nog normaal met een aantal workshops, 
een goed bezocht event en de opening 
van de expositie A Crowded Sky. Na de 
opening van A Crowded Sky ging echter 
de eerste lockdown in en waren we ge
dwongen de expositie tijdelijk te sluiten 
en het jaarprogramma te herzien. In 
plaats van ons geplande programma in 
het IMPAKT Centrum voor Media Cul
tuur en andere locaties presenteerden 
we veel online. 

Onze online uitingen namen de vorm aan van Zoom- 
en YouTube streams, online screenings via IMPAKT 
Channel en webprojecten. Fysieke presentaties 
waren gelimiteerd, maar ondanks de lockdowns kon 
IMPAKT nog wel drie tentoonstellingen realiseren. 
Door snel in te spelen op de veranderende situatie en 
de overstap naar voornamelijk online programmering 
waren we in staat om in 2020 veel van onze geplan-
de programma’s wel door te laten gaan. Het feit dat 
we het festival op een andere manier moesten orga-
niseren sloot onverwacht goed aan op het geplande 
festivalthema ‘Zero Footprint’. Al bij de keuze van dit 
thema in het bijzonder en het streven duurzamer te 
programmeren in het algemeen, hadden we ons in 
2019 voorgenomen bij het IMPAKT Festival 2020 
meer online te programmeren en onnodige belasting 
van het milieu te vermijden.

Met onze exposities, webprojecten en events, 
gericht op actuele thema’s in de relatie tussen kunst, 

media, technologie en samenleving, waren we ook 
in 2020 in staat het publiek te informeren en de 
bezoekers kennis te laten maken met het werk van 
internationale en opkomende kunstenaars. Met nieu-
we online formats betrokken we het publiek actief bij 
de programma’s. Met de workshops en residencies 
ondersteunden wij professionals, normale bezoekers 
en studenten. Ook startten we in 2020 met Full 
Spectrum Curatorship, een trainingsprogramma 
waarin wij beginnende curatoren begeleiden bij hun 

professionalisering en helpen bij het ontwikkelen van 
hun tentoonstellingsconcepten, onder begeleiding 
van een team van gerenommeerde, internationaal 
opererende professionele curatoren.

Het jaarprogramma had dit jaar twee hoofd thema’s. 
Ten eerste organiseerden we binnen de programma-
lijn ‘The Grand Narrative’ een expositie, een webpro-
ject en een aantal events rondom de thematiek van 
rechtsextremisme en propaganda op het internet. 
In de expositie Abducting Europa en het webproject 

algemeen
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Disrupt & Reflect, een van de in 2020 gerealiseerde webprojecten. Bezoek dit project > disrupt.impakt.nl 

https://disrupt.impakt.nl
https://disrupt.impakt.nl
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De gevolgen van de Coronacrisis voor onze 
programmering waren ingrijpender. Diverse pro-
gramma’s in voorbereiding zijn aangepast. De meeste 
exposities werden uitgevoerd met gewijzigde be-
gin- en einddata en met aanvullende maatregelen. 
De panels, presentaties, lezingen en andere events 
die we in 2020 realiseerden vonden online plaats. 
Dit geldt ook voor Het IMPAKT Festival 2020. De 
perfor mances, lezingen, filmvertoningen, gesprekken, 
panels en optredens in het festivalprogramma werden 
binnen een voor de gelegenheid ontwikkeld portal als 
online events in een 100-uur durende webTV-uitzen-
ding met het publiek gedeeld. Door de aanpassingen 
in de programmering en het innovatieve gebruik van 
online formats is IMPAKT erin geslaagd zijn program-
ma naar het bestaande publiek te brengen en daar-
naast ook nieuw publiek te bereiken. 

De inkomsten uit recettes waren wel duidelijk lager 
dan in voorgaande jaren omdat het publiek nog niet 
gewend is te betalen voor online content en omdat 
online betaalconstructies ook extra werk en investe-
ringen met zich meebrengen. IMPAKT is van mening 
dat we ons publiek ook voor online content om een 
bijdrage mogen vragen en hebben in 2020 geëxpe-
rimenteerd met de mogelijkheden. We zijn tevreden 
met de resultaten hiervan en zullen dit beleid in 2021 
verder uitbouwen.

Door de Coronacrisis ging een aantal van onze 
geplande internationale presentaties en samenwer-
kingen met Nederlandse partners niet door. Zo werd 
bijvoorbeeld het UITfeest gecancelled. IMPAKT 
is daar traditioneel aanwezig is met een uitgebreid 
programma en treedt al een aantal jaar op als coördi-
nator van het programma ‘Media en Film’. Wel waren 
we op afstand in staat een uitgebreid programma op 
Ars Electronica te vertonen, met panels, presentaties 
en een performance, en konden we onze samenwer-
king met het NRW Forum in Düsseldorf omvormen 
naar het webproject Cyborg Futures. Onze artist 
residency 2020 werd vervuld door het collectief 
Clusterduck. Uiteindelijk moesten ook de in Duitsland 
en Italië woonachtige kunstenaars van Clusterduck 
hun residency op afstand doen. 

de invloed van covid

De invloed van COVID-19 was significant maar niet 
problematisch. Als organisatie was IMPAKT al gewend 
om veel online te werken. Veel partners waarmee we 
projecten uitvoeren bevinden zich buiten Nederland 
en online vergaderen en organiseren was al onderdeel 
van de organisatiecultuur. Dankzij deze uitgangspo-
sitie kostte het IMPAKT, bij de plotse intrede van de 
Coronac risis, niet veel moeite om deze manier van 
werken breder toe te passen. De nieuwe situatie ver-
oorzaakte geen noemenswaardige organisatorische 
problemen. De kosten van de benodigde technische 
en logistieke aanpassingen bleven beperkt en werden 
deels door overheidssteun gecompenseerd.

Radicalization by Design keken we naar de manier 
waarop het internet, social media en digitale tech-
nologieën bijdragen aan polarisatie en extremisme 
in onze samenleving. Hiernaast organiseerden we in 
het kader van ‘The Grand Narrative’ een event met 
activist en kunstenaar Quincy Gario en filmmaker 
Rudsel Martinus, en het event Toxic Geek Masculinity 
over seksisme en intolerantie in game- en internet-
cultuur.

De tweede prominente programmalijn van 2020 
was ‘Zero Footprint’. Zero Footprint uitte zich niet 
alleen in de programmaonderdelen, maar tevens in 
de keuzes die wij als organisatie hebben gemaakt. 
Gedurende 2020 hebben we ons zo veel mogelijk 
beziggehouden met het op een duurzame manier 
organiseren van events door het aantal internationale 
gasten dat we in Utrecht uitnodigen radicaal te ver-
minderen. Door de Coronacrisis kwam onze doelstel-
ling om meer online te programmeren in een stroom-
versnelling, maar omdat we hier al aan het begin van 
het jaar mee bezig waren, konden we redelijk snel en 
succesvol onze geplande programmering omzetten 
naar online alternatieven.

Het festival zelf vond volledig online plaats, uitge-
zonden vanuit Het Huis Utrecht. Hiervoor hadden 
we een nieuw festivalconcept ontwikkeld waarin een 
aantal hosts de verschillende festivalonderdelen in 
een online televisiekanaal met elkaar verbond en van 
extra informatie voorzag. Bezoekers konden online 
meekijken via een portal op onze website, waarin ze 
tevens exclusieve toegang kregen tot losse werken, 
extra achtergrondinformatie, een digitale versie van 
de festivalexpositie en het gameprogramma. 
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interactieve documentaires of online tentoonstellin-
gen  met veel verdieping en achtergrondinformatie. 
In de webprojecten kan een bezoeker rondom een 
bepaald thema werken zien van kunstenaars, naar 
presentaties van experts luisteren en interviews met 
kunstenaars en sprekers bekijken. Ieder webproject is 
uniek in uitstraling en inhoud. Ze stelden ons in staat 
een sterk online programma te presenteren dat zich 
op een bijzondere manier profileert ten opzichte van 
andere presentatievormen van IMPAKT. 

De webomgevingen waarin deze projecten worden 
gepresenteerd maakt IMPAKT met behulp van het 
programma Klynt, dat we al eerder gebruikten voor 
het Future of the Past-project in 2016. Klynt stelt 
ons in staat op relatief eenvoudige wijze complexe 
webomgevingen te maken die esthetisch aantrekkelijk 
ogen en simpel navigeerbaar zijn voor de bezoekers. 
De drie webprojecten die wij dit jaar hebben gerea-
liseerd via Klynt zijn Radicalization by Design, Disrupt 
& Reflect en Cyborg Futures. Hiernaast presenteerde 
IMPAKT ook het A World Without Us Revisited web-
project waarin we terugblikten op de expositie met 
dezelfde naam uit 2019. De Coronapandemie con-
fronteerde ons bruut met de risico’s van onze omgang 
met de natuur, onze overmoed en het perspectief van 
een wereld zonder mensen. Voor A World Without 
Us Revisited gaven we diverse kunstenaars uit de ten-
toonstelling van 2019 de opdracht een nieuw werk te 
maken waarin ze vanuit hun lockdown terugblikten op 
de tentoonstelling.

tijd in konden steken. Hoewel nog niet alles volledig 
in beide talen beschikbaar is, kunnen onze bezoekers 
nu op de website op een overzichtelijke manier heel 
ons festivalarchief doorkijken, van ons eerste festival 
in 1988 tot het meest recente in 2020.

Naast de uitbreiding van de website, werd onze 
online aanwezigheid in 2020 ook gekenmerkt door 
de IMPAKT webprojecten. Dit zijn grootschalige 
projecten die wij onze bezoekers aanboden in plaats 
van specifieke programmering. Deze webprojec-
ten kunnen het beste gezien worden als een soort 

website en webprojecten

Met de verschillende beperkingen in 2020 ten 
gevolge van de Coronapandemie, hebben wij ons in 
2020 gefocust op de ontwikkeling van dynamische 
online presentatievormen en de verbetering en uit-
breiding van onze website. Allereerst focusten we ons 
op het volledig krijgen van het  archief op de nieuwe 
website. Dit project was vorig jaar al gestart met de 
lancering van de nieuwe website en het gebrek aan 
fysieke events zorgde ervoor dat we hier veel extra 

Lezing en interview met Neil Harbisson in het Cyborg Futures webproject. Bezoek dit project > cyborg.impakt.nl

https://cyborg.impakt.nl
https://cyborg.impakt.nl
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de komende jaren willen we verder bouwen aan een 
sterke en herkenbare visuele identiteit.

De overstap naar meer online aanbod betekende 
ook een verschuiving in de PR. We hebben ervaren 
dat het soms lastiger is om voor online events publica-
ties te krijgen in traditionele en gedrukte media. Voor 
de tentoonstellingen A Crowded Sky en Abducting 
Europa waren de publicaties digitaal, op platforms 
zoals MediaWijzer en Trendbeheer. Metropolis M 
schreef een mooie recensie over Abducting Europa: 
“Als Zeus er met Europa vandoor gaat – Abducting 

posten en online social media advertenties verhoogd. 
Vooral bij Instagram is de groei erg groot geweest: 
146% in aantal volgers. We zijn erg tevreden met 
deze resultaten en zetten de focus op sociale media 
voort in komende jaren. 

De visuele presentatie van de events was meer 
consequent door het gebruik van templates die door 
HOAX zijn ontworpen voor het aankondigen van 
events, channels en wegprojecten via website en 
sociale media. Dit droeg bij aan een steviger beeld 
van IMPAKT in alle online en offline uitingen. Ook 

ict-omgeving

De grootste verandering op ICT-vlak in 2020 was 
de ontwikkeling van Planet IMPAKT voor het festival. 
Dit is gerealiseerd met onze vormgever en web-
developer HOAX Amsterdam. De doelstelling was 
een simpele en overzichtelijke online omgeving om 
het programma van het IMPAKT Festival 2020 te 
presenteren. Het was belangrijk dat de portal een 
persoonlijke en informele uitstraling had waardoor 
bezoekers zich makkelijk en snel thuis zouden voelen. 
Bezoekers van het festival konden via Planet IMPAKT 
naar de verschillende onderdelen van het festival 
kijken en kregen toegang tot een aantal exclusieve 
 features. De ticketverkoop verliept via Stager; met 
een speciale code op het ticket konden bezoekers 
Planet IMPAKT betreden. 

Het publiek reageerde erg goed op ons portal. 
IMPAKT is na het festival in gesprek gegaan met 
verschillende andere Nederlandse festivals die inte-
resse hebben in het portal en de door ons gebruikte 
methodes. Deze feiten en onze eigen ervaringen 
wijzen erop dat het portal een groot succes was en 
we zullen in 2021 het portal verder ontwikkelen. Het 
doel is dat in de toekomst bezoekers al onze events 
via het portal kunnen beleven. 

pr en publiciteit

Meer online events en webprojecten gedurende het 
jaar betekende ook een grotere aandacht voor online 
PR en communicatie. Net zoals voorgaande jaren is 
stevig ingezet op sociale media, is de frequentie van 

De entreepagina van het IMPAKT Festival webportal.

https://disrupt.impakt.nl
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Europa bij IMPAKT.” Over de het festival werd gepu-
bliceerd in tijdschrift De Helling. In de komende jaren 
is het streven om meer binding te zoeken met pers.

Voor het jaarlijkse IMPAKT Festival is gekozen 
voor een PR-strategie in lijn met het thema ‘Zero 
Footprint’. Er is voornamelijk ingezet op online 
communicatie (via o.a. sociale media, advertenties via 
online platforms zoals e-flux) en minder drukwerk. 
Daarnaast zijn samenwerkingen gezocht zodat via 
collega-instellingen en -organisaties een bredere 
groep potentiële bezoekers kon worden bereikt. 
Voorbeelden hiervan zijn de expositieruimte NDSM 
Fuse in Amsterdam die het festival in haar nieuwsbrief 
heeft opgenomen en de Dutch Design Week die een 
festivalonderdeel opnam in het online programma: 
Global Warming Hot Yoga Studio van Pinar Yoldas. 
De Dutch Design Week heeft via de eigen sociale 
media kanalen aandacht besteed aan deze bijzondere 
yogasessies als voorproefje van het IMPAKT Festival. 

De festivalcampagne, ontworpen door ontwerp-
bureau HOAX, komt ook voort uit het nadenken 
over onze eigen footprint, zowel digitaal als fysiek, en 
visualiseert mogelijke toekomstscenario’s met mini-
maal gebruik van inkt en energie, door geen kleur en 
zo min mogelijk pixels te gebruiken. De campagne 
heeft bijgedragen aan het bereiken van een grote 
groep bezoekers uit de hele wereld. 

Global Warming Hot Yoga Studio van Pinar Yoldas op de website van de Dutch Design Week > bezoek de site

https://ddw.nl/en/programme/3243/impakt-festival-presents-global-warming-hot-yoga-studio-by-pinar-yoldas
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braak van COVID-19 en de maatregelen daarna was 
deze artist talk één van onze laatste fysieke events van 
het jaar. 

Museum en was onderdeel van Rafman’s bezoek aan 
Utrecht in verband met de Moesman Tentoonstelling 
De Tranen van Eros, waarin hij een grote installatie 
presenteerde. Het event was druk bezocht, voorna-
melijk door studenten van de HKU. Vanwege de uit-

workshop 
inclusive extensions: shifting 
borders by design 
08-01-2020, 15-01-2020 & 22-01-2020 

In januari organiseerde IMPAKT een driedaagse 
workshop als vervolg op het Inclusive Extensions event 
van 20 december 2019. In de workshop leerden 
deelnemers, onder leiding van Simon Dogger en 
Marije Baalman, om een werkend prototype te ont-
wikkelen voor een device dat mensen met een visuele 
handicap meer mogelijkheden geeft. 

De workshop vond plaats in Het Hof van Cartesius 
en trok een diverse groep deelnemers aan. Hoewel 
het jammer was dat niet iedereen alle dagen kon 
meedoen, werden de workshops goed ontvangen. 
De workshops vormden de tweede fase van Inclusive 
Extensions, waarmee IMPAKT aandacht besteedt 
aan de vraag hoe kunst, media & technologie kunnen 
bijdragen aan het creëren van een meer inclusieve 
samenleving. 

artist talk
jon rafman 
13-02-2020 

In februari presenteerde IMPAKT de Canadese 
kunstenaar Jon Rafman in ons Centrum voor Media-
cultuur. Rafman gaf een presentatie over zijn werk en 
volgde dat op met een Q&A. Zijn presentatie was 
een samenwerking met de HKU en het Centraal 

events

Jon Rafman tijdens zijn Artist Talk bij IMPAKT [Centrum voor Mediacultuur].
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channel
love in the time of corona 
01-06-2020 t/m heden
> Bekijk dit programma online

Vanwege de COVID-19 crisis werden veel festival en 
screenings geannuleerd. IMPAKT besloot daarom 
het Channel programma Love in the Time of Corona 
op te zetten. Het programma had de vorm van een 
Open Call voor onafhankelijke filmmakers en kun-

worden. In juni heropende de expositie, met tijdsloten 
en een beperkt aantal bezoekers per tijdslot. Het 
totaal aantal bezoekers bleef daarom ver achter bij 
de verwachting. Ondanks een verlenging tot 28 juni 
kon de expositie uiteindelijk maar door weinig publiek 
bezocht worden. Niettemin kijkt IMPAKT tevreden 
terug op A Crowded Sky. Bezoekers reageerden 
positief op de vorm en inhoud van de expositie en 
waardeerden het vooraf onvermoede samenspel 
tussen de Corona-actualiteit en het thema van de 
vertoonde films. 

tentoonstelling
a crowded sky 
12-03-2020 & 03-06-2020 t/m 28-06-2020

A Crowded Sky werd gecureerd door Jasmijn Visser 
en S†ëfan Schäfer. De expositie toonde een serie 
videowerken in een constante cyclus van 1,5 uur met 
als overkoepelend thema ‘massapsychologie’. De 
cyclus was zo ontworpen dat er geen kenmerkend 
begin of einde was: bezoekers konden op ieder 
moment de cyclus binnenkomen of verlaten. De films 
werden afwisselend vertoond op twee tegenover 
elkaar geplaatste schermen waardoor de bezoeker 
continu met de tentoonstelling mee moest bewegen. 
Het ruimtelijk ontwerp van de expositie refereerde 
naar de landingsbaan van een vliegveld, inclusief de 
bijpassende licht- en geluidseffecten. 

De expositie bevatte werken van Lawrence Lek, 
Clemens von Wedemeyer, Lantien Xie & Jaebum 
Kim, Tools for Action en Anna Ådahl. Het design 
van de ruimte en poster was gedaan door S†ëfan 
Schäfer. Als onderdeel van de expositie werd een 
publicatie uitgebracht met bijdragen van Jasmijn 
Visser & S†ëfan Schäfer, Lawrence Lek, Clemens von 
Wedemeyer & Franciska Zólyom, Tools for Action, 
Paolo Caffoni & Falke Pisano en Anna Ådahl. Deze 
publicatie is online te lezen en werd uitgedeeld bij de 
expositie zelf.

De tentoonstelling opende op 12 maart 2020, ook 
de dag waarop premier Rutte de eerste lockdown 
afkondigde in verband met COVID-19. Het resultaat 
hiervan was dat A Crowded Sky direct na de fees-
telijke opening voor drie maanden gesloten moest 

Zaalbeeld van de tentoonstelling A Crowded Sky.

https://impakt.nl/nl/channel/082-love-in-the-time-of-corona/
https://impakt.nl/nl/events/2020/tentoonstelling/a-crowded-sky/
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OILab) en IMPAKT curatoren Inez de Coo en Arjon 
Dunnewind. Het was een tentoonstelling met video, 
docu-fictie en installatiekunst over het thema ‘poli-
tieke fantasie’. De werken toonden de rafelranden 
van internetcultuur, (post)nationale symboliek en 
veranderende vormen van historisch bewustzijn, van 
de huidige opmars van alt-right op het internet en 
politiek en historische propaganda over een gedeel-
de Europese identiteit. 

IMPAKT vertoonde in Abducting Europa een 
brede selectie aan internationale kunstenaars. Zo 
was er werk te zien van het collectief Clusterduck, de 
resident artist van IMPAKT in 2020. In hun nieuwe 
werk UN_Countryballs vs. The Nation-State gebruik-
ten ze de Countryballs meme om hedendaagse 

Omdat dit ons eerste online event was, vormde het 
een goede test. Er waren enkele technische proble-
men met onder andere de video en de connectie 
vanuit Curaçao met Rudsel Martinez, maar uiteinde-
lijk verliep het event goed en hebben wij veel geleerd 
over hoe organiseren van online events.

tentoonstelling
abducting europa 
08-08-2020 t/m 11-10-2020
> Bekijk een korte video van de expositie op YouTube

Abducting Europa was een tentoonstelling gecureerd 
door Marc Tuters (Universiteit van Amsterdam, 

stenaars om hun films in te sturen. De curatoren van 
 IMPAKT  beoordeelden de inzendingen en selec-
teerden uiteindelijk vier films die op onze website te 
zien zijn. De geselecteerde filmmakers kregen een 
vergoeding voor de presentatie van hun werk.

De open call werd positief ontvangen door de 
kunste naars en we kregen veel inzendingen binnen. 
Het uiteindelijke programma vormde een sterke toe-
voeging op onze online programmering en kunste-
naars waren blij dat wij ze een platform gaven om hun 
films tegen een vergoeding te vertonen. In komende 
jaren gaan we de mogelijkheden onderzoeken om 
vaker dergelijke Open Calls te organiseren. 

panel
from past to present tense 
08-07-2020
> Kijk dit event terug op YouTube

IMPAKT’s eerste volledige online event was het 
panel From Past to Present Tense, met filmmaker 
Rudsel Martinez, historica Nancy Jouwe, schrijfster 
 Anouschka  Nzume en kunstenaar en activist Quinsy 
Gario. In het panel discussieerden de sprekers kwes-
ties omtrent blackness in Nederland en de nalaten-
schap van kolonialisme. Voorafgaand aan de discussie 
was de online première van Martinez’s film Karnaval 
1983, een videowerk in documentaire-stijl over het 
tweede en laatste Caribisch carnaval in Utrecht. 
Maar weinig mensen weten dat dit landelijk bekende 
event dat nu jaarlijks in Rotterdam plaatsvindt zijn 
oorsprong in Utrecht heeft.

Zaalbeeld van de tentoonstelling Abducting Europa.

https://www.youtube.com/watch?v=khnA-opiMfg&t=101s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Q1n1iQ6pSIc&feature=emb_title
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webproject
a world without us revisited 
18-08-2020 – heden
> Bekijk dit webproject online

A World Without Us Revisited was het eerste web-
project dat IMPAKT realiseerde in 2020. Het was 
een respons op de Corona-uitbraak en gebaseerd 
op de in 2019 gerealiseerde tentoonstelling A World 
Without Us. Voor A World Without Us Revisited vroe-
gen we de kunstenaars uit de oorspronkelijke ten-
toonstelling in een nieuw te produceren werk terug te 
blikken op het thema en te reflecteren op de Corona-
pandemie, de lockdown en de effecten daarvan op 
hun persoonlijke leven en artistieke praktijk. 

In het kader van het project presenteerde IMPAKT 
twee live performances door Katrin Hochschuh en 
Adam Donovan via streamingdienst Twitch. Deze 
experimentele presentaties werden door ons gebruikt 
als tests om te zien hoe we dit soort online activiteiten 
goed kunnen organiseren en delen met ons publiek. 

webproject
radicalization by design 
29-08-2020 – heden
> Bekijk dit webproject online
> Bekijk de paneldiscussie tijdens Ars Electronica

Radicalization by Design was oorspronkelijk een panel 
dat deel uitmaakte van ons jaarthema The Grand 
Narrative. Het panel zou onderzoeken in hoeverre 
het internet ons radicaliseert en de invloed die social 

Bij de tours door Arjon Dunnewind waren tevens poli-
tici aanwezig die met hem en het publiek in gesprek 
gingen over de thematiek van de tentoonstelling. 
Deze tours waren erg succesvol en goed bezocht. 

Ook buiten de tours werd de tentoonstelling – bin-
nen  de Coronabeperkingen – goed bezocht. Tevens 
ontving Abducting Europa een goede recensie in de 
Metropolis M, wat tot een mooie hoeveelheid extra 
aandacht leidde. Tot slot werken we momenteel aan 
een webversie van de tentoonstelling, zodat de wer-
ken en thematiek zichtbaar blijven voor publiek. Dit 
webproject zal in 2021 worden gelanceerd. 

problematiek aan te kaarten. De andere werken in 
de tentoonstelling waren New Unions – Map Draft III 
(Jonas Staal), Red-Faced Monkey (Liliana Piskorska), 
Beyond the Nation State I Want to Dream (Dorine van 
Meel), Cyphers in the Dream (Sulaïman Majali), Eu-
rope (Annika Larsson), From Fake Mountains to Faith 
(Hungarian Trilogy) (Szabolcs KissPál), Dear God I 
Just Want to Feel (Andy King) en Ascent – Above the 
Nation State Rules (Simon Denny).

Vanwege de Coronabeperkingen hadden we tijd-
sloten ingesteld voor bezoekers, met een maximum 
van tien per tijdslot. We organiseerden drie curator 
tours waarvoor bezoekers zich konden aanmelden. 

Screenshot van A World Without Us Revisted. > Bekijk dit webproject online.

https://impakt.nl/channel/web-projects/a-world-without-us-revisited/
https://radicalization.impakt.nl/#HOME
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=n0se7Vl0RMA&feature=emb_title
https://impakt.nl/channel/web-projects/a-world-without-us-revisited/


11

panel
inclusive extensions: from  
design to practice

25-11-2020
> Kijk dit panel terug op YouTube

Het derde event in de serie Inclusive Extensions was 
het panel From Design to Practice. Het oorspronkelij-
ke idee was dat de workshopdeelnemers hun resulta-
ten zouden tonen. Helaas werd vanwege de verschil-
lende lockdowns en beperkingen de datum van het 
event een paar keer verschoven en was het beter een 
nieuwe invulling te bedenken. Uiteindelijk heeft het 
event online plaatsgevonden en ging het vooral over 
haptische interfaces en hoe deze kunnen helpen bij 
het ontwerpen van devices voor mensen met gehoor- 
of zichtbeperkingen. 

De sprekers voor het panel waren blinde designer 
Simon Dogger en onderzoeker Michel Witter die 
vertelden over hun eigen werk in het ontwikkelen van 
inclusieve, haptische interfaces en design researcher 
Gesche Joost die vertelde over de rol en toekomst 
van technologie in het creëren van een inclusieve 
samenleving. Het panel werd gemodereerd door Eva 
Fotiadi. 

Een levendig gesprek ontstond tussen de verschil-
lende sprekers over design voor mensen met een 
handicap. Na het event vond nog een lang nagesprek 
plaats tussen de sprekers, moderator en enkele aan-
wezigen via Zoom. 

ceerd en was voor ons een grote stap richting de 
ontwikkeling van event formats voor de Coronatijd. 
De sprekers van Radicalization by Design waren 
Florian Cramer, Bharat Ghanesh, Richard Rogers 
en Dimitri Tokmetzis. Het event was gecureerd en 
vormgegeven door Marc Tuters. Het project werd 
positief ontvangen, al was er ook kritiek op het feit dat 
er alleen mannelijke sprekers te zien waren. In de oor-
spronkelijke line-up zat één vrouwelijke spreker. Zij 
moest om gezondheidsredenen helaas afzeggen. In 
het vervolgpanel dat we als live event organiseerden 
binnen het programma van Ars Electronica waren 
twee vrouwelijke en twee mannelijke sprekers.

media hebben gespeeld in de verspreiding van radi-
cale en vaak erg rechtse ideeën. Helaas kon het panel 
niet meer in zijn normale vorm plaatsvinden en zo 
ontstond het plan voor ons eerste Klynt webproject 
van 2020. 

In plaats van een uitnodiging voor een panel voor 
een live publiek vroegen we nu vier sprekers in onze 
tentoonstellingsruimte een presentatie te houden, te 
reageren op enkele video’s en te antwoorden op een 
aantal algemene vragen over het thema. Deze video’s 
hebben wij vervolgens verwerkt in een interactief en 
gratis webproject. 

Het webproject werd in augustus 2020 gelan-

Still uit een film vertoond tijdens From Design to Practice.

https://www.youtube.com/watch?v=cftnslBWTOE
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cyborg kunst. De wereldberoemde Australische 
performance kunstenaar had zijn lezing speciaal voor 
ons project opgenomen. De lezing werd gevolgd 
door een live Q&A via een YouTube stream. Het 
event werd afgesloten met een performance van  
Empathy Swarm Remote Memory door Katrin 
Hochschuh & Adam Donovan. 

Het event Cyborg Futures: Stelarc was zeer goed 
bezocht, met meer dan 150 live kijkers. De Q&A was 
zeer inspirerend en we kregen veel positieve reacties 
van de kijkers. Een deel van de bezoekers ging daar-
na door naar de performance, waar ze nog zo’n 1,5 
uur actief hebben meegedaan. Katrin & Adam waren 
erg blij met de opkomst bij de performance. 

In 2021 gaat de ontwikkeling van het webproject 
Cyborg Futures verder met nieuwe toevoegingen van 
onder andere Anna Gimbrère, Joanna Bryson, Neil 
Harbisson en Peter-Paul Verbeek. 

projecten te beschouwen als wezenlijke en blijvende 
onderdelen van de jaarprogrammering en niet slechts 
als tijdelijke oplossing of vervanging van projecten die 
niet op locatie konden doorgaan.

Disrupt & Reflect is ontwikkeld door IMPAKT in 
samenwerking met Fontys Hogescholen. Het project 
werd gecureerd door Nadine Roestenburg.

event
cyborg futures: stelarc 
17-12-2020
> Kijk dit event terug in het webproject

webproject
cyborg futures 
17-12-2020 t/m heden
> Bekijk dit webproject online

Het derde webproject dat IMPAKT in 2020 heeft 
gelanceerd is Cyborg Futures: Who doesn’t want 
to live forever? Het startte als een alternatief op het 
IMPAKT-programma bij het Meta Marathon festival 
2020 in Düsseldorf, maar groeide uit tot een groter 
project waarbij we niet alleen de kunstenaars hebben 
uitgelicht die deel zouden hebben uitgemaakt van 
dit programma, maar ook in gesprek zijn gegaan 
met nationale en internationale experts over hoe een 
toekomst met cyborgs of kunstmatige levensvormen 
eruit zou zien.

Het webproject werd in december gelanceerd 
met het event Cyborg Futures: Stelarc, met daarin 
een presentatie door Stelarc, de oervader van de 

webproject
disrupt & reflect 
11-12-2020 t/m heden
> Bekijk dit webproject online

Disrupt & Reflect was het tweede webproject dat 
IMPAKT lanceerde in 2020. Het project verkent 
de economieën en de verdienmodellen achter het 
internet, de manieren waarop het internet inspeelt 
op dopaminekicks en de kortetermijnbehoeften van 
de mens, en de stress die het bij ons als gebruikers 
veroorzaakt. De werken die worden getoond in het 
webproject onderzoeken de hectiek van het internet 
of tonen juist de daaruit voortvloeiende en groeien-
de behoefte om tot rust te komen. De kunstenaars 
bieden een kritische reflectie op de werking van het 
internet en de manipulatie van menselijke emoties die 
onderdeel is van het businessmodel van veel websites 
en online services. 

Net als onze andere webprojecten is Disrupt & 
 Reflect  ontwikkeld als een interactief alternatief voor 
een project dat oorspronkelijk fysiek zou plaats-
vinden. In het project kunnen bezoekers lezingen, 
videowerken en interviews bekijken. Daarnaast bevat 
het twee surveys waar de bezoekers kunnen reflecte-
ren op hun eigen internetgedrag. 

Disrupt & Reflect heeft een duidelijk andere uit-
straling dan andere IMPAKT projecten. Het ontwerp 
van de website werd gemaakt door kunstenaarsduo 
TeYosh en we legden de nadruk op unieke concep-
ten voor het web, zoals bijvoorbeeld lezingen die in 
vorm meer weg hebben van videowerken. Hiermee 
onderstreept dit project onze doelstelling om web- De Australische performancekunstenaar Stelarc.

https://cyborg.impakt.nl//#cyborg_speaker_stelarc
https://cyborg.impakt.nl//
https://impakt.nl/nl/channel/web-projects/disrupt-reflect/
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die IMPAKT dit jaar introduceerde. Naast genoem-
de curatoren betrokken we ook Natalie Kane en 
Tobias Revell, de curatoren van IMPAKT 2017, bij 
de programmering van het festival. Kane & Revell 
programmeerden, op afstand, het panel Conditional 
Values: een bijzonder panel dat plaatsvond in een 
Excel Spreadsheet.

Omdat het curatorenteam voornamelijk bestond 
uit interne IMPAKT teamleden die vaak op kantoor of 

De curatoren namen ieder specifieke onderdelen 
van het festival voor hun rekening. Lara Stolwerk 
cureerde de talks en enkele van de keynotes, Inez de 
Coo nam de filmprogramma’s voor haar rekening en 
Arjon Dunnewind stelde, naast zijn overkoepelende 
rol als directeur en eindverantwoordelijke voor het 
programma, de tentoonstelling en de rest van de 
keynotes samen. Paul Schmidt tenslotte cureerde 
een programma gericht op games, een nieuwe focus 

Het hoofdthema van IMPAKT Festival 
2020 was Zero Footprint. We onderzoch
ten de manieren waarop ons milieu 
en klimaat worden aangetast door het 
gebruik van nieuwe technologieën. Hoe 
kunnen we technologie gebruiken om 
in actie te komen tegen de klimaatcri
sis? En, hoe kunnen we dat doen met 
oog voor de meest kwetsbare partijen? 
In plaats van pessimistisch doem
denken bouwden we het programma  
op rondom het idee dat we vanuit soli
dariteit en door het delen van kennis 
oplossingen moeten formuleren. Dit  
uitte  zich bijvoorbeeld in talks over de 
globale effecten van de klimaatcrisis, 
het gebruik van duurzame technolo
gieën en designmethodes in andere  
delen van de wereld en over hoe we 
door middel van moderne digitale tech
nologieën actie kunnen voeren. 

curatoren

Het festival vond plaats van 28 oktober - 1 november 
2020 in Utrecht. Het werd gecureerd door een team 
interne curatoren van IMPAKT:  Arjon Dunnewind 
(NL), Lara Stolwerk (NL), Inez de Coo (NL) en Paul 
Schmidt (DE). De laatste jaren is IMPAKT gegroeid en 
heeft daarbij geïnvesteerd in talentontwikkeling. Om 
deze talenten een kans te geven aan een groot project 
te werken én vanwege de ambitie het festival duur-
zaam te organiseren met een sterke lokale inbedding 
besloten we te werken met curatoren dichtbij huis.

festival

Curator Arjon Dunnewind bij de opening van het IMPAKT Festival 2020 Zero Footprint.
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Rushkoff, Julia Watson en Franco ‘Bifo’ Berardi te 
verwelkomen.

planet impakt

Het idee voor Planet IMPAKT ontstond omdat we 
– ook online – een immersief festivalgevoel wilden 
bieden aan onze bezoekers. We zagen een plek 
voor ons waar je niet alleen livestreams zou kunnen 
bekijken, maar ook kunt ronddwalen, nieuwe content 
kunt ontdekken en met anderen kunt napraten en 
bijkletsen. Samen met het ontwerpteam van HOAX 
is gezocht naar een eenvoudige en vooral gebruiks-
vriendelijke oplossing. Met minimale middelen en 
een relatief laag budget is zo een portal ontwikkeld 
bestaande uit verschillende ruimtes — net zoals 
bezoekers normaal gesproken door de stad gaan om 
verschillende festivallocaties te bezoeken.

Bij het kopen van een festivalticket ontvingen 
bezoekers een 5-cijferige code, waarmee ze Planet 
IMPAKT konden betreden. Binnen waren verschillen-
de ruimtes:

• De livestream ruimte | Een continue livestream 
met overdag het hoofdprogramma en IMPAKT 
TV en tot in de kleinste uren van de nacht natuur 
livecams met beelden van zee- of exotische die-
ren — helemaal in lijn met het festivalthema. 

• De exclusive content room | Met veel extra 
achtergrondinformatie en video’s over de the-
ma’s, sprekers en kunstenaars van het festival. 
Sommige content was speciaal voor het IMPAKT 
Festival gemaakt: zo gaven we een opdracht 

digen die met de trein naar Utrecht zouden kunnen 
komen.

Het effect van de Coronapandemie op onze 
festivalvoorbereidingen was hierdoor relatief beperkt. 
Uiteindelijk bleek het niet mogelijk fysiek publiek te 
ontvangen, wat ons ertoe bracht het festival geheel 
online te presenteren via twee nieuw ontwikkelde 
concepten, IMPAKT TV en Planet IMPAKT. 

Omdat er nog minder reis- en verblijfskosten waren 
dan oorspronkelijk voorzien, konden we extra inves-
teren in de nieuwe online formats en hadden we meer 
budget om grote namen te boeken. Zo waren we in 
staat om bekende internationale sprekers als Douglas 

tijdens onze overleggen al aanwezig waren, ging de 
communicatie tussen de curatoren en het uitvoeren-
de team soepel en waren we in staat snel vragen en 
opmerkingen over het programma terug te koppelen. 

voorbereidingen 
Het thema van het festival uitte zich niet alleen in 
de programmering, maar ook in de werkwijze. Al 
in 2019 was het idee om de vorm in 2020 aan te 
passen. Met oog op de klimaatcrisis en onze eigen 
voetafdruk wilden we meer investeren in de online 
presentatie van het festival en slechts gasten uitno-

De festivalexpositie online gepresenteerd op Planet IMPAKT.
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Het portal werd als erg gebruiksvriendelijk ervaren. 
Hiervoor was ook een speciale FAQ pagina op onze 
website opgezet met instructies voor het gebruik en 
navigatie binnen de portal. Al bleken deze instructies 
in de meeste gevallen niet nodig te zijn. De enige 
stap die bij bezoekers tot verwarring leidde was het 
inloggen met de toegangscode op het e-ticket. Het is 
via Stager niet mogelijk om aangepaste ticketcodes 
te generen, waardoor we bezoekers vroegen om 
de laatste 5 cijfers van hun ticketcode te gebruiken. 
Vooral de eerste festivaldag hebben we via e-mail 
bezoekers moeten assisteren bij het inloggen. Bij een 
verdere ontwikkeling van de portal voor alle IMPAKT 
online events zullen we alternatieve inlogmogelijk-
heden onderzoeken. 

upcycled bags

Geheel in het thema van het festival is ook nagedacht 
over duurzame merchandise. In samenwerking met 
Utrechtse vormgever Renske Versluijs is een serie 
unieke IMPAKT tassen ontworpen. Deze IMPAKT 
tassen zijn gemaakt van oude IMPAKT banners uit 
voorgaande festival jaren. Om deze nieuw leven in 
te blazen, zijn er twee modellen tassen gemaakt: een 
shopper en een messenger. Elke tas is uniek en hand-
gemaakt in Renskes atelier in het Hof van Cartesius, 
een proeftuin georganiseerd door creatieve onder-
nemers waar men werkt volgens circulaire principes. 
De tassen zijn ook na het festival te koop op het 
IMPAKT Centrum en via onze website.

‘I congratulate you (all) on the solutions 
adopted and the format.’   
— Janez Janša, Aksioma

‘Echt een mooie tentoonstelling en een 
prachtig openingsgesprek. Ondanks de 
digitale format, had ik nog steeds het 
gevoel op een festival te zijn, en kon ik 
via de website verschillende ruimtes en 
content verkennen.’  
— Irena Boric, curator

‘A really interesting and innovative pro
gramme.’ – Joost Raessens, Universiteit 
Utrecht

‘I left the IMPAKT Festival so inspired 
by the creative and smart ways people 
all over the globe are fighting climate 
catastrophe and despair! The panel 
[Zeor Footprint Zero Change] I was on 
was a wonderful space to talk about 
collective, anticolonial, practical acti
on.’ – Alexis Shotwell, Carleton Univer
sity

‘Thanks for the great programme Who
le Earth Revision.’ – Debra Solomon, 
artist and contributor to the Dutch 
pavillion at the Venice Architecture 
Biennial 2021

aan de Utrechtse stadsdichter Ingmar Heytze 
om ‘afvalgedichten’ te schrijven: odes aan een 
plastic flesje, een leeg hairbo-snoepzakje en 
een verlaten mondkapje die hij door de straten 
van Utrecht heeft aangetroffen. Hij droeg deze 
gedichten voor de camera op bij het betreffende 
afvalobject.

• De festivaltentoonstelling | In deze ruimte van Pla-
net IMPAKT was de gehele festivaltentoonstelling 
Dreaming in Everywhen online te ervaren

• De Rooftop Bar | Een Zoombar waar alle festival-
bezoekers konden samenkomen en napraten. De 
hele week was de bar bemand door onze bar-
host Andrej, die altijd klaarstond om mensen te 
verwelkomen, het ijs te breken en op kundige wij-
ze onverwachte gesprekken gaande te houden. 
De bar is zeer positief ontvangen en is inmiddels 
een vast onderdeel geworden van ieder IMPAKT 
online event. 

Planet IMPAKT in het algemeen is zeer positief 
ontvangen. Zoals de volgende quotes getuigen, 
waardeerden bezoekers de mogelijkheid om rond te 
dwalen en geïnspireerd te raken in de verschillende 
ruimtes. Enkele quotes:

‘The IMPAKT Festival is looking fantas
tic! I have just logged on and am star
ting to look around. I’m happy I can see 
it virtually if not in person.’  
— Katherine Adams
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Vanuit Het Huis Utrecht presenteerden we de 
verschillende talks, keynotes en performances die 
werden gestreamd naar Planet IMPAKT waar de 
bezoekers deze events konden meemaken. De 
festivaltentoonstelling Dreaming in Everywhen was 
wel fysiek te bezoeken in het IMPAKT Centrum voor 
Mediacultuur. Hier golden strikte regels voor hoeveel 
bezoekers tegelijk binnen konden worden gelaten. In 
AG – Ruimte voor Nieuwe Kunst en Media was een 
tentoonstelling te zien van studenten van de HKU, 
bestaande uit werken die gecreëerd waren naar aan-
leiding van een online seminar eerder in 2020. 

locaties 
Het festival vond volledig online plaats, maar werd 
opgenomen en uitgezonden vanuit Het Huis Utrecht. 
In Het Huis waren alleen het IMPAKT team, een 
kleine groep vrijwilligers en de hosts van IMPAKT TV 
aanwezig. Soms aangevuld met een aantal perfor-
mers en interviewgasten, maar omdat de meeste gas-
ten het liefst inbelden, bleef dit zeer beperkt.  IMPAKT 
hield zich strikt aan de COVID-19 regels zodat we 
voor al onze medewerkers en aanwezigen een zo 
veilig mogelijke werkomgeving konden creëren. 

impakt tv

Rondom het hoofdpro-
gramma van het festival 
presenteerde we een 
nieuw onderdeel:  
IMPAKT TV. Omdat 
we geen bezoekers 
in Het Huis Utrecht 
konden verwelkomen, 
ontwikkelden we 
een doorlopend online televisieprogramma waarin 
een aantal hosts het festivalprogramma aan elkaar 
praatte, met tussendoor interviews met festivalgasten 
en -sprekers, reportages van het festival, trailers en 
van tevoren opgenomen videomateriaal. De hosts 
waren gekozen op hun affiniteit met het thema en de 
vaardigheid om inhoudelijk goede, maar ook relatief 
luchtige en informele presentaties te geven. 

Ons doel was om met IMPAKT TV honderd uur on-
afgebroken content te bieden en dit is ons met verve 
gelukt. Op enkele technische mankementen vroeg in 
het festival na, slaagden we erin het hele festival lang 
doorlopend on air te blijven. Omdat dit de eerste 
keer was dat we ons aan TV waagden, liepen we nog 
wel tegen een aantal kinderziektes aan. Met sterke 
regie en leiding van ons team zowel in de IMPAKT 
TV-studio als in de zaal van Het Huis, werden deze 
kinderziektes tijdig opgelost. Het IMPAKT TV-onder-
deel van het festival was een geslaagd experiment dat 
door zowel de deelnemers als de bezoekers positief 
werd ontvangen. In 2021 zal IMPAKT dit concept 
verder ontwikkelen en een regulier onderdeel maken 
van onze jaarprogrammering. Still uit de film Nature See You van Erik Bünger.
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lezingen en paneldiscussies

In zes panels gingen kunstenaars, ontwerpers en 
wetenschappers met elkaar in gesprek over de radi-
cale veranderingen die nodig zijn om de klimaatcrisis 
tegen te gaan. Vanuit verschillende invalshoeken 
werden door de sprekers interessante en inspireren-
de inzichten met elkaar en het publiek gedeeld, die 
elkaar versterken in een urgente oproep tot actie. 

In het panel Radical Network of Change gingen 
Zohra Moosa, Selçuk Balamir en Matthea de Jong 
met elkaar in gesprek over het belang van het col-
lectief, de rol van activisme en de noodzaak van een 
intersectionele benadering van de klimaatcrisis. Tij-
dens het panel Zero Footprint Zero Change werd het 
concept van ‘duurzaamheid’ ontmanteld door Shivant 
Jhagroe, Melle Smets en Alexis Shotwell. Er werd 
gesproken over de complexiteit van de crisis en hoe 
we kunnen omgaan met greenwashing en onze eigen 

laag toe waarin hij een virtuele gebarentaal-avatar 
de opnames van de aap laat becommentariëren. De 
video stelt onze omgang met de natuur en de rol van 
technologie ter discussie. 

Omdat we slechts een beperkt aantal bezoekers 
in de expositie konden toelaten, was/is er ook een 
webversie. Deze bevat beschrijvingen, foto’s en  
video’s van alle werken en drie tours door de expo-
sitie. Het webproject zal ook in 2021 online blijven 
zodat bezoekers deze kunnen blijven bezoeken.

keynotes

Er vonden twee gesprekken plaats met mediatheo-
reticus Douglas Rushkoff, in samenwerking met zijn 
Team Human podcast. Door zijn focus gericht op het 
versterken van menselijke connectie, en het herde-
finiëren van wat het betekent om mens te blijven in 
een digitaal tijdperk, waren Rushkoff en zijn podcast 
een belangrijke inspiratie voor het festival. Op de 
openings avond werd in een gesprek met ontwerper, 
activist en auteur Julia Watson besproken hoe we 
weer in symbiose kunnen leven met de natuur door 
gebruik te maken van milennia-oude inheemse kennis 
en hoe we technologieën en mechanismen hierop 
kunnen aanpassen. In het gesprek tussen Rushkoff en 
onderzoeksjournalist en auteur Sonia Shah werden 
conventionele aannames over migratie uitgedaagd en 
legde Shah uit hoe klimaatverandering de volgende 
grote menselijke migratie zal forceren, en hoe dit ons 
juist zou kunnen verbinden in plaats van verdelen. 

tentoonstelling

De festivaltentoonstelling had de naam Dreaming in 
Everywhen en was gecureerd door Arjon Dunne-
wind. De expositie was te bezoeken in het IMPAKT 
Centrum voor Mediacultuur en zou geopend zijn 
vanaf het begin van het festival tot en met 17 januari 
2021. Helaas zorgde de nieuwe lockdown die vanaf 
eind december inging voor een vroegtijdig einde. 
In de tentoonstelling presenteerden we werk van 
Jasper Griepink, Monira Al Qadiri, Himali Singh Soin, 
Maarten vanden Eynde, Erik Bünger en Jakob Kudsk 
Steensen. Muzikant Michel Banabila had voor de 
expositie een soundscape gecomponeerd die in de 
expositie in een continue loop werd afgespeeld. 

Voor de tentoonstelling hadden we op een unieke 
wijze gebruik gemaakt van de expositieruimte. De 
vloer van onze tentoonstellingsruimte was bestrooid 
met een laag zout en de bezoekers bewogen door de 
tentoonstelling over een catwalk. De aangebrachte 
vloer van zout gaf de ruimte zowel een bovennatuur-
lijke als post-apocalyptische uitstraling.

Centraal in de expositie was het werk SAGA 
CENTRE van Jasper Griepink, een nieuw werk 
ontwikkeld in samenwerking met IMPAKT. SAGA 
CENTRE nodigde bezoekers uit op een bed te liggen 
terwijl boven hen een videowerk werd vertoond. Een 
ander hoogtepunt was het werk Nature See You van 
Erik Bünger. Met dit werk presenteerde IMPAKT 
een exclusieve voorpremière van Büngers nieuwe 
videowerk waar hij momenteel aan werkt. In de video 
zien we de aap Koko die gebarentaal kan spreken 
en ter gelegenheid van de VN-klimaatconferentie in 
2015 wereldleiders toesprak. Bünger voegde een 

Beeld uit het panel Radical Network of Change.
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verhalen van inheemse culturen speelse alternatieven 
werden gegeven voor onze omgang met de natuur-
lijke wereld. Het nagesprek met filmmakers Itandehui 
Jansen en Connie Zheng bracht hun symboliek nog 
meer tot leven. 

Het filmprogramma History of the Sea en nage-
sprek met Ben Rivers, Broersen & Lukácz en William 
Raban gaf inspirerende inzichten in non-traditionele 

gramma aan bod kwamen. Zo gaf INFINITY minus 
Infinity van The Otolith Group, vooral met de over-
zichtelijke introductie van Edward Akintola Hubbard, 
vorm aan het concept van het ‘Racial Capitalocene’, 
waarin kapitalistische uitbuiting samenkomt met de 
manier hoe we omgaan met mensen van kleur en de 
natuurlijke omgeving. De vertoning Mythical Remix 
bevatte films waarin met behulp van verschillende 

hypocrisie. In Whole Earth Revision bespraken Julia 
Watson, Bram Büscher en Chihiro Geuzebroek (het 
gebrek aan) klimaatrechtvaardigheid, conservatie van 
natuur, de noodzaak van een meer holistisch wereld-
beeld en wat we hierbij kunnen leren van inheemse 
kennis. In Conditional Values werd door Natalie Kane, 
Tobias Revell, Pinar Yoldas en Monika Bielskyte 
gereflecteerd op hoe ons financiële systeem zich 
verhoudt tot de klimaatcrisis. Dit panel vond plaats in 
een google spreadsheet, de uitgelezen plek voor een 
panel over alternatieve economische modellen voor 
een duurzamere toekomst. 

De laatste twee panels werden gepresenteerd in 
het kader van het games-programma. In deze panels 
onderzochten de sprekers gamedesign als artistiek 
en activistisch medium met oog op de klimaatcrisis. 
In Making Games on a Damaged Earth nodigden wij 
drie internationale game-designers uit om de mo-
gelijkheden van games om een positieve impact te 
maken op de speler uit te leggen aan de hand van hun 
eigen werk. In de Utrecht International Sustainability 
Game Jam Showcase nodigden we lokale game-de-
signers uit om te vertellen over hun deelname aan de 
Sustainability Game Jam, een Utrechtse workshopse-
rie die zich bezighoud met de creatie van games over 
de klimaatcrisis. 

screenings

De vijf filmvertoningen belichtten stuk voor stuk, op 
zeer eigenzinnige manier, een ander aspect van het 
festivalprogramma. Ze gaven kleur en verbeelding 
aan de soms theoretische concepten die in het pro-

Still uit de We are opposite like that, Part 2 van Himali Singh Soin, opgenomen in the screening History of the Sea.
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het online platform e-flux waarin hij de klimaatcrisis 
besprak met als startpunt de vele protesten van kin-
deren en jongeren. De tekst plaatste de klimaatcrisis 
in een filosofische en mythologische context en ver-
bond deze met belangrijke werken van kunstenaars, 
schrijvers en musici. Het stuk sloot perfect aan op de 
multidisciplinaire benadering van IMPAKT en onze 
ambitie om ideeën uit filosofie, kunst en politiek met 
elkaar te verbinden. In samenwerking met Berardi 

karakter Petra Genetrix uit haar videoserie Porosity 
Valley. De performance van Ayoung Kim werd niet 
live uitgevoerd, maar uitgezonden als een vooraf 
opgenomen video. Na vertoning van de performan-
ce was er een live-gesprek met Ayoung Kim vanuit 
Zuid-Korea. 

In eerdere festivals heeft IMPAKT al samengewerkt 
met de Italiaanse filosoof Franco ‘Bifo’ Berardi. Vlak 
voor het festival verscheen van hem een artikel op 

concepten van tijd, een belangrijke denkwijze in het 
bevatten van de enorme schaal van de klimaatcrisis. 
De vertoning van de wonderschone film The Under-
current en gesprek met Rory Pilgrim, als onderdeel 
van het programma Making Kin, wist op een zeer 
aansprekende manier licht te werpen op de spannin-
gen tussen individualiteit en gemeenschap. 

performances

We presenteerden vijf performances op IMPAKT 
Festival 2020, waarvan drie onderdeel waren van 
ons zaalprogramma. Tijdens de opening vertoonden 
we een performance van WIN WIN door Nienke 
Huitenga, een prototype voor een algoritme om in 
debatten en discussies een overeenkomst te bereiken. 
Tijdens de performance gingen politici en activisten 
via de app in de zaal van Het Huis Utrecht in een 
discussie over de klimaatcrisis. De performance werd 
vooraf opgenomen tijdens de opening vertoond, ge-
volgd door een live interview tussen Nienke Huitenga 
en Arjon Dunnewind over het project en de ideeën 
erachter. 

De tweede performance was een live optreden 
van Jasper Griepink met zijn performance Enter 
the Grove, een verhalende muziekperformance live 
vanuit Het Huis Utrecht. In Enter the Grove vertelde 
Griepink het verhaal DEEPSOIL, dat ook te horen 
was in de festivaltentoonstelling, onder begeleiding 
van zijn band STONEORGY. 

De derde performance was In Search of Petra 
Genetrix van Ayoung Kim. In deze performance cre-
eerde Ayoung Kim een eigen mythologie rondom het De performance van WIN WIN door Nienke Huitenga.
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workshops

In de weken voorafgaande aan het festival organi-
seerden curator Klaas Kuitenbrouwer en kunstenaar 
Sjef van Gaalen de Marine Zoönomy workshop. 
De workshop die online plaatsvond en werd bijge-
woond door een divers gezelschap internationale 
deelnemers, was een groot succes. Samen met 
experts gingen de deelnemers in gesprek over de 
praktische mogelijkheden voor het uitvoeren van 
een Zoöp, een utopisch-klinkend maar verrassend 
uitvoerbare samenwerking tussen mens en natuur, 
in dit geval op een in onbruik geraakt olieboorplat-
form. Er was bijzonder veel interesse van buitenaf en 
het lijkt alsof het project een reële kans maakt om 
uitgevoerd te gaan worden. De deelnemers waren 
enthousiast over de samenwerking, die veel prakti-
sche duidelijkheid op bijvoorbeeld uitvoerbaarheid 
en legaal vlak gaf.

De workshops van het gameprogramma nodigden 
het publiek uit om zelf actief deel te nemen in de 
vraagstukken van het festival en experimentele me-
thodes uit te proberen om met de klimaatcrisis om te 
gaan. De artiest-activisten van Fossil Free Culture NL 
gaven een masterclass over games als activistische 
tool, Gaia’s Machine bracht deelnemers samen om 
een manifest te schrijven voor een samenleving van 
‘ecologisch bewuste burgers’ en Extinction Rebellion 
Utrecht organiseerde een intieme Mourning Circle 
waarbij deelnemers werden uitgenodigd om geza-
menlijk de stress van de klimaatcrisis te verwerken.

 
 

Ten slotte presenteerden we verschillende perfor-
mances van Pinar Yoldas’ werk Global Warming Hot 
Yoga. In een yogastudio in Utrecht konden deelne-
mers meedoen aan een performatieve yogasessie 
waarin vraagstukken over global warming werden 
gecombineerd met Hot Yoga. De eerste sessie werd 
tevens gelivestreamd door de Dutch Design Week 
2020. 

hebben we de tekst omgewerkt tot een theatrale uit-
voering met een actrice en de vertoning van diverse 
videofragmenten. Tijdens het festival werd deze deze 
bewerking live uitgevoerd in Het Huis Utrecht, samen 
met Berardi vanuit Italië via een videoverbinding. Zo 
ontstond een inhoudelijk sterk en visueel aanspre-
kend live-programma dat bijdroeg aan de dynamiek 
van het festival. 

Jasper Griepink in de live performance Enter the Grove.
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taties over hun festivals en events en hoe zij omgingen 
met de verschuiving van een off- naar online festival. 
De verschillende presentaties waren inspirerend en 
gaven goed aan hoe de festivalsector zich kan aan-
passen aan deze nieuwe situatie. 

positief ontvangen door de aanwezigen en het was 
een erg leuke en leerzame bijeenkomst. 

De tweede bijeenkomst had de naam ‘Festivals  
Become Broadcasters’ en hierbij nodigden we een 
aantal collegafestivals uit om gezamenlijk te praten 
over de ervaringen met het organiseren van  
(deels of volledig) digitale festivals in 2020. Naast 
IMPAKT gaven Ars Electronica, het Nederlands  
Film Festival, STRP en curator & onderzoeker  
Monique van Dusseldorp bij deze meeting presen-

professionals- en  
studentenprogramma

De volledige online presentatievorm van IMPAKT 
2020, en het feit dat we geen internationale bezoe-
kers ontvingen, zorgden er helaas voor dat wij voor 
de 2020 editie van het festival niet in staat waren om 
een uitgebreid professionals- en studentenprogram-
ma te organiseren, zoals we dit in de jaren hiervoor 
wel hebben gedaan. 

Binnen de structuur van Planet IMPAKT was het 
ook moeilijk om het bezoek van studentengroepen 
te faciliteren. Wel hebben diverse studentengroepen 
gebruik gemaakt van onze gratis stream op YouTube 
in plaats van Planet IMPAKT. Communicatie met 
 docenten ging ook minder soepel dan in eerdere 
jaren, omdat veel docenten zelf ook druk waren 
met uit te zoeken hoe hun educatieprogramma er 
sowieso uit zou zien in het komende jaar en bezoek 
aan IMPAKT overlieten aan individuele studenten. 
Al deze factoren maken het lastig om goed bij te 
houden hoeveel studenten het festivalprogramma 
hebben bezocht. 

Het online festival zorgde er helaas voor dat we 
niet in staat waren om een uitgebreid professionals-
programma te organiseren zoals in eerdere jaren. 
Wel hebben we nog een tweetal bijeenkomsten voor 
professionals kunnen organiseren in een afgesloten 
Zoom-omgeving. Het eerste professionalsevent was 
een digitaal ontmoetingsmoment tussen Nederlandse 
designers en Julia Watson. Bij deze ontmoeting sloten 
ook een aantal studenten van de Design Academy 
aan. De ontmoeting had de vorm van een besloten 
Q&A na Julia Watsons panel. Deze meeting werd 

Julia Watson in het professionalsprogramma in gesprek met Nederlandse ontwerpers.
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IMPAKT creëerde Clusterduck het werk UN_
COUNTRYBALLS VS. THE NATION STATE. Dit 
werk, gebaseerd op de internetmeme Countryballs, 
was te zien tijdens de tentoonstelling Abducting 
Eu ropa. Digitaal bestond het werk in de vorm van 
virtuele stickers voor de Telegram app. De fysieke 
 uitvoering, in de vorm van een poster, was te zien in 
de tentoonstelling. Ook konden bezoekers sticker-
vellen met UN_COUNTRYBALLS meenemen. 
Het tweede werk dat Clusterduck maakte was 
het transmedia project #MEMEMANIFESTO, dat 
bestaat uit een website,een documentaire en een in-
stallatie. De documentaire was te zien op het IMPAKT 

uitingen paste fantastisch in de thematiek van The 
Grand Narrative, waarin IMPAKT middels een aantal 
events en een tentoonstelling de narratieven die ont-
staan in internet fringe cultuur onderzocht. 

Vanwege de situatie met COVID-19 nam de 
Clusterduck residency een andere vorm aan dan 
onze eerdere residencies. Het was namelijk onmoge-
lijk voor Clusterduck om in de aangegeven periode 
aanwezig te zijn in Nederland. De residency vond 
hierdoor op afstand plaats.

Gedurende hun residency ontwikkelden de leden 
van Clusterduck twee werken. Beide hadden zowel 
een fysieke als een digitale vorm. Op verzoek van  

In 2020 ondersteunden we wederom 
kunstenaars bij het ontwikkelen en 
 presenteren van nieuwe kunstwerken 
en concepten. Helaas moesten we het 
aantal samenwerkingen van fysieke 
aard beperken, door de verschillende 
restricties op (inter)nationaal reizen 
en de lockdown van culturele instellin
gen. We konden veel van deze projecten 
vertalen in een online alternatief, maar 
een aantal van de geplande internati
onale en nationale samenwerkingen is 
helaas naar 2021 verschoven. 

In 2020 hebben we samenwerkingen kunnen 
bewerkstelligen met Jasmijn Visser, S†ëfan Schäfer, 
Jasper Griepink, Nadine Roestenburg, Clusterduck 
en Marc Tuters. Daarnaast presenteerden we het 
project Full Spectrum Curatorship. Met deze grotere 
projecten ondersteunden we jonge talenten om hun 
kennis en ervaring verder te ontwikkelen. Deze sa-
menwerkingen hebben geleid tot diverse producties 
die wij in 2020 hebben gepresenteerd. 

clusterduck

Als lid van het door EU Culture ondersteunde Euro-
pean Media Art Platform kan IMPAKT van 2018 tot 
en met 2021 jaarlijks een kunstenaar uitnodigen voor 
een residency van twee maanden in Utrecht, met een 
budget voor huisvesting, werkruimte, productiekosten 
en levensonderhoud. Voor de 2020 residency koos 
IMPAKT het internationale collectief Clusterduck. 
Clusterduck’s focus op memes en andere internet-

De homepage van het Clusterduck Collectief. 

samenwerking en talentontwikkeling
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tussen de eerste contacten en de uiteindelijke uitvoe-
ring flink ontwikkeld. Het uiteindelijke werk van Visser 
en Schäfer werd een ruimtelijke installatie waarin ook 
werken van andere kunstenaars waren verwerkt. In 
de installatie werden de werken van de andere kun-
stenaars binnen een playlist met elkaar gesynchroni-
seerd en beurtelings afgespeeld. Het werk was zowel 
voor de kunstenaars als voor IMPAKT een inhoudelijk 
en technische uitdaging. Met A Crowded Sky hebben 
we een sterke en vernieuwende manier van voor de 
presentatie van hedendaagse kunst met ons publiek 
gedeeld. Na de opening in maart moesten we helaas 
sluiten vanwege de eerste lockdown, maar we waren 
in staat om de tentoonstelling in juni voort te zetten 
onder de gepaste corona-beperkingen. 

marc tuters

Voor The Grand Narrative, werkte IMPAKT samen 
met onderzoeker en curator Marc Tuters. Samen 
met Tuters cureerde IMPAKT het event Radicalization 
by Design en de tentoonstelling Abducting 
Europa. Vanwege de COVID-19 lockdown werd 
Radicalization by Design ons eerste Klynt webproject 
van 2020. Dit project lanceerden we in de zomer. 
De tentoonstelling Abducting Europa vond wel fysiek 
plaats en was met beperkingen te bezichtigen in het 
IMPAKT Centrum voor Mediacultuur van 8 augustus 
tot en met 11 oktober. 

jasmijn visser & s†ëfan schäfer

In het voorjaar van 2020 presenteerden we de 
tentoonstelling A Crowded Sky, een samenwerking 
met de Nederlandse kunstenaar en curator Jasmijn 
Visser en de in Nederland wonende Duitse kunste-
naar  S†ëfan Schäfer. Gesprekken tussen IMPAKT en 
Visser over de productie van een nieuw werk liepen al 
sinds 2018 en de plannen voor het werk hebben zich 

Festival en werd gepresenteerd op Ars Electronica 
2020 en de Dutch Design Week. De website werd 
later in 2020 door IMPAKT gepresenteerd en de 
installatie zal onder andere te zien zijn op tijdens het 
EMAP Festival in Duitsland.

Gast-curator Marc Tuters bij de opening van Abducting Europa.



24

gelijk vanwege COVID-19. Ook dit project hebben 
we daarom omgezet naar een online webproject. 
Roestenburg trad hierbij niet alleen op als curator, 
maar ook als interviewer. Het webproject dat uit deze 
samenwerking resulteerde ging online in december 
2020. In januari 2021 organiseerden we een online 
event waarmee we opnieuw de aandacht op het 
project vestigden.

full spectrum curatorship

Full Spectrum Curatorship is een trainingsprogramma  
voor curatoren en startte voor het eerst in oktober 
2020. IMPAKT nodigde professionele curatoren uit 
als mentoren/trainers om aankomende en beginnen-
de curatoren te leren hun eigen curatoriële visie en 
praktijk te ontwikkelen. Het programma vormde een 
brug tussen de theoretische en praktische kant van 
het werk als curator in het veld van de mediakunst. 

De volgende curatoren namen deel als mento-
ren: Ade Darmawan, Paulien Dresscher, Katerina 
Gregos, Bart Rutten, Angelique Spaninks en Florian 
Wüst. Het programma was een succes en we wisten 
een mooie groep deelnemers te trekken die in de-
cember hun uiteindelijke concepten presenteerden. 
Sommige van deze projecten zal IMPAKT verder 
ontwikkelen in 2021. Van één van de projecten is al 
zeker dat we het in september 2021 gaan presen-
teren als tentoonstelling en panel, in samenwerking 
met het Nederlands Film Festival en de Universiteit 
Utrecht. In 2021 starten we de open call voor de 
tweede editie van Full Spectrum Curatorship.  

jasper griepink

Jasper Griepink studeerde Fine Arts aan de HKU 
Utrecht en deed daarna een Master Fine Arts aan 
het Piet Zwart Instituut in Rotterdam. Het werk van 
Griepink sluit goed aan bij de thematiek van het Zero 
Footprint programma en was mede bepalend voor 
de specifieke positie die de Dreaming in Everywhen 
expositie in nam binnen het festival. Dreaming in 
Everywhen liet onze natuur zien als bron van inspiratie 
voor religies en spirituele ervaringen. Natuurreligies 
spelen een belangrijke rol in het werk van Griepink 
en zijn interesse gaat daarbij in het bijzonder uit naar 
‘paganisme’ en de bijna vergeten natuurreligies van 
west-Europa. Hij verbindt deze interesses met een 
andere belangrijke lijnen in zijn werk, zoals mytholo-
gische vertellingen, sensualiteit en gender diversiteit. 
IMPAKT ondersteunde Griepink bij de ontwikkeling 
van SAGA CENTRE, een nieuw werk dat hij speciaal 
voor de tentoonstelling ontwikkelde. De Performance 
Enter the Grove die hij tijdens het festival in Het Huis 
Utrecht opvoerde was weliswaar een bestaand werk 
maar het was voor het eerst dat hij dit werk in de 
setting van een theaterzaal uitvoerde. De variant op 
het werk die zo ontstond was een belangrijke stap in 
het artistiek proces van Griepink.

nadine roestenburg

Nadine Roestenburg was  curator van Disrupt & Re-
flect. Disrupt & Reflect was oorspronkelijk bedacht als 
een programma met panels en presentaties. Net als 
bij Radicalization by Design was dit echter niet mo-

Still uit het werk Blue Pearl van Annika Kappner in het door 
Nadine Roestenburg gecureerde webproject Disrupt & 
Reflect. 
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king met de Berlijnse School of Machines ontwikkel-
den wij in 2020 de plannen voor CODE NL-D, een 
spin-off van onze geplande Europese samenwerking 
CODE, waarin Digital Agency en diversiteit binnen 
onze samenleving en digitale cultuur centraal staat. 
Hoewel het grotere CODE project momenteel stil 
ligt, zullen we CODE NL-D in 2021 uitvoeren. Re-
kening houdend met COVID-19 zullen we een groot 
deel van dit project online uitvoeren. 

project verder aan te vullen, waaronder internationaal 
bekende namen als Stelarc, Neil Harbisson en Joanna 
Bryson, evenals bekende Nederlandse sprekers als 
Anna Gimbrère, Peter-Paul Verbeek en Dan Hassler-
Forest. 

De Nederlandse Ambassade in Düsseldorf was één 
van de ondersteuners van onze samenwerking met 
het NRW Forum. Om toch nog een podium te geven 
aan de diverse Nederlands-Duitse samenwerkingen 
die vanwege de pandemie niet door konden gaan, 
publiceerde de Nederlandse Ambassade het boek 
Recipes for the Future. De projecten van IMPAKT en 
de kunstenaars die eigenlijk in Düsseldorf hadden 
moeten exposeren, werden opgenomen in het boek.

Het samenwerkingsproject We Are Data dat we 
in 2019 begonnen met het Egyptische mediafestival 
Cairotronica kreeg vervolg in 2020. In de tweede 
fase van het project organiseerden we een fellowship-
programma waarin drie Nederlandse kunstenaars zes 
workshops gaven aan de Egyptische fellows. Naast de 
workshops bestond het programma ook uit meet-ups 
en een tentoonstelling. Een deel van de workshops 
vond plaats voor de corona-uitbraak, maar twee van 
de zes workshops moesten vanwege COVID-19 
online plaatsvinden. De tentoonstelling konden we 
binnen de in Egypte geldende beperkingen uitvoeren 
als een besloten Open Studio tentoonstelling voor 
een beperkt aantal genodigden. In 2021 sluiten we 
het project af met een webproject, een online event 
en een expositie van werk van de Nederlandse 
kunstenaars en Egyptische fellows in het Cairotronica 
Festival 2021.

Ons doel is om in 2021 weer meer internationale 
samenwerkingen te kunnen realiseren. In samenwer-

Vanwege COVID19 werden veel van 
onze internationale samenwerkingen 
met andere festivals helaas uitgesteld 
of geannuleerd. De pandemie zorgde 
echter ook voor kansen, omdat het feit 
dat de meeste events online plaatsvon
den ons in staat stelde meer gasten uit 
te nodigen voor internationale presen
taties. Dit bleek voornamelijk uit onze 
samenwerking met Ars Electronica. 
Hier presenteerden wij een aantal pro
gramma’s, waaronder een panel, een 
documentaire en talk met het collectief 
Clusterduck en een performance van 
het Utrechtse collectief oneseconds. 
Omdat al deze events live werden ge
streamd naar Ars Electronica waren 
we in staat deze gasten zelfs met een 
laag budget uit te nodigen en te hosten 
op een groot internationaal festival. 

In 2020 planden we net als eerdere jaren weer een 
samenwerking met het NRW Forum in Düsseldorf 
om een Nederlands programma te organiseren in het 
Meta Marathon festival. Helaas werd de Meta Mara-
thon 2020 al vroeg in het jaar geannuleerd. Omdat 
wij wel significante subsidie hadden ontvangen voor 
dit project, hebben we deze samenwerking omge-
vormd naar het Cyborg Futures webproject, waarin 
wij een groot deel van de projecten en kunstenaars 
featuren die wij hadden uitgenodigd voor het Neder-
landse programma in de Meta Marathon. Het feit dat 
Cyborg Futures een online project was, zorgde ervoor 
dat we naast de oorspronkelijke kunstenaars ook 
(inter)nationale sprekers konden uitnodigen om dit 

abroad
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bezoekcijfers

EVENTS

Activiteit live terugkijken Totaal

Inclusive Extension Workshops 7 7

Jon Rafman, Lezing & Q&A 50 50

A Crowded Sky Opening 60 60

Channel: Love in Time of Corona 55 55

Tentoonstelling: A Crowded Sky 33 33

Panel: From Past to Present Tense 29 40 69

Tentoonstelling: Abducting Europa 219 219

A World Without Us Revisited webproject 428 428

Radicalization by Design webproject 225 225

Panel: Inclusive Extensions: From Design to 
Practice

16 50 66

Disrupt & Reflect webproject 371 371

Cyborg Futures: Stelarc 270 540 810

Cyborg Futures webproject 347 347

Full Spectrum Curatorship 12 12

TOTAAL 2752

SAMENWERKING EN TALENTONTWIKKELING

Activiteit live terugkijken Totaal

Bellingcat Bootcamp 10 10

 Toxic Geek Masculinity x Dutch Media Week 51 41 92

 Screening Humans vs Nature? x Le Guess Who 100 100

Global Warming Hot Yoga Studio x DDW 500 500

TOTAAL 702

ABROAD

Activiteit live terugkijken Totaal

EMAP/EMARe residency Clusterduck 32 112 144

IMPAKT at Ars Electronica 2020 99 615 714

We are data x Cairotronica 106 106

TOTAAL 964

WEBSITE EN SOCIALS

Website: unieke bezoekers 23.867

Facebook: likes 7.517

YouTube: weergaven 19.941

Twitter: followers 3.021

Instagram 3.289

TOTAAL 57.635

IMPAKT 2020 TOTAAL

live terugkijken Totaal

Festival 3.685 2.682 6.367

Events 696 2.056 2.752

Samenwerking en talentontwikkeling 661 41 702

Abroad 237 727 964

TOTAAL 10.785

FESTIVAL: TENTOONSTELLINGEN

Activiteit live terugkijken Totaal

Dreaming in Everywhen 129 129

Dreaming in Everywhen webproject 50 99 99

AG Ruimte voor Nieuwe Kunst & Media:Turning 
Torrents 

547 547

FESTIVAL: ZAALPROGRAMMA’S

Activiteit live terugkijken Totaal

Opening: WINWIN, Julia Watson x Douglas 
Rushkoff

783 223 1006

Making Games on a Damaged Earth 73 0 73

Sustainability Game Jam Showcase 82 33 115

Screening: History of the Sea 91 24 115

Keynote: Sonia Shah x Douglas Rushkoff 93 83 176

Performance: Jasper Griepink Deep Soil 100 292 392

Panel: Radical Network of Change 31 72 103

Screening: Making Kin 37 37 74

Panel: Whole Earth Revision 46 115 161

Screening: Living Roots 41 20 61

Performance: Bifo Berardi 48 292 30

Performance: Ayoung Kim 49 521 570

Presentation Marine Zoönomy 31 61 92

Screening: Xenogenesis 51 87 138

Panel: Zero Footprint, Zero Change 39 56 95

Screening: Mythical Remix 41 22 63

Panel: Conditional Values 41 98 139

FESTIVAL: RANDPROGRAMMERING

Activiteit live terugkijken Totaal

Workshop Marine Zoönomy 10 10

IMPAKT TV Wednesday 783 783

Global Warming Hot Yoga 18 18

IMPAKT TV Thursday 438 438

Gaia’s Machine Workshop

IMPAKT TV Friday 284 284

Expert Meeting Julia Watson 34 34

Playful Disobedience Lab 6 6

IMPAKT TV Saturday 204 204

Climate Mourning Circle 13 13

IMPAKT TV Sunday 89 89

IMPAKT FESTIVAL 2020 ZERO FOOTPRINT

Activiteit live terugkijken Totaal

Zaalprogramma’s 1677 2036 3713

Randprogrammering 1879 1879

Tentoonstellingen 129 646 775

TOTAAL 6.367
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