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Het jaar 2021 werd gekenmerkt door een 
sterke focus op de verbetering van onze 
online presentatie, de ontwikkeling van 
nieuwe online programma concepten 
en een aantal prominente   (internatio
nale) samenwerkingsprojecten. Met de 
verschillende exposities, webprojecten 
en events, gericht op actuele thema’s 
in de relatie tussen kunst, media, tech
nologie en samenleving, waren we 
in staat het publiek te informeren en 
bezoekers kennis te laten maken met 
het werk van internationale en opko
mende kunstenaars en denkers. Met 
nieuwe online formats betrokken we 
het publiek actief bij programma’s en 
boden we een sterk online alternatief 
voor fysieke programmering. Met de 
residency, kunstopdrachten en talent
ontwikkelingsprogramma’s kregen 
(jonge) professionals, studenten en 
andere deelnemers de kans om nieuwe 
werken te maken en zichzelf te ont
wikkelen als kunstenaar, curator en 
kritische denker. 

De twee meest prominente nieuwe programmacon-
cepten die IMPAKT introduceerde waren de Bal 
Masqué / Virtual Background Battle en IMPAKT TV. 
In  de Virtual Background Battles konden bezoekers 
tijdens de lockdowns online experimenteren met 
virtuele maskers, filters en achtergronden. Freestyle 
battles werden afgewisseld met VJ-battles en inter-
views met kunstenaars. IMPAKT TV is een maande-
lijks terugkerend online gesprek waarin twee hosts 

met één of meerdere gasten het gesprek aangaan 
over actuele onderwerpen, waaronder NFT’s en 
complottheorieën. 

Het programma van IMPAKT in 2021 kende een 
groot aantal inhoudelijke samenwerkingen, zowel op 
nationaal als internationaal niveau. In 2021 reali-
seerden we programma’s met onder andere Ars 
Electronica (Oostenrijk), transmediale (Duitsland), 
Aksioma (Slovenië), Cairotronica (Egypte), School 
of Machines, Making and Make Believe (Duitsland), 
het Nederlands Film Festival, de Universiteit Utrecht 
en het Centraal Museum. Deze samenwerkingen 

vormen een belangrijk onderdeel van de groei van 
IMPAKT als een centrum voor media cultuur en 
hebben in 2021 geleid tot het bereiken van nieuwe 
doelgroepen en bezoekers. 

Het jaarprogramma van IMPAKT kende verschil-
lende thematische zwaartepunten. Rondom het werk 
van kunstenaar Tabita Rezaire organiseerden we een 
serie events, een webproject en een tentoonstelling. 
De betekenis van Open Source Intelligence  en de 
relatie tussen onderzoeksjournalistiek en nieuwe 
digitale en online tools stond centraal in meerdere on-
line events en het OSINT-webproject. De betekenis 

algemeen

2

Bal Masqué, één van de nieuwe programmaconcepten in 2021
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Het moest een centrale plek worden waar bezoe-
kers van onze online events terechtkunnen voor 
livestreams, achtergrondinformatie, interactie met 
andere bezoekers en sprekers en special content. 
Samen met ontwerpbureau HOAX is het webportal 
verbouwd en gelanceerd bij de eerste IMPAKT TV 
aflevering in 2021. Planet IMPAKT is ook geschikt ge-
maakt voor verhuur en inzet voor spin-offs. Dit hebben 
we in het afgelopen jaar twee keer gedaan: voor het 
opdrachtwerk dat kunstenaar Melanie Bonajo maakte 
voor het IMPAKT Festival 2021 en als online alterna-
tief op de festivaltentoonstelling tijdens de lockdown in 
december.

Net als in 2020 produceerden we meerdere 
webprojecten. IMPAKT’s webprojecten zijn coheren-
te websites binnen het .impakt.nl domein, als online 
equivalent van een tentoonstelling of conferentie. In 
de webprojecten delen we, op een makkelijk navi-
geerbare manier, de weerslag van het onderzoek 
van een thematische programmalijn met ons publiek. 
Door voortdurend opnames van georganiseerde 
events toe te voegen blijven de webprojecten lang 
actueel. In 2021 zijn vier van deze projecten gelan-
ceerd: We Are Data, OSINT, Abducting Europa en 
Weird Gnosis. 

online events en techniek

IMPAKT heeft in 2021 een grote slag geslagen op 
ICT-vlak. In 2020 hebben we een aantal belangrijke 
lessen geleerd met betrekking tot onze online events 
en hoe wij deze events het best kunnen produceren. 
Om online events soepeler te kunnen produceren en 

events georganiseerd mochten worden, waardoor 
we in staat waren het festival hybride uit te voeren. 
Het was zowel fysiek te beleven op de festivallocatie 
Het Huis Utrecht, als online via het Planet IMPAKT 
webportal.

planet impakt en webprojecten

In 2021 heeft IMPAKT stevig ingezet op de ontwikke-
ling van dynamische en innovatieve online presentatie-
vormen. In de eerste helft van 2021 is geïnvesteerd in 
een verbetering van het Planet IMPAKT webportal. 

van data en onze digitale autonomie werden vanuit 
verschillende invalshoeken belicht binnen de projec-
ten CODE en We Are Data. Samen met kunstenaars, 
developers, onderzoekers en wetenschappers on-
derzochten we hoe onze data worden gebruikt door 
techbedrijven en hoe wij, als burgers, de macht over 
onze data kunnen herwinnen.

Het thema van het festival in 2021 was Modern 
Love (or Love in the Age of Cold Intimacies), over liefde 
en connectie in de huidige samenleving. Dit thema 
vond zijn oorsprong voor corona, maar kreeg door 
de crisis meer urgentie en actualiteit. Het festival viel 
in de periode dat in Nederland beperkt publieke 

I don't know you, so I can't love you van Marge Monko in de expositie Modern Love bij het Centraal Museum
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uitvoeren heeft IMPAKT vroeg in 2021 geïnvesteerd 
in nieuwe apparatuur speciaal voor livestreaming. 
De apparatuur kan modulair worden aangepast en 
is daarmee een investering die gericht is op de lange 
termijn, gebaseerd op de wens om in de toekomst 
online en hybride events te blijven ondersteunen.

Online activiteiten behoeven ook andere type me-
dewerkers. Allereerst hebben we twee nieuwe tech-
nici opgeleid voor de voorbereiding en uitvoering 
van livestream-events. Zij hebben het grote aantal 
livestreams van afgelopen jaar op zeer professionele 
wijze uitgevoerd en het aantal technische storingen 
tot een minimum weten te beperken. Daarnaast 
werkten we met één vaste medewerker voor het hos-
ten van de Rooftopbar, de virtuele plek waar sprekers 
en bezoekers na afloop van een event gemoedelijk 
online kunnen naborrelen. 

Tot slot hebben we een specifieke rol van Secret 
Online Moderator (SOM) geïntroduceerd voor 
events. De SOM modereert de chats en e-mails die 
tijdens een event binnenkomen en zet vragen door 
naar de onscreen moderator die ze vervolgens aan 
de gasten kan voorleggen. Met deze verschillende 
nieuwe rollen in onze organisatie, specifiek gericht op 
online events, hebben we ervoor kunnen zorgen dat 
de uitvoering van de online IMPAKT events in 2021 
soepel verliepen. Ook is het een grote stap richting 
het organiseren van de hybride presentatieformats 
die in ons jaarprogramma 2022 een belangrijk rol 
zullen vervullen. 

Bekijk een korte terugblik op 2021 > Throwback 2021

https://www.youtube.com/watch?v=mMr-7y78qls
https://www.youtube.com/watch?v=mMr-7y78qls
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form The Hmm zoomden we in op online gedrag, 
internet trends en de kracht van techbedrijven. Acht 
verschillende sprekers presenteerden hun ideeën 
over het internet en gaven tips over hoe gebruikers 
veiliger door het internet kunnen navigeren. 

Het event had een groot aantal bezoekers, be-
staand uit zowel traditionele IMPAKT-bezoekers 
en de achterban van The Hmm. Vanwege de grote 
hoeveelheid sprekers was dit een lang event van twee 
uur. Ondanks de relevante inhoud merkten we dat 
deze lengte niet ideaal is voor een online presentatie 
en streefden we voor toekomstige online events naar 
een lengte van maximaal een uur. 

Geert Lovink, een online meditatiesessie met kun-
stenaar Annika Kappner en een presentatie van de 
resultaten van een onderzoek naar online wellness. 
Dit leidde tot een divers programma dat de inhoud 
en thematiek van het webproject op een veelzijdige 
manier benaderde.

EVENT
the hmm @ impakt 
24-02-2021 > Kijk dit event terug op YouTube

Tijdens dit event in samenwerking met internetplat-

event
impakt bal masqué

28-01-2021, 27-02-2021, 24-04-2021 &  
11-09-2021

Het Bal Masqué is een nieuw concept ontwikkeld als 
reactie op de lockdowns. Aan dit digitaal gemaskerd 
bal konden bezoekers via Zoom deelnemen. De virtu-
ele feestjes bevatten ook Virtual Background Battles 
(VJ battles waarbij deelnemers met virtuele achter-
gronden, maskers en andere digitale effecten live per-
formances uitvoeren) en artists talks van kunstenaars. 
Het eerste Bal Masqué vond plaats in januari 2021 
en was een groot succes. We ontvingen enthousiaste 
reacties van deelnemers over het concept en de uit-
voering. Gebaseerd op de feedback is het Bal Masqué 
verder uitgebreid en nog een aantal keer uitgevoerd 
in samenwerking met: CIVA (Oostenrijk), EMAF 
(Duitsland) & Ars Electronica Linz (Oostenrijk). Het 
Bal Masqué bij Ars Electronica was een samenwer-
king met het European Media Art Platform (EMAP). 
In aanloop naar het laatste Bal Masqué organiseerden 
we twee workshops waarin deelnemers konden leren 
zelf virtuele performances te creëren. 

event
disrupt & reflect: geert lovink 
04-02-2021  > Kijk dit event terug op YouTube

In dit event presenteerde IMPAKT het webproject 
Disrupt & Reflect (gelanceerd in 2020). Het bestond 
uit een presentatie en Q&A met mediatheoreticus 

events, exposities en webprojecten

Meditatiesessie met Annika Kappner tijdens Disrupt & Reflect: Geert Lovink

https://www.youtube.com/watch?v=Np50JrIVr1A&ab_channel=IMPAKTNL
https://www.youtube.com/watch?v=D61VPkfk_EU&ab_channel=IMPAKTNL
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Dutch Design Week en bij het IMPAKT Festival 2021. 
De resultaten van het project zijn gedocumenteerd in 
een webproject dat gelanceerd werd in 2022.

In juni 2021 presenteerden IMPAKT en School of 
Machines een symposium over CODE met als gasten 
Evelyn Austin (Bits of Freedom), Leonieke Verhoog 
(Public Spaces), Marek Tuszynski (Tactical Tech), Sa-
rah Grant (Cosmic Berlin) en Jillian C. York. Tijdens 
het event bij Ars Electronica verzorgde analist en 
data-onderzoeker Frederike Kaltheuner een keynote, 
naast de presentaties van de CODE-deelnemers. In 
het webproject hebben we tot slot ook een diverse 
groep experts en politici betrokken bij het project. De 

of Machines, Making and Make-Believe in Berlijn. 
In een cocreatieproces ontwikkelden deelnemers 

uit Nederland en Duitsland – bezorgde burgers, 
kunstenaars, designers, antropologen en andere 
niet-kunstenaars – onder begeleiding van experts 
een aantal kunstprojecten waarin de rol van big tech 
in ons (digitale) leven centraal staat en opties wor-
den geboden om de macht van deze bedrijven te 
verminderen. De cocreatie vond plaats rondom een 
serie workshops en presentaties. Uiteindelijk zijn drie 
kunstprojecten gerealiseerd die in september online 
werden gepresenteerd bij Ars Electronica. Eén van 
de projecten is tevens live gedemonstreerd tijdens de 

EVENT
cyborg futures: neil harbisson 
11-03-2021 > Kijk dit event terug op YouTube

EVENT
cyborg futures: peter-paul 
verbeek 
25-03-2021 > Kijk dit event terug op YouTube

In maart presenteerde IMPAKT de laatste twee  
events  rondom het Cyborg Futures webproject 
(2020): een presentatie van Cyborg kunstenaar en 
activist Neil Harbisson en een lezing door filosoof 
Peter-Paul Verbeek, beiden gevolgd door een live 
Q&A. Beide talks waren zeer informatief en belicht-
ten op boeiende wijze verschillende aspecten van 
leven als of met cyborgs. 

PROJECT
code nl-d

02-04-2021 t/m 31-12-2021 > Bekijk dit project 
online

CODE NL-D, kort voor Connecting Digital Europe 
Nederland-Duitsland, vormde een belangrijk onder-
deel van IMPAKT’s jaarprogramma in 2021. In dit 
project, dat liep van april tot en met december, stond 
onze agency over digitale data centraal en wilden 
we de politieke processen rondom digitaal beleid in 
Nederland en Duitsland beïnvloeden. CODE NL-D 
was een samenwerking tussen IMPAKT en de School 

Timo Meilof, deelnemer aan CODE NL-D, presenteert het Googless project tijdens Ars Electronica

https://www.youtube.com/watch?v=33i4yYB9XAI
https://www.youtube.com/watch?v=ik_VrUoDb3g&ab_channel=IMPAKTNL
https://code.impakt.nl/
https://code.impakt.nl/
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stelling online
15-04-2021 > Kijk Tabita Rezaire: An Introduction 
terug
29-04-2021 > Kijk Tainted Histories terug

Symbiose Immaculée was een solotentoonstelling van 
kunstenaar Tabita Rezaire. De tentoonstelling was 
georganiseerd door IMPAKT en het Centraal Muse-
um en bestond uit zowel oud en nieuw videowerk van 
Rezaire. Na een periode van corona-uitstel kon de 
expositie begin juni eindelijk voor fysiek publiek open. 
Daarvoor was de tentoonstelling al online te bezoe-
ken en organiseerden we twee online events (Tabita 
Rezaire: An Introduction en de screening Tainted 
Histories) waarin haar werk en de thema’s waarmee 
Rezaire werkt werden besproken.  

In de tentoonstellingsruimte van IMPAKT waren 
drie videowerken van Rezaire te zien: Sorry for Real 
(2015), Peaceful Warrior (2015) en Mamelles Ances-
trales (2019). Dit laatste werk vormde het fysieke mid-
delpunt van de tentoonstelling, met een imponerende 
opstelling die de steencirkels in Afrika nabootste en 
het werk dat in het midden van de cirkel op de grond 
werd geprojecteerd. In de Annex van het Centraal 
Museum stond het laatste onderdeel van de expositie: 
het nieuwe werk Orbit Diapason (2021) dat Rezaire 
maakte in opdracht van IMPAKT en het Centraal 
Museum. 

Symbiose Immaculée was ook online te bezoeken 
als een webproject. Op dit webproject, dat nog 
steeds toegankelijk is, kunnen bezoekers informatie 
vinden over Tabita Rezaire en foto’s en video’s van 
de werken bekijken. Daarnaast zijn de videowerken 

EVENT
full spectrum curatorship  
conference

10-04-2021 & 11-04-2021  > Kijk dit event terug op 
YouTube

Het Full Spectrum Curatorship programma 2021 
startte met een tweedaagse conferentie. Dit was de 
eerste keer dat het verder besloten programma ook 
een publieke component bevatte. De conferentie 
vond geheel online plaats. Sprekers waren de men-
toren van Full Spectrum Curatorship 2020 en 2021, 
die ingingen op hun ervaringen als curator. Daarnaast 
vertelde speciale gast Ade Darmawan van het Indo-
nesische kunstenaarscollectief ruangrupa over het 
lumbung concept dat centraal staat in de curatie van 
documenta15 (2022). 

De in totaal zeven sprekers bij de Full Spectrum Cu-
ratorship conference waren: Paulien Dresscher (Ne-
derlands Film Festival), Katerina Gregos (Curator van 
het IMPAKT Festival 2021, artistiek directeur EMST 
Athens), Angelique Spaninks (MU), Florian Wüst (on-
afhankelijk curator, onder andere voor transmediale 
& Werkleitz, tevens curator IMPAKT Festival 2022), 
Wade Wallerstein (TRANSFER Galleries) & Doreen 
Rios ([ANTI]MATERIA).

TENTOONSTELLING  
tabita rezaire: symbiose immaculée

15-04-2021 t/m 15-08-2021 > Bekijk de tentoon-

betrokken politici zijn actief op lokaal, nationaal en 
Europees niveau, en zijn onder andere Renske Leijten 
(SP), Kim van Sparrentak (GroenLinks, MEP) en Bart 
Groothuis (VVD, MEP). 

CODE is een doorlopend project voor IMPAKT 
en zal in 2022 worden opgevolgd met een tweede 
editie met België als derde deelnemende land. We 
zijn bezig met de ontwikkeling van een pan-Europese 
editie van CODE in 2024 met Europese subsidie.

IMPAKT TV
nft - non fungible tokens

08-04-2021  > Kijk dit event terug op YouTube

IMPAKT TV is één van de nieuwe formats van dit jaar. 
Elke maand organiseerden we een aflevering over 
relevante thema’s in technologie, samen met inter-
nationale gasten. De thema’s werden gekozen door 
een redactie bestaande uit Michelle Franke, Arjon 
Dunnewind, Friso Wiersum en Rosa Wevers. 

De eerste aflevering ging over het fenomeen NFT’s, 
kunst die digitaal verhandeld wordt via blockchain. 
De gasten waren Nederlandse kunstenaar Harm van 
den Dorpel en Nieuw-Zeelandse kunstenaar Simon 
Denny. De hosts waren Michelle Franke van IMPAKT 
en Inte Gloerich, PhD kandidaat en onderzoeker 
voor Institute of Network Cultures. 

Deze eerste uitzending had een groot aantal online 
bezoekers, 486 live kijkers. Dit vormde een mooie 
start van dit nieuwe programma concept.

 

events

https://rezaire.impakt.nl/
https://rezaire.impakt.nl/#Tabita_AnIntroduction_videopage
https://rezaire.impakt.nl/#Tabita_TaintedHistories_videopage
https://www.youtube.com/watch?v=_EXj06JvPAY&list=PLU1LfNwW79W1OJQDXA1MNfyb95nLBBx_S&ab_channel=IMPAKTNL
https://www.youtube.com/watch?v=_EXj06JvPAY&list=PLU1LfNwW79W1OJQDXA1MNfyb95nLBBx_S&ab_channel=IMPAKTNL
https://rezaire.impakt.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=TBZYgZHJXb8&ab_channel=IMPAKTNL
https://www.youtube.com/watch?v=TBZYgZHJXb8&ab_channel=IMPAKTNL
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event. Morozov gaf hierin een presentatie, gevolgd 
door een live Q&A met Arjon Dunnewind en het 
aanwezige publiek. Het geheel is terug te kijken in het 
webproject.

We Are Data werd verder onder de aandacht 
gebracht tijdens Ars Electronica 2021, het IMPAKT 
Festival en andere IMPAKT activiteiten.

mentoren en documentatie vinden over het maak-
proces. Daarnaast bevat het webproject een aantal 
presentaties en interviews over de thematiek van We 
Are Data, van Nederlandse, Egyptische en internatio-
naal bekende experts. 

Rondom de bijdrage van mediacriticus Evgeny 
Morozov organiseerde IMPAKT in mei een online 

Peaceful Warrior en Sorry for Real volledig te zien. Het 
webproject bevat ook opnames van de online events 
en korte presentaties van Rosa Wevers en Edward 
Akintola Hubbard over wat zij inspirerend vinden aan 
het werk van Tabita Rezaire. 

In totaal trokken we voor deze tentoonstelling 
17.041 bezoekers. De samenwerking met het Cen-
traal Museum beviel erg en bleek een mooie opmaat 
een volgend gezamenlijk project: de tentoonstelling 
van het IMPAKT Festival 2021: Modern Love, waar-
over later meer.

WEBPROJECT | EVENT
we are data

26-04-2021 t/m heden > Bekijk dit webproject 
online
27-05-2021 > Bekijk Evgeny Morozov: In search of 
digital agency terug in het webproject

Het We Are Data webproject werd ontwikkeld als de 
conclusie van het meerjarige samenwerkingsproject 
We Are Data met het Cairotronica festival in Egypte. 
In deze samenwerking realiseerden we een uitwisse-
ling waarbij drie Nederlandse kunstenaars (Jeroen 
van Loon, Coralie Vogelaar & Sabrina Verhage) naar 
Egypte gingen om in zeven maanden samen met 
lokale Egyptische kunstenaars en researchers een 
aantal kunstprojecten te realiseren. Deze projecten 
werden vertoond op het Cairotronica festival.

De resultaten van We Are Data zijn terug te vinden 
in het webproject. Bezoekers kunnen de gemaakte 
projecten bekijken, lezen over de deelnemers en 

Mamelles Ancestrales van Tabita Rezaire in het IMPAKT Centrum voor Mediacultuur

https://wearedata.impakt.nl/
https://wearedata.impakt.nl/
https://wearedata.impakt.nl/#Presentations
https://wearedata.impakt.nl/#Presentations
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In het OSINT webproject presenteert IMPAKT het 
werk van een aantal vooraanstaande organisaties 
dat zich bezighoudt met onderzoeksjournalistiek en 
hierbij gebruik maakt van open-source intelligence. 
De organisaties die gepresenteerd worden in het 
webproject zijn: Bellingcat, Forensic Architecture, 
Airwars, The Centre of Investigative Journalism (The 
CIJ) en Follow the Money. Dit project kwam voort uit 
eerdere samenwerkingen met het burgerjournalistiek 
initiatief Bellingcat in 2020.

In het webproject reflecteren journalisten bij 
deze organisaties op het gebruik van open-source 
intelligence, hoe deze nieuwe technologieën onder-
zoeksjournalistiek helpen of tegenwerken en het 
toenemende belang van dit soort onderzoek in onze 

Amsterdam), die recent een nieuw boek uitbracht 
over hoe onze samenleving wordt gekarak teriseerd 
door dit soort massahysterie. Het event had de vorm 
van een korte presentatie gevolgd door een gesprek 
tussen Schuilenburg en onze hosts Friso Wiersum en 
Michelle Franke.

WEBPROJECT | EVENT
osint

08-10-2021 t/m heden > Bekijk het webproject
26-08-2021 > Kijk OSINT: Forensic Architecture 
terug
08-10-2021 > Kijk OSINT: Onderzoeksjournalistiek in 
Nederland terug

IMPAKT TV
conspiracy theories as political 
tools 
06-05-2021  > Kijk dit event terug op YouTube

In de tweede aflevering van IMPAKT TV stonden 
complottheorieën centraal, met een specifieke focus 
op hoe voornamelijk rechtse politici en influencers 
complottheorieën gebruiken voor politiek gewin. De 
gasten waren Florian Cramer (Willem de Kooning 
Academie) en Laudy van den Heuvel (De Groene 
Amsterdammer). 

Laudy en Florian bespraken de geschiedenis van 
het gebruik van complottheorieën als politiek mid-
del en hoe we complottheorieën zouden kunnen 
gebruiken om positieve verandering in te luiden en 
betekenisvolle politieke invloed uit te oefenen. Dit 
thema sloot nauw aan op het Radicalization by Design 
webproject (2020) dat tijdens de uitzending nog 
eens onder de aandacht werd gebracht.

IMPAKT TV
hysteria, or the lack of political 
will? 
03-06-2021  > Kijk dit event terug op YouTube

De derde IMPAKT TV uitzending ging over mas-
sahysterie. Hierin onderzocht IMPAKT de rol die 
sociale media spelen in de verspreiding van online 
massahysterie en hoe dit rechtse populisten en 
autoritaire leiders in de kaart lijkt te spelen. Te gast 
was filosoof Marc Schuilenburg (Vrije Universiteit Peter Keizer (Pointer) presenteert tijdens het event OSINT: Onderzoeksjournalistiek in Nederland op de Dutch Media Week.

https://osint.impakt.nl/#home
https://osint.impakt.nl/#OSINT__Onderzoeksjournalistiek_in_Nederland
https://osint.impakt.nl/#OSINT__Onderzoeksjournalistiek_in_Nederland
https://www.youtube.com/watch?v=G4ugep47kyQ&ab_channel=IMPAKTNL
https://www.youtube.com/watch?v=z9gSfx6u_SE
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toonstelling gratis te bezoeken. In die week vond 
er ook een panel plaats over de thematiek van de 
tentoonstelling met de naam Face Value: The Politics of 
Facial Recognition (27 september 2021), met als spre-
kers Heather Dewey-Hagborg, Christine Quinan, 
Nakeema Stefflbauer en Ella Jakubowska. Dit event 
werd gemodereerd door Rosa Wevers. 

EVENT
makers meet & eat

19-09-2021

Op 19 september 2021 organiseerden IMPAKT, 
RAUM, Creative Coding Utrecht en SETUP de 
tweede editie van de Makers Meet & Eat. Voor dit 
event hadden de vier organisaties makers uit Neder-
land uitgenodigd om in drie rondes te vertellen over 
hun werk en onderzoek en te netwerken met andere 
makers en bezoekers. De dag werd afgesloten met 
een gezamenlijk diner. 

De makers die aanwezig waren op die dag waren: 
Johan Rijpma, 155, Jeroen van Loon, Marc Tuters, 
Rosa Wevers, William Knies, Nicky Liebregts, Ahnjili 
Zhuparris & Tim van Ommeren, Theun Karelse, 
Cream on Chrome, SMELT, Diogo Carrico, Nien-
ke Huitenga & James Bryan Graves, Fleur van der 
Linden, Driessens & Vertappen, Minem Sezgin, Ebru 
Aydin en Joes + Manon. De dag werd geopend met 
een keynote lecture van Dries Depoorter. De host 
van de dag was Friso Wiersum. 

De Makers Meet & Eat was oorspronkelijk gepland 
in de zomer van 2021. Helaas was het aantal corona-

Het werk van Heather Dewey-Hagborg maakte ook 
deel uit van deze tentoonstelling en dit event vormde 
een mooie introductie op de thema’s die in Face Value 
centraal stonden. 

TENTOONSTELLING
face value 
18-09-2021 t/m 10-10-2021  > Bekijk de trailer voor 
deze tentoonstelling

Vanaf 18 september 2021 was Face Value te bezoe-
ken in het IMPAKT Centrum voor Mediacultuur. 
Face Value was een tentoonstelling over surveillance, 
algoritmische vooroordelen en biometrische tech-
nologieën zoals gezichts- en spraakherkenning. De 
tentoonstelling werd gepresenteerd in samenwerking 
met het Nederlands Film Festival en de Universiteit 
Utrecht.

Face Value uitte niet alleen kritiek op het gebruik 
van deze technologieën, maar bood ook een blik op 
alternatieve manieren waarop dit soort technologie 
gebruikt kan worden om meer intieme connecties 
tussen technologie en mens te creëren. 

In de tentoonstelling waren werken van vijf kunste-
naars te zien: Heather Dewey-Hagborg (US), Effi & 
Amir (BE), Josèfa Ntjam (FR), Martine Stig (NL) en 
Ningli Zhu (CN/NL). De tentoonstelling was gecu-
reerd door Rosa Wevers, PhD kandidaat en onder-
zoeker aan de Universiteit Utrecht. Wevers deed in 
2020 mee aan Full Spectrum Curatorship en hier 
ontstond het concept voor de tentoonstelling. 

Tijdens het Nederlands Film Festival was de ten-

digitale samenleving. Het webproject biedt tevens in-
zichten over hoe mensen zelf gebruik zouden kunnen 
maken van vrij beschikbare tools om onderzoek te 
doen. 

Rondom OSINT presenteerde IMPAKT twee even-
ts: een gesprek met oprichter van Forensic Architec-
ture Eyal Weizman en – tijdens de Dutch Mediaweek 
– een panelpresentatie over onderzoeksjournalistiek 
in Nederland met Christiaan Triebert (New York 
Times), Robert van der Noordaa (Trollrensics), Sanne 
Terlingen (Argos) en Peter Keizer (Pointer). Beide 
events brachten waardevolle inzichten in het werk en 
methodes waarmee journalisten en burgers onder-
zoek kunnen doen met behulp van open source 
software en openbaar toegankelijke informatie. 
Opnames van beide events zijn opgenomen in het 
webproject. 

IMPAKT TV
dna surveillance 
02-09-2021  > Kijk dit event terug op YouTube

De september editie van IMPAKT TV draaide om 
het thema DNA surveillance en de risico’s en kansen 
verbonden aan onderzoek naar DNA en de inter-
pretatie en analyse van DNA als data. We bespraken 
dit thema met kunstenaar en onderzoeker Heather 
Dewey-Hagborg, die meerdere kunstprojecten met 
dit thema heeft ontwikkeld. 

Het gesprek werd geleid door Arjon Dunnewind 
en Rosa Wevers, curator van de IMPAKT tentoon-
stelling Face Value, die later in september open ging. 

https://www.youtube.com/watch?v=2AV1QcTRUcs&ab_channel=IMPAKTNL
https://www.youtube.com/watch?v=2AV1QcTRUcs&ab_channel=IMPAKTNL
https://www.youtube.com/watch?v=JIvgcnDCniw&ab_channel=IMPAKTNL
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geert en omgaat met privacy en data. Finder brengt 
online daten naar de fysieke wereld. Door een ge-
kleurde pin te dragen konden mensen aangeven dat 
ze single zijn en met andere mensen met een pin flir-
ten. Het werk werpt vragen op over hoe comfortabel 
mensen zijn om in het echte leven een relatiestatus 
te uiten versus het digitale. De presentatie op Betwe-
ter, en met name Finder, was een voorproefje op het 
IMPAKT Festival 2021: Modern Love. We hadden een 
centrale plek, waardoor veel Betweter-bezoekers 
kennismaakten met de projecten van IMPAKT.

EVENT
impakt presentatie bij betweter 
festival 
01-10-2021

IMPAKT presenteerde twee projecten bij het Betwe-
ter Festival 2021 in TivoliVredenburg: Fake News van 
Jeroen van Loon en Finder van Nadine Roestenburg. 
Fake News is een videowerk dat op een speelse 
manier kritiek uit op hoe Facebook fake news propa-

besmettingen flink toegenomen en moest het event 
worden uitgesteld naar september. In september 
konden we de Makers Meet & Eat veilig uitvoeren en 
hebben we een erg gezellig en leuk event kunnen 
neerzetten. Het uitstel had helaas wel een negatief 
effect op het aantal verwachte en gerealiseerde 
bezoekers. 

WEBPROJECT
abducting europa 
23-09-2021 t/m heden  > Bekijk dit webproject 
online

Dit webproject is een online presentatie van de 
tentoonstelling die IMPAKT in de zomer van 2020 
realiseerde. Centraal staat de rol van het internet in 
de groei van rechtsradicale en nationale ideëen on-
der jongeren centraal. Deze thematiek is in 2021 nog 
steeds zeer relevant: reden om nogmaals aandacht 
te geven aan deze thematiek via de lancering van dit 
webproject.  

In het webproject kunnen bezoekers de tentoon-
stelling beleven via foto’s, achtergrondinformatie en 
video’s. Er worden werken gepresenteerd van Andy 
King, Simon Denny, Annika Larsson, Clusterduck, 
Dorine van Meel, Jonas Staal, Liliana Zeic, Sulaïman 
Majali en Szabolcs Kisspál. Naast deze werken is een 
aantal interviews opgenomen waarin de kunstenaars 
de thema’s van de tentoonstelling bespreken en 
kunnen bezoekers lezen over de achtergrond van de 
tentoonstelling en de link tussen mythologische verha-
len en het huidige politieke klimaat. 

De Utrechtse kunstenaar Jeroen van Loon presenteert zijn werk tijdens de Makers Meet & Eat

https://europa.impakt.nl/
https://europa.impakt.nl/
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ten bij het brengen van verandering. De moderator 
van het gesprek was Arjon Dunnewind. 

Dit panel was onderdeel van Liliana Zeic’s 
EMAP-residency bij IMPAKT. Het resultaat van haar 
residency werd online gepresenteerd in het webpro-
ject Gently Running Downwards. Voor de presentatie 
werkten we samen met transmediale in Berlijn. Het vi-
deowerk en de reader die Zeic maakte, zijn te vinden 
op de website van transmediale.

met deze radicale gedachtegangen en wordt de 
rol verkend die deze 'vreemde' inzichten en sub-
culturen spelen in onze gemedieerde samenleving. 
Op het webproject worden videowerken en online 
performances gepresenteerd van Camille Barton, 
Zach Blas, Yin-Ju Chen, Joshua Citarella, Geoffrey 
Lillemon, Juliette Lizotte, Agnes Momirski, Suzanne 
Treister en Ellie Wyatt. Weird Gnosis werd gecureerd 
door Inez de Coo en Marc Tuters. Het ontwerp was 
in handen van de Italiaanse designer Alex Piacentini, 
wat zorgde voor een uniek uiterlijk ten opzichte van 
onze andere webprojecten. 

Op 2 december 2021 wijdden we een IMPAKT TV 
uitzending aan het project met een presentatie van 
Erik Davis. In januari 2022 presenteerde IMPAKT 
het event Season of the Witch in het kader van Weird 
Gnosis. 

panel – webproject
on populism, new religious 
conservatism and lgbtq rights in 
europe

24-11-2021  > Kijk dit event terug op YouTube
24-11-2021 t/m heden  > Bezoek Gently Running 
Downwards online

Op 24 november organiseerde IMPAKT een online 
gesprek tussen kunstenaar Liliana Zeic, onderzoeker 
Małgorzata Miniakiewicz en kunstenaar Szabolcs 
KissPál over LGBTQ+ rechten, de groeiende macht 
van rechts-conservatieve geluiden in de Europese 
politiek en de rol van kunstenaars, NGO’s en activis-

IMPAKT TV
music & algorithms 
07-10-2021  > Kijk dit event terug op YouTube

In de oktober-editie van IMPAKT TV werd de rol van 
algoritmes in de muziekwereld besproken. Hierbij 
waren Wilbert Mutsaers (hoofd Spotify Benelux) en 
Christine Bauer (Universiteit Utrecht) te gast. Bauers 
onderzoek richt zich op de rol van AI in muziekpro-
gramma’s. Het gesprek was een geanimeerde discus-
sie over de veranderende manieren waarop mensen 
muziek ervaren en nieuwe muziek ontdekken. De 
moderatie was in handen van Rosa Wevers en Friso 
Wiersum. Het event werd georganiseerd met de 
Dutch Media Week en uitgezonden vanuit een studio 
in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in 
Hilversum. 

WEBPROJECT – IMPAKT TV
weird gnosis 
18-11-2021 t/m heden > Bekijk dit webproject online
02-12-2021  > Kijk IMPAKT TV Weird Gnosis with 
Erik Davis terug in het webproject

Weird Gnosis verkent de fringe onderdelen van het 
internet. We zien een groeiende interesse binnen 
subculturen in het online verkennen van esoterische 
kennis en ideeën om oplossingen te bieden voor de 
toenemende macht van nieuwe media en techbedrij-
ven, de klimaatcrisis en andere globale crises. Met de 
werken en kunstenaars die worden gepresenteerd 
in het webproject creëert IMPAKT een dialoog 

Screenshot van Weird Gnosis

https://www.youtube.com/watch?v=XbCBCQyV-5w&ab_channel=IMPAKTNL
https://transmediale.de/almanac/gently-running-downwards
https://transmediale.de/almanac/gently-running-downwards
https://www.youtube.com/watch?v=lTB7Ut7KPZY&ab_channel=IMPAKTNL
https://weirdgnosis.impakt.nl/
https://weirdgnosis.impakt.nl/
https://weirdgnosis.impakt.nl/
https://weirdgnosis.impakt.nl/
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in Freiburg (Duitsland) en Tallinn (Estland). Tijdens en 
na het IMPAKT Festival was de tentoonstelling (tot en 
met 6 februari 2022) te zien in Utrecht, bij IMPAKT 
en in het Centraal Museum. In het voorjaar van 2023 
zal de tentoonstelling, met een deel van het door 
IMPAKT ontwikkelde discursieve programma, te zien 
zijn in Athene. 

Voor de presentatie in Utrecht besloten we de 
tentoonstelling niet losstaand te presenteren, maar als 
uitgangspunt te gebruiken voor het IMPAKT Festival. 
Het festivalprogramma, met lezingen, panels, perfor-
mances en screenings werd door Arjon Dunnewind 
en Katerina Gregos gecureerd. Zij wisten een zeer 

eerste Biënnale van Riga (RIBOCA1). Sinds de zomer 
van 2021 is Gregos artistiek directeur van het Natio-
nal Museum of Contemporary Art in Athene (EMST). 

Katerina Gregos kwam op het thema vanuit een 
jarenlange wens om een tentoonstelling samen te 
stellen rondom het thema ‘liefde’. Ze merkte dat er in 
de hedendaagse kunstwereld weinig wordt gedaan 
met dit thema, omdat het vaak als een enigszins 
oppervlakkig en 'simpel' thema wordt gezien. In sa-
menwerking met IMPAKT, Museum für Neue Kunst 
Freiburg en Tallinn Art Hall Foundation stelde ze in 
2019 en 2020 een expositie samen over moderne 
liefde. Deze tentoonstelling werd eerst gepresenteerd 

De titel van het IMPAKT Festival 2021 
was Modern Love (or Love in the Age 
of Cold Intimacies). In het festival ver
kende IMPAKT de manieren waarop 
in de huidige, door internet en social 
media gedomineerde, samenleving ons 
concept van liefde, relaties en identiteit 
is veranderd. Sociale media, zo is de 
belofte, verbinden mensen met elkaar. 
Nieuwe media bieden ons meer moge
lijkheden dan ooit om vriendschap
pen en relaties aan te gaan en het is 
ook voor mensen die niet binnen de 
heteronormatieve kaders vallen een
voudiger om een soulmate te vinden 
en uiting te geven aan hun identiteit. 
Tegelijkertijd worden deze nieuwe vor
men van relaties ook gecommodificeerd 
door grote techbedrijven die geld ver
dienen aan onze data en het tot stand 
brengen van deze relaties en vriend
schappen. In het festival onderzochten 
we deze vraagstukken aan de hand van 
talks, film-screenings, performances en 
een tentoonstelling.

CURATIE & THEMA
Het IMPAKT Festival 2021 vond plaats van 3 no-
vember t/m 7 november 2021 in Utrecht. Het festival 
werd gecureerd door de Katerina Gregos (GR) en 
Arjon Dunnewind (NL). Gregos is curator, schrijver 
en docent, werkzaam vanuit Griekenland en België. 
Ze heeft drie nationale paviljoens gecureerd bij de 
Biënnale van Venetië en was de hoofdcurator van de 

festival

Curatoren Arjon Dunnewind en Katerina Gregos spreken tijdens de opening van de festivaltentoonstelling
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bij het festival in 2020 en de algemene ervaring door 
het jaar heen met online programmering, waren we 
in staat om IMPAKT TV zonder grote technische 
storingen of andere problemen te produceren. 

Voor de gasten die fysiek op het festival aanwezig 
waren, vertoonden we delen van IMPAKT TV in de 
screeningsruimte van Het Huis Utrecht, zodat ook 
deze bezoekers delen van de uitzending konden 
meekrijgen. IMPAKT TV is een mooie manier om 
bezoekers thuis van een continue festivalervaring 
te voorzien en wij zullen in 2022 het concept weer 
verder ontwikkelen.

LOCATIES
Het festival vond plaats op vier locaties: Het Huis 
Utrecht, IMPAKT [Centrum voor Mediacultuur], het 
Centraal Museum en een etalage aan de Steenweg. 
Het Huis Utrecht was hoofdlocatie. Hier presenteer-
de IMPAKT alle zaalprogramma’s. Door de pro-
gramma’s ver genoeg uit elkaar te plannen, waren we 
in staat om de doorloop te reguleren en het festival 
veilig uit te voeren. Op de tentoonstellingslocaties, 
IMPAKT [Centrum voor Mediacultuur] en het Cen-
traal Museum, gold dat bezoekers alleen naar binnen 
konden op vertoon van een geldige QR-code. In een 
etalage aan de Steenweg was de gehele festivalperi-
ode voor alle voorbijgangers gratis een installatie van 
Jeroen van Loon te bezichtigen.

TENTOONSTELLING
De festivaltentoonstelling Modern Love (or Love in  
the Age of Cold Intimacies) werd gecureerd door  

ontwikkeld die rekening hielden met gedeeltelijke en 
volledige lockdowns en mogelijke 1.5 meter regels 
om snel te kunnen schakelen bij een aanscherping 
van de regels. Gelukkig konden we het festival geheel 
fysiek laten plaatsvinden. Op vertoon van een geldige 
QR-code bij de ingang konden bezoekers de pro-
gramma’s in Het Huis Utrecht bijwonen. 

De invloed van Corona was nog wel merkbaar in 
het aantal internationale gasten en sprekers dat lager 
was dan voorheen.  In de toekomst zal IMPAKT hierin 
proberen een gezonde balans te vinden: voor een 
levendig festival is de aanwezigheid van prominent 
gasten uit binnen-en buitenland van grote waarde, 
maar we realiseren ons ook dat het ongelimiteerd 
invliegen van gasten voor kleine optredens niet meer 
van deze tijd is én dat met hybride programmering 
nog veel te winnen valt. 

IMPAKT TV 
Het festival was net als in 2020 volledig online te 
volgen via Planet IMPAKT. Op de momenten dat 
er geen livestream van het zaalprogramma te zien 
was, zonden we net als vorig jaar IMPAKT TV uit. 
Vanuit een studio die we hadden opgezet in één van 
de ruimtes in Het Huis Utrecht werden tussen de 
livestream de hele dag lang interviews, filmverto-
ningen en vooraf opgenomen materiaal vertoond. 
Online bezoekers konden dus op ieder moment van 
de dag terecht – niet slechts wanneer er zaalpro-
grammering was. 

Een ervaren groep hosts praatte in IMPAKT TV 
de dag aan elkaar en verzorgde korte interviews met 
veel van de festivalgasten uit. Dankzij de ervaringen 

gevarieerd, en soms controversieel, programma 
samen te stellen.

Voor het festival realiseerde IMPAKT inhoudelijke 
samenwerkingen met kunstenaars en andere kunst-
instellingen. We werkten samen met het Centraal 
Museum in Utrecht om een selectie werken uit de 
collectie van het Centraal Museum te tonen in dia-
loog met de werken uit de expositie. Daarnaast ont-
wikkelden Jonas Lund en Melanie Bonajo in opdracht 
van IMPAKT twee nieuwe online werken die tijdens 
het festival gepresenteerd werden en vertoonden we 
een aanpassing van het werk Guilty Landscapes van 
Dries Verhoeven in de tentoonstelling.
 

VOORBEREIDING
De voorbereiding voor het festival verliep voorspoe-
dig. Omdat de tentoonstelling al vanaf het begin 
van het jaar bekend was, was er genoeg tijd om de 
productie hiervan voor te bereiden. De totale Modern 
Love tentoonstelling had meer ruimte nodig dan in 
het IMPAKT Centrum beschikbaar is. Zo kwamen 
we uiteindelijk uit bij het Centraal Museum, waar-
mee we eerder in het jaar ook al succesvol hadden 
samengewerkt in het kader van de solotentoonstelling 
van Tabita Rezaire. De toevoeging van het Centraal 
Museum als locatie bood ons ook de mogelijkheid 
om een extra inhoudelijke laag toe te voegen aan de 
tentoonstelling door werken uit de collectie van het 
Centraal Museum op te nemen in de presentatie. 

Het grootste vraagteken voor het festival was hoe 
de coronacrisis ons festival zou beïnvloeden en of 
het mogelijk zou zijn om een fysiek festival te reali-
seren. We hadden een aantal alternatieve plannen 
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Naast deze werken voegde Gregos, in samenwer-
king met het Centraal Museum, diverse werken uit 
de collectie van het museum toe aan Modern Love. 
Ze selecteerden hiervoor werken van Hendrick 
Bloemaert, Marlene Dumas, Duran Lantink, Sanam 
Khatibi, J.H. Moesman en Rory Pilgrim. Via deze weg 
creëerden we een dialoog over het thema tussen de 
meer historische werken uit het Centraal Museum en 
de nieuwere werken uit de oorspronkelijke Modern 
Love tentoonstelling.

Jonas Lund en Melanie Bonajo ontwikkelden voor 
Modern Love nieuwe online werken, One On One+1 
en The SKINSHIP Dating Show. Van Dries Verhoeven 
vertoonden we een aanpassing van het performan-
ce-/videowerk Guilty Landscapes. Dit werk werd 
getoond in een speciale zaal in het Centraal Museum. 
Vanwege de complexiteit van het werk was Guilty 
Landscapes alleen te zien in de week van het festival. 
Dit provocerende werk werd goed ontvangen en 
tijdens het festival druk bezocht. Ook de video-instal-
latie Life Needs Internet van Jeroen van Loon in een 
etalage aan de Steenweg mocht op veel belangstel-
ling rekenen.

Vanwege de coronamaatregelen moesten we de 
fysieke tentoonstelling in december en januari sluiten. 
Als alternatief boden we in een speciaal hiervoor 
ingericht IMPAKT portal een groot deel van de 
werken online aan als Modern Love Online. Zodra de 
tentoonstelling weer open kon eind januari, hebben 
we de online tentoonstelling gesloten. 

De tentoonstelling bevatte werken van: Laura Ce-
min, Marijke De Roover, Kyriaki Goni, David Haines, 
Juliet Jacques, Mahmoud Khaled, Maria Mavorpou-
lou, Lauren Lee McCarthy & Kyle McDonald, Marge 
Monko, Margaret Salmon, Hannah Toticki, Melanie 
Bonajo, Jonas Lund en Dries Verhoeven. De werken 
van Jonas Lund en Dries Verhoeven waren nieuw 
toegevoegd aan de tentoonstelling voor de presenta-
tie in Utrecht.

Katerina Gregos als een coproductie tussen IMPAKT, 
Museum für Neue Kunst Freiburg en Tallinn Art Hall 
Foundation. De tentoonstelling was eerst te zien 
in Duitsland en Estland. De presentatie in Utrecht, 
van 3 november 2021 tot en met zondag 6 februari 
in IMPAKT [Centrum voor Mediacultuur] en het 
Centraal Museum, was de derde presentatie van de 
tentoonstelling. De tentoonstelling zal in 2023 nog te 
zien zijn in Athene. 

Dries Verhoevens Guilty Landscapes in het Centraal Museum
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love in die tijd zijn veranderd. Eva Illouz, Roanne van 
Voorst en Srecko Horvat bespraken hoe kapitalisme 
en algoritmes ideeën rondom liefde, intimiteit en 
interpersoonlijke relaties hebben veranderd. Srecko 
Horvat koppelde dit ook aan een beschouwing op 
de manier waarop we door de koppeling van liefde 
en politieke actie veranderingen in onze samenleving 
tot stand kunnen brengen. Mounir Samuel tot slot be-
keek liefde en gender vanuit een religieus perspectief. 

Deze verschillende invalshoeken zorgden voor 
een afwisselend, leerzaam en soms controversieel 
programma waarop wij met trots terugkijken. Om-
dat veel van de lezingen hybride waren, konden we 
experimenteren met de vorm van de presentaties. 
Het gesprek met Srecko Horvat maakte bijvoor-
beeld gebruik van filmbeelden en innovatieve pictu-
re-in-picture methodes om een speelse twist te geven 
aan het event. 
 

PANELDISCUSSIES
Op het IMPAKT Festival 2021 werden vijf panels 
gepresenteerd waarin verschillende aspecten van 
het festivalthema werden belicht. In het panel The 
Skin of Your Ass keken wetenschapper Heather Berg, 
filmregisseur en -producent Jennifer Lyon Bell en 
kunstenaar en filmmaker Michael Portnoy naar het 
thema seksualiteit en pornografie en hoe de opkomst 
van social media en andere internetplatformen de 
productie van alternatieve porno heeft veranderd. 

In The Language of Love (on the Internet) bespraken 
journalist Kelli van der Waals, wetenschapper Linda 
Duits, kunstenaar Dries Verhoeven en The Hmm- 
directeur en emoji-expert Lilian Stolk hoe het internet 

Dan Hassler-Forest. Tot slot presenteerden we de 
presentatie van Roanne van Voorst aan als een com-
binatieprogramma met het Love & Algorithms panel. 

In de lezingen en keynotes keken de sprekers vanuit 
zeer afwisselende oogpunten en achtergronden naar 
de thematiek van liefde in de moderne samenleving. 
Zo vertelde AA Bronson over zijn ervaringen als 
een queer kunstenaar en activist in de afgelopen vier 
decennia en hoe opvattingen over identiteit en queer 

LEZINGEN & KEYNOTES
Het IMPAKT Festival 2021 telde vijf talks en key-
notes, met AA Bronson, Eva Illouz, Roanne van 
Voorst, Mounir Samuel en Srecko Horvat. Drie van 
de lezingen hadden de vorm van een dialoog tussen 
de spreker en een moderator: AA Bronson ging 
in gesprek met Centraal Museum directeur Bart 
Rutten, Eva Illouz met IMPAKT 2021 curator Katerina 
Gregos en Srecko Horvat met mediawetenschapper 

Keynote van Roanne van Voorst
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van het IMPAKT programma werden op IMPAKT TV 
ook filmwerken vertoond die exclusief online te zien 
waren.

PERFORMANCES
Het IMPAKT Festival 2021 telde vijf performances en 
een workshop. De Belgische kunstenaar en perfor-
mance artist Marijke De Roover gaf twee performan-
ces tijdens het festival; op de openings- en slotavond. 
Beide performances waren speelse musicalperfor-
mances over de heteronormatieve samenleving en de 
verschillende manieren waarop deze heteronorma-
tiviteit vrouwen, minderheden en queer communities 

SCREENINGS
De vier filmvertoningen belichtten ieder op eigen 
wijze de verschillende aspecten van het festival-
programma. Drie korte films in The New Joy of Sex 
onderzochten moderne interpretaties van seks en 
lichaamstaal. In Brief Encounters, Long Farewells werd 
het menselijke verlangen naar intimiteit gevisualiseerd 
aan de hand van twee intieme werken van Mike Hool-
boom en Shelly Silver. In AI Romance and Freudian 
Labyrinths vertoonden we twee films van de Portu-
gese filmmaker Gabriel Abrantes die op een humo-
ristische wijze en met veel referenties aan klassieke 
cinema en cultuurgeschiedenis kijkt naar de relaties 
met onszelf en anderen. Tot slot vertoonden we de 
docu-fictie film Ocean of Love van Alexa Karolinski en 
Ingo Niermann waarin het algemene verlangen naar 
en noodzaak voor liefde wordt onderzocht, ongeacht 
of iemand traditioneel ‘aantrekkelijk’ is. 

We organiseerden tijdens het festival tevens een 
aantal speciale screenings van de film Night Soil: Eco-
nomy of Love van Melanie Bonajo waarin een portret 
wordt geschetst van sekswerkers in Brooklyn, New 
York. Dit werk was na het festival ook als een installa-
tie te zien in het Centraal Museum als onderdeel van 
de festivaltentoonstelling.

De filmprogramma’s werden voorzien van een 
informatieve inleiding en afgerond met een Q&A met 
één of meerdere filmmakers. Deze Q&A’s vonden 
plaats via een live-verbinding op IMPAKT TV. Met 
uitzondering van de films van Gabriel Abrantes en 
Melanie Bonajo, waren alle screenings ook in hun ge-
heel online te bekijken via het Planet IMPAKT portal 
en live via IMPAKT TV. Naast de reguliere screenings 

communicatie rondom relaties en liefde heeft veran-
derd en hoe omgangsregels in het digitale domein 
vaak aan snelle verandering onderhevig zijn. 

Het panel Self-Fashioning in the Age of Social 
Media ging verder in op hoe mensen online nieuwe 
manieren vinden om zichzelf te uiten. Kunstenaar 
Marijke De Roover, etnomusicoloog Kyra Gaunt en 
wetenschapper Edward Akintola Hubbard gingen 
in gesprek over de wijze waarop de black en queer 
communities zich online uiten, hoe dit tot nieuwe 
vormen van empowerment heeft geleid en de vraag-
stukken die dit opwerpt wanneer dit soort uitingen 
worden gecommercialiseerd en toegeëigend door 
big tech. 

Het panel Love & Algorithms werd gepresenteerd 
als een vervolg op de keynote van Roanne van 
Voorst. In dit panel onderzochten Roanne van Voorst, 
Jonas Lund en Miriam Rasch de rol van algoritmes in 
de moderne opvatting van liefde. Centraal stond de 
vraag of er ten tijde van algoritmes en kunstmatige 
intelligentie nog toevallige liefde kan ontstaan en wat 
de gevaren zijn van algoritmische ‘matchmaking’. 

Jonas Lund was ook te gast in het panel Online 
Dating met een Twist, waarin hij en kunstenaar Mela-
nie Bonajo met haar SKINSHIP collectief in gesprek 
gingen met curator en onderzoeker Annet Dekker 
over de kunstprojecten die ze hebben gemaakt voor 
IMPAKT.

Kunstenaar en designer AiRich vertelt over haar werk en 
inspiraties tijdens #blackgirlmagic: Janelle Monáe’s Queer 
Afrofuturism
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in verschillende kamers alternatieve ideeën over 
identiteit, liefde en self-love te verkennen. De bezoe-
kers waren niet slechts toeschouwers, maar werden 
ook aangespoord om zelf actief deel te nemen aan 
de show waardoor de performance een interactieve, 
participatieve en unieke ervaring was voor iedere 
bezoeker. 

Jonas Lund ontwikkelde voor IMPAKT de ervaring 
One on One+1. Dit werk is een twist op de traditionele 
dating app. Deelnemers konden op een website hun 
naam en sociale media doorgeven en aan de hand 
van algoritmes en Open Source Intelligence werd 
een match gemaakt met een andere deelnemer. 
Deze deelnemers werden vervolgens aan elkaar ge-
koppeld en via een videochat aan elkaar voorgesteld, 
waarbij een algoritme niet alleen gespreksonderwer-
pen aandroeg, maar ook waarschuwde voor thema’s 
die gevoelig zouden kunnen liggen bij de ander 
en daarom maar beter vermeden konden worden. 
Door al deze handelingen transparant te maken voor 
de gebruiker wierp One on One+1 een blik op een 
toekomst waarin we ons (liefdes)leven laten bepalen 
door algoritmes.

PROFESSIONALS- & STUDENTEN-
PROGRAMMA
Omdat IMPAKT weer een fysiek programma had, 
was het ook weer mogelijk om fysieke professio-
nals- en studentenprogramma’s te realiseren. Om de 
hybride vorm van het festival te waarborgen, boden 
we studenten en professionals ook aan om digitaal 
aanwezig te zijn bij bepaalde events in deze program-
ma’s.

muzikant Janelle Monáe, de afrofuturisme stroming 
in kunst en muziek en hoe belangrijk dit soort zwarte 
kunstuitingen zijn in onze samenleving. 

De laatste fysieke performance op het IMPAKT 
Festival 2021 was de Longing Disco, gepresenteerd 
door de Britse kunstenaar Nick Fox. Gedurende het 
festival konden festivalbezoekers nummers insturen 
die gerelateerd waren aan hun liefdesleven, dierbare 
vriendschap of familierelatie of anderszins herinnerin-
gen opwekten van verdriet en verlangen. Fox creëer-
de rondom deze nummers en verhalen een playlist 
die gespeeld werd op de avonden van het festival en 
op de slotavond als DJ-set live werd opgevoerd. 

We organiseerden tot slot een schrijfsessie met de 
Utrechtse kunstenaar Jeroen van Loon. De schrijfses-
sie werd georganiseerd in het kader van een nieuwe 
versie van het werk Life Needs Internet, een lopend 
project waarin Jeroen van Loon de invloed van het 
internet op het dagelijks leven documenteert. Tijdens 
en voor het festival organiseerden we twee schrijf-
sessies waarin mensen hun ervaringen konden delen. 
Deze brieven zullen worden opgenomen een volgen-
de versie van het kunstwerk. Een eerdere versie van 
Life Needs Internet werd tijdens het festival getoond in 
een winkeletalage. 

ONLINE WERKEN
Melanie Bonajo en Jonas Lund maakten in opdracht 
twee online werken voor het IMPAKT Festival 2021. 
Melanie Bonajo creëerde samen met het SKINSHIP 
collectief The SKINSHIP Dating Show. Dit was een 
online performancewerk waarin Bonajo en haar 
SKINSHIP collectief bezoekers uitnodigden om 

vervreemd en discrimineert. In Live, Laugh Limerence 
reflecteerde De Roover op hoe in film en media lief-
desrelaties vaak als 'normaal' worden gepresenteerd, 
terwijl vrouwen nauwelijks tot geen macht hebben. 
In The Eggcelent Adventures of Marijke De Roover 
bekritiseerde ze de stigma’s van de samenleving over 
de kinderwens van queer vrouwen. 

Onderzoeker Natalie Dixon presenteerde de 
performance Senhora, waarin ze haar familiege-
schiedenis vertelde. Dixon reflecteerde op de rol van 
haar grootmoeder in de verhalen die haar als kind 
verteld werden en ze besprak haar onderzoek naar 
de waarheid achter deze verhalen en het belang van 
het vertellen van ‘herstories’ over de vrouwen in onze 
familiegeschiedenissen. 

De vierde performance was #blackgirlmagic: 
Janelle Monáe’s Queer Afrofuturism, een performan-
ce en lecture gegeven door mediawetenschapper 
Dan Hassler-Forest, kunstenaar AiRich en danseres 
Taneesha Sijmons (themultifacetedwomxn). In deze 
performatieve lecture verkenden de sprekers en 
performers het werk van Amerikaanse kunstenaar en 

Still uit de film Progressive Touch van Michael Portnoy
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professionals diner, twee sessies over het Full Spec-
trum Curatorship-traject, een kennismakingsessie 
tussen Katerina Gregos en het Nederlandse kunst & 
designveld en meerdere netwerkborrels. 

Het professionalsprogramma werd enthousiast 
ontvangen door de aanwezige gasten en fysieke 
activiteiten zoals de Full Spectrum Curatorship-bij-
eenkomst, het diner en het kennismakingsmoment 
waren erg leerzaam, inspirerend en gezellig. De 
online onderdelen van het professionals programma 
stelden ons in staat om te experimenteren met hybri-
de programmering waarin online bezoekers de optie 
krijgen om actief mee te doen met meer onderdelen 
van het festival. 

groepsverband het IMPAKT Festival 2021 bezocht. 
Het professionalsprogramma bestond uit een aantal 

bijeenkomsten verspreid over het festival waarbij 
Nederlandse en internationale makers, festivalorga-
nisatoren, curatoren en andere cultuurprofessionals 
konden netwerken en nader kennis konden maken 
met de curator, festivalgasten, het festival en andere 
projecten die IMPAKT organiseert. Het professional-
sprogramma van het IMPAKT Festival 2021 bestond 
uit: een online presentatie van Katerina Gregos, een 
online roundtable over hybride festivalformaten, een 

Net als in eerdere jaren ontvingen we diverse 
studentengroepen op het festival. Veel studenten 
kwamen fysiek naar het festival, maar we hadden ook 
een grote groep online studentenbezoeken. Iedere 
dag van het festival hadden we voor studenten spe-
ciale ontmoetingsmomenten met Katerina Gregos 
georganiseerd waarin ze met haar het gesprek 
konden aangaan over het festival en de thema’s. Deze 
bijeenkomsten waren erg interessant en leerzaam 
en werden erg positief ontvangen door de studenten 
en docenten. Uiteindelijk hebben 171 studenten in 

Katerina Gregos tijdens het festival in gesprek met een studentengroep

Het professionals dinner, één van de onderdelen van het professionalsprogramma
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ritme deelnemers aan elkaar gekoppeld werden en 
een script voor de date kregen. One on One+1 werd 
voor het eerst gepresenteerd tijdens het festival en 
werd tevens opgenomen in de tentoonstelling van het 
festival. Omdat het een online werk betreft, konden 
we het tijdens de lockdown nog een aantal keer open-
stellen voor deelname.

teit Utrecht bij de afdeling Gender Studies en doet 
onderzoek naar surveillance en gezichtsherkenning. 
Ze ontwikkelde, als onderdeel van het Full Spectrum 
Curatorship programma, een tentoonstellingsconcept 
gericht op deze onderwerpen. In 2021 ondersteunde 
IMPAKT haar bij de realisatie van dit concept tot een 
tentoonstelling, met daaraan gekoppeld een panel bij 
het Nederlands Film Festival en een uitzending in onze 
serie IMPAKT TV. De tentoonstelling, Face Value, was 
te zien in IMPAKT [Centrum voor Mediacultuur], van 
18 september tot en met 10 oktober.

MELANIE BONAJO
Voor het IMPAKT Festival 2021: Modern Love onder-
steunden we de ontwikkeling van twee innovatieve 
online werken door middel van een kunstopdracht. 
De eerste van deze werken was THE SKINSHIP 
DATING SHOW, gecreëerd door de Nederlandse 
kunstenaar Melanie Bonajo en SKINSHIP, het Duitse 
collectief waar Bonajo onderdeel van uitmaakt. Het 
werk nam de vorm aan van een performatieve live 
online dating show waaraan festivalbezoekers mee 
konden doen. De performance vond plaats op vrijdag 
5 november en was voor bezoekers van het festival 
toegankelijk via een speciaal online portal. 

JONAS LUND
Het tweede opdrachtwerk dat voor het IMPAKT 
Festival 2021 werd gecreëerd was van de Zweedse 
kunstenaar Jonas Lund. In zijn werk One on One+1 
konden mensen zich opgeven voor een unieke online 
dating ervaring waarbij aan de hand van een algo-

IMPAKT ondersteunde in 2021 ver
schillende samenwerkingsprojecten 
met kunstenaars en jonge talenten om 
hun kennis en talent te ontwikkelen. 
Vanwege de aanhoudende invloed van 
COVID19, werden veel van deze samen
werkingen online en remote uitgevoerd. 
In 2021 werkten we samen met Liliana 
Zeic, Tabita Rezaire, Melanie Bonajo, 
Jonas Lund, Marc Tuters, Rosa Wevers 
en Marijn Bril. Daarnaast presenteer
den we de tweede editie van het Full 
Spectrum Curatorship programma. 
De genoemde samenwerkingen hebben 
geleid tot diverse producties en presen
taties in 2021. 

TABITA REZAIRE
In de zomermaanden presenteerden IMPAKT en het 
Centraal Museum een tentoonstelling van Tabita Re-
zaire: Symbiose Immaculée. Voor deze tentoonstelling 
ontwikkelde Tabita Rezaire een nieuw werk. Dit werk, 
Orbit Diapason, was te zien in het Centraal Museum. 
Na afloop van Symbiose Immaculée heeft Centraal 
Museum Orbit Diapason aangekocht als deel van de 
vaste collectie. Door deze aankoop door een toon-
aangevend Nederlands museum is het waarschijnlijk 
dat het werk nog vaker te zien zal zijn in Nederland 
en daarbuiten.

ROSA WEVERS
IMPAKT realiseerde samen met de Nederlandse cu-
rator en onderzoeker Rosa Wevers de tentoonstelling 
Face Value. Wevers is promovenda aan de Universi-

talentontwikkeling en samenwerking met kunstenaars

Melanie Bonajo
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Computers, Privacy and Data Protection (CPDP) 
Conference in Brussel. De samenwerking met Marijn 
Bril kwam tot stand naar aanleiding van haar stage bij 
IMPAKT in 2020.

MARC TUTERS
In 2021 realiseerde IMPAKT een vervolg op onze 
eerdere samenwerking met onderzoeker en curator 
Marc Tuters. Samen met IMPAKT-curator Inez de 

tuur en het verkennen van de natuurlijke wereld door 
computer- en internetmedia. De presentatie bestond 
uit een talk, films, een workshop en performatieve 
presentaties. When I Look Through My Browser Win-
dow I Feel the Fresh Air werd gepresenteerd op het 
CIVA Festival en delen van de presentatie zijn terug 
te kijken via het videoplatform Twitch. 

Samen met de Belgische organisatie Werktank 
ondersteunde IMPAKT Bril bij de productie van een 
nieuwe werk. Dit project werd gepresenteerd op de 

LILIANA ZEIC (PISKORSKA)
Als lid van het door EU Culture ondersteunde Euro-
pean Media Art Platform kon IMPAKT van 2018 tot 
en met 2021 jaarlijks een kunstenaar uitnodigen voor 
een residency van twee maanden, met een budget 
voor huisvesting, werkruimte, productiekosten en 
levensonderhoud. Voor de residency in 2021 koos 
IMPAKT de Poolse kunstenaar Liliana Zeic (voorheen 
Piskorska). Vanwege COVID-19 vond de residency 
volledig plaats vanuit Polen, zonder fysieke compo-
nent in Utrecht. Zeic werd tijdens haar residency 
ondersteund door het IMPAKT team in Nederland en 
een stagiaire die werkte vanuit Polen. 

Tijdens haar residency ontwikkelde Zeic het werk 
Gently Running Downwards (een twee-kanaals 
videowerk) en een reader over extreem rechtse 
online retoriek in Polen. Op de IMPAKT website was 
de ontwikkeling van Gently Running Downwards te 
volgen via regelmatige blogs over haar progressie. 
Zeics werk werd tevens gepresenteerd in samen-
werking met het Duitse mediafestival transmediale 
en is blijvend te zien op de website van transmediale 
als webproject. Het videowerk werd live, in de vorm 
van een tentoonstelling, gepresenteerd in Duitsland 
tijdens het Werkleitz Festival in Halle. 

MARIJN BRIL
IMPAKT ondersteunde de Nederlandse kunstenaar 
en curator Marijn Bril in de ontwikkeling van het pro-
ject When I Look Through My Browser Window I Feel 
the Fresh Air. In deze online discursieve presentatie 
onderzocht Bril het concept van browser-based na-

Still uit Gently Running Downwards, het werk dat Liliana Zeic maakte als deel van haar residency bij IMPAKT
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Coo leidde Marc Tuters het Weird Gnosis project, 
een programmaonderdeel dat de 'vreemde' hoeken 
van internetcultuur opzocht en thema’s als digitaal 
occultisme, hekserij en fringe culture besprak. Deze 
samenwerking leidde tot de ontwikkeling van een 
webproject en enkele events, waarvan de laatste 
plaatsvond in januari 2022.

FULL SPECTRUM CURATORSHIP
Full Spectrum Curatorship is een trainingsprogramma 
voor jonge curatoren. In 2021 organiseerden we de 
tweede editie. IMPAKT nodigt professionele cura-
toren uit als mentoren/trainers om aankomende en 
beginnende curatoren te leren hun eigen curatoriële 
visie en praktijk te ontwikkelen. Het programma 
vormt een brug tussen de theoretische en prakti-
sche kant van het werk als curator in het veld van de 
mediakunst.

De volgende curatoren namen in 2021 deel als 
mentoren: Paulien Dresscher, Katerina Gregos, 
Doreen Rios, Angelique Spaninks, Florian Wüst en 
Wade Wallerstein. Uit de inzendingen die we als 
reactie op onze open call ontvingen selecteerden we  
een twaalf deelnemers die gedurende 4 maanden 
hun eerste concept tot een volwaardig projectplan 
ontwikkelden. Vanwege het succes en de meerwaar-
de van dit programma voor onze doelstellingen zullen 
we het programma in 2022 voortzetten met een 
derde editie.

abroad
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Joana Moll in 2019, Clusterduck in 2020 en Liliana 
Zeic in 2021. Het traject werd afgesloten met een 
grootschalige tentoonstelling tijdens het Werkleitz 
festival in Halle. Wij zijn erg trots op het werk dat de 
afgelopen jaren is gemaakt door onze verschillende 
resident artists en zijn zeer verheugd dat de EU zeer 
positief oordeelde over de projectaanvraag voor de 
periode 2022-2024 en wederom subsidie heeft toe-
gekend aan dit groeiende samenwerkingsverband.

Hiernaast werd IMPAKT ook gevraagd een filmpro-
gramma te cureren voor Kurzfilmfestival Köln (KFFK). 
Het programma bevatte vier films van prominente 
Nederlandse kunstenaars: Kiss the Sky - Eye Trick the 
I van Donna Verheijden, Establishing Eden en Forest 
on Location van Broersen & Lukács en Night Soil - 
Economy of Love van Melanie Bonajo. IMPAKT nam 
ook deel aan een panel over kunst en utopieën. 

2021 was tevens het slot van het vierjarige residen-
cy EMAP/EMARE. In de periode 2018-2021 heeft 
IMPAKT de volgende kunstenaars ondersteund bij 
de ontwikkeling van niew werk: Anna Ridler in 2018, 

Vanwege de aanhoudende gevolgen van 
COVID19 was het in 2021 wederom 
lastig om fysieke internationale samen
werkingen te realiseren. Wel hebben we 
een groot aantal online samenwerkin
gen opgezet met prominente internatio
nale partners. 

Deze samenwerkingen zijn in de voorgaande hoofd-
stukken al aan de orde gekomen:

• Bal Masqué — met sound:frame Wenen tijdens het 
Vienna Media Art Festival; 

• Bal Masqué — met European Media Art Festival 
Osnabrück;

• Bal Masqué — met het European Media Art 
Platform tijdens en met Ars Electronica Festival in 
Linz;

• Workshop Face & Bodyfilters  — met het Eu-
ropean Media Art Platform tijdens en met Ars 
Electronica Festival in Linz;

• Workshop VJ-ing in Zoom — met het European 
Media Art Platform tijdens en met Ars Electronica 
Festival in Linz;

• CODE NL-D  — met School of Machines in Berlijn;
• We Are Data  — met Cairotronica Festival in Cairo;
• CODE: Reclaiming Digital Agency   — met Ars 

Electronica Festival in Linz,
• Gently Running Downwards — met transmediale in 

Berlijn in het kader van het European Media Art 
Platform residency programma;

• Een co-streamingsamenwerking  — met Aksioma 
in Slovenië 

internationale samenwerkingen

Aankondiging voor de CODE NL-D presentatie tijdens Ars Electronica
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 Bij de tentoonstellingen hebben we meer dan 
voorheen ingezet op lokaal publiek, niet in de laatste 
plaats omdat door Corona de reisbereidheid van het 
publiek nog niet zo hoog was. 

 Het festivalthema was dit jaar aantrekkelijk voor 
een breed publiek: Modern Love onderzocht de 
manier waarop internet en sociale media de liefde 
beïnvloeden. In de festivalcampagne is daarom inge-
zet op aansprekende elementen zoals bekende lyrics 
uit liefdesliedjes en de herkenbare visuele taal van 
mobiele apps, Whatsapp en emojis. Dit leverde een 
kleurrijke campagne op die meteen in oog sprong, 
zowel online als in de openbare ruimte met A0 pos-
ters in Utrecht en Amsterdam.

ALGEMENE IMPAKT-CAMPAGNE
Gedurende het jaar zijn de meeste PR-activiteiten 
gericht op de promotie van specifieke events en/
of tentoonstellingen. In 2021 is voor het eerst ook 
een algemene campagne ontwikkeld in de vorm van 
een serie van vier flyers. De flyers zijn verspreid in 
Utrecht. Dit is de eerste stap in het voornemen om 
komende jaren meer aandacht te besteden aan gro-
tere zichtbaarheid en naamsbekendheid van IMPAKT 
als Centrum voor Mediacultuur.

 
PERS EN FREE PUBLICITY
Ook in 2021 bleek het soms lastig voor online events 
persaandacht te genereren in de traditionele media. 
Als het om free publicity voor online events gaat, 
hebben we vooral ingezet op cross-promotie met 

Om het groeiend aantal activiteiten 
goed onder de aandacht van het publiek 
te brengen, is in 2021 veel tijd geïnves
teerd in het stroomlijnen van de inter
ne processen via modeldraaiboeken. 
Deze werkwijze heeft zich afgelopen 
jaar al als zeer effectief bewezen. De 
volgende stap is om, vanuit deze basis, 
per event aanvullende, nieuwe strate
gieën uit te werken waarmee we geko
zen doelgroepen op nieuwe manieren 
kunnen bereiken en verbinden.  

Meer online events, webprojecten en fysieke ten-
toonstellingen gedurende het jaar betekende ook 
substantieel meer werk voor de afdeling PR en 
communicatie. Per event/programma is gekeken 
welke communicatiekanalen het beste ingezet 
konden worden en op welke manier: drukwerk, free 
publicity, sociale media, nieuwsbrieven, advertenties 
en samenwerkingen met collega-instellingen voor 
cross-promotie. Net zoals voorgaande jaren is stevig 
ingezet op online communicatie. De kenmerkende 
visuele identiteit, ontwikkeld door HOAX, zorgde 
voor sterke herkenbaarheid – online en offline.

Bij de online events bleken we vooral bij ‘niche’ 
events zeer succesvol in het aanspreken van de juiste 
doelgroep. Voorbeelden hiervan zijn de IMPAKT TV 
aflevering over NFT’s (486 live kijkers + 483 rewat-
ches) en de uitzending met Erik Davis in december 
(176 live kijkers + 409 rewatches in minder dan een 
maand tijd). Beiden events waren een groot succes 
en bereikten een toegewijd, internationaal publiek dat 
veelal nog niet met IMPAKT bekend was.

pr en publiciteit

Een volle zaaal tijdens het IMPAKT Festival in Het Huis Utrecht
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over de bijzondere video/performance van Dries 
Verhoeven (door Hagar Schuringa, 10-11-2021) en 
de Volkskrant selecteerde het kunstwerk van Hannah 
Toticki als kunstwerk van de week (door Anna van 
Leeuwen, 11-11-2021). Beide artikelen verschenen zo-
wel digitaal als in print. Metropolis M bezocht ook het 
festival, interviewde co-curator Katerina Gregos en 
schreef een zeer positieve review: 'seeking a way to 
reconnect at IMPAKT’s Modern Love festival' (door 
Agnieszka Wodziska, 06-11-2021).
 

SOCIAL MEDIA
Naast free publicity waren sociale media belangrijke 
kanalen om mensen te informeren over en enthousi-
asmeren voor onze programma’s. Over alle kanalen is 
de groei van de afgelopen jaren doorgezet. Facebook 
bleef nagenoeg gelijk (103%), Instagram vertoonde 
de grootste groei in aantal volgers en engagement 
(139%). Dit is het resultaat van het optimaliseren van 
het account. Instagram is sterk beeld-georiënteerd, 
dus hebben we meer aandacht besteed aan de look & 

‘Symbiose Immaculée is verfrissend in 
haar radicaliteit.’ – Milo Vermeire, NRC 
Handelsblad

IMPAKT Festival | ‘Wat is de relatie 
tussen techniek en intimiteit? Kunste
naar Dries Verhoeven maakt de kijker 
pijnlijk deelgenoot van die zoektocht.’ 
 – ● ● ● ● ● Hagar Schuringa, NRC 
Handelsblad

‘Without stumbling into 90s nostal
gia , the programming of Modern Love 
recognises the promises the Internet 
continues to hold as it explores ways to 
mediate a healthier and more conscious 
relationship to the digital.’ – Agnieszka 
Wodzinska, Metropolis M

Face Value was een goed bezochte tentoonstelling. 
Naast publicaties op het gebied van kunst, cultuur 
en media (zoals Gonzo Circus, Which Museum, 
Mediawijsheid, Kunstinzicht) was de media-aandacht 
opvallend lokaal van karakter: lokale pers en culturele 
agenda’s (zoals DUIC, UITAgenda, Uitzinning, Ont-
dek Utrecht), de agenda van de Universiteit Utrecht 
en een opvallende tip in de subreddit van Utrecht.

 Tot slot is het festival met meerdere toegespitste 
persberichten breed aangekondigd en opgepakt. We 
zorgden voor vermelding in alle Utrechtse culture-
le  agenda’s, lokale media en online internationale 
platforms op het gebied kunst en media zoals Digi-
Cult. Naar aanleiding van het festival Modern Love 
publiceerden twee landelijke kranten een review: 
NRC Handelsblad publiceerde een vijf sterren review 

collegainstellingen. Daarnaast hebben sprekers, 
deelnemers en/of kunstenaars actief bijgedragen aan 
de promotie door aankondigingen in hun netwerk te 
delen en is voor ieder event geïnventariseerd welke 
journalisten en andere relevante platforms gericht 
moesten worden benaderd.

 Voor de tentoonstellingen en het festival zijn 
persberichten verstuurd naar een bredere perslijst. 
Warme perscontacten zijn persoonlijk benaderd. Dit 
resulteerde in artikelen in zowel print als online media.

 Bij de tentoonstelling Symbiose Immaculée van 
Tabita Rezaire publiceerde o.a. Metropolis M een 
uitgebreide Engelstalige review: 'Sites of stargazing 
– Tabita Rezaire’s "Symbiose Immaculée" at Centraal 
Museum and IMPAKT' (door Jue Yang, 21-06-2021) 
waarin zowel de werken bij het Centraal Museum als 
bij IMPAKT besproken werden. 'Kunstenaar Tabita 
Rezaire wil de wereld redden van de dominante 
Westerse blik' is de titel van de review die in NRC 
Handelsblad verscheen, zowel digitaal als in print. De 
landelijke krant gaf 3 sterren aan de tentoonstelling: 
'Symbiose Immaculée is verfrissend in haar radicali-
teit' (door Milo Vermeire, 11-08-2021). Verder is de 
tentoonstelling vermeld in lokale media en culturele 
agenda’s (zoals Uitzinnig, Uitagenda) en online kunst- 
en cultuurpublicaties waaronder Next Nature Maga-
zine, Agora Digital Art, Which Museum. Het vrou-
wenmagazine Zij aan Zij berichtte over het publieke 
programma rond de tentoonstelling en Gijsje Mulder 
schreef een review voor Galerie Pouloeuff, waarin 
ze de installatie Mamelles Ancestrales bij IMPAKT 
omschrijft als 'een indrukwekkende ervaring die een 
een sterk gevoel van verbinding met iets groters' bij 
haar achterliet.

abroad

Het hoofdbeeld van het festival

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/echt-een-worden-met-je-computer-in-de-onesie-met-toetsenbord-van-toticki-anbert-kan-het~b4c211e0/
https://www.metropolism.com/nl/reviews/45178_26_f_nl_seeking_a_way_to_reconnect_at_impakt_s_modern_love_festival
https://www.gonzocircus.com/face-value/
https://whichmuseum.nl/tentoonstelling/face-value-impakt-centre-for-mediaculture-16333
https://netwerkmediawijsheid.nl/activiteit/tentoonstelling-face-value-surveillance-en-identiteit-in-het-tijdperk-van-digitale-gezichtsherkenning/
https://www.kunstinzicht.nl/kunst/tentoonstelling/16514/e21755/impakt-centrum-face-value.html
https://www.duic.nl/cultuur/tentoonstelling-face-value-in-utrecht-gezichtsherkenning-komt-steeds-meer-in-ons-leven/
https://www.uitagendautrecht.nl/en/face-value/
https://www.uitzinnig.nl/agenda/tentoonstelling/45503-face-value.aspx
https://www.ontdek-utrecht.nl/event/84688/face-value
https://www.ontdek-utrecht.nl/event/84688/face-value
https://www.reddit.com/r/Utrecht/comments/pk92v6/face_value_exhibition/
http://digicult.it/articles/art/impakt-festival-2021-modern-love-how-technology-is-changing-the-way-we-love/
http://digicult.it/articles/art/impakt-festival-2021-modern-love-how-technology-is-changing-the-way-we-love/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/10/schoenen-uit-gebaart-de-man-in-onderbroek-a4064928
https://www.metropolism.com/en/reviews/43511_sites_of_stargazing_tabita_rezaire_s_symbiose_immacul_e_at_centraal_museum_and_impakt
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/11/kunstenaar-tabita-rezaire-wil-de-wereld-redden-van-de-dominante-westerse-blik-a4054386
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/11/kunstenaar-tabita-rezaire-wil-de-wereld-redden-van-de-dominante-westerse-blik-a4054386
https://www.uitzinnig.nl/agenda/tentoonstelling/45051-tabita-rezaire-symbiose-immaculee.aspx
https://www.ontdek-utrecht.nl/event/79243/annex-tabita-rezaire
https://nextnature.net/magazine/story/2021/5-expos
https://nextnature.net/magazine/story/2021/5-expos
https://agoradigital.art/artist-profile-tabita-rezaire/
https://whichmuseum.nl/tentoonstelling/tabita-rezaire-symbiose-immaculee-impakt-centre-for-mediaculture-15906
https://www.zijaanzij.nl/events/81210/Tainted-Histories-Screening-Tabita-Rezaire.html
https://www.galeriepouloeuff.nl/nieuws-en-media/315/mamelles-ancestrales-van-tabita-rezaire-door-gijsje-mulder.html
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SAMENWERKINGEN EN CROSS- 
PROMOTIES
Het aantal inhoudelijke samenwerkingen bood kan-
sen voor het vergroten van IMPAKT’s publieksbereik. 
Met verschillende (internationale) collega instellingen 
trokken we samen op in de promotie en het bereiken 
van een bredere groep bezoekers. Zo is voor Tabita 
Rezaire nauw samengewerkt met de PR-afdeling 
van het Centraal Museum en zijn alle PR-activiteiten 

mogelijk geweest voor ieder event de advertentiemo-
gelijkheden van Facebook/Meta veel effectiever en 
efficiënter in te zetten. Gedurende het jaar hebben 
we veel geleerd en kunnen we in de toekomst steeds 
gerichter onze advertenties voorleggen aan potentië-
le bezoekers. 

feel van de IMPAKT feed, het gebruik van templates 
en Instagram Stories.

Op sociale media gebruikten we een meer infor-
mele toon, met gebruik van emojis, vragen en polls 
om onze volgers te betrekken. Een van de nieuwe 
concepten die in 2021 is ingezet was het produceren 
van originele videocontent voor sociale media. Zo 
hebben we bij Face Value voor het eerst een tentoon-
stellingsteaser gedeeld. Deze is 305 keer bekeken 
op Youtube (1.100 impressies), heeft 784 mensen be-
reikt op Facebook en 1.107 op Instagram. De teaser 
was ook te zien in de Utrechtse bioscopen Louis 
Hartooper Conplex en Springhaver. De trailer heeft 
zich bewezen als een zeer succesvolle manier om in 
40-50 seconden een breed publiek nieuwsgierig te 
maken de tentoonstelling te bezoeken.

Teasers hebben we daarna ook gemaakt voor alle 
webprojecten. Meest in het oog springende is de 
teaser voor Weird Gnosis met 263 views op Youtube, 
2.665 bereikte mensen op Facebook en 1.627 op 
Instagram. Door de goede ervaringen zullen we deze 
ook voor toekomstige tentoonstellingen en webpro-
jecten blijven maken. Voor maximaal bereik hebben 
we alle online events in 2021 zo snel mogelijk na 
afloop beschikbaar gesteld via YouTube. Dit leidde tot 
een groei in het aantal videoweergaven (120%) van 
ons kanaal. 

IMPAKT maakt al een aantal jaar gebruik van 
advertenties op sociale media om een bredere 
doelgroep online te bereiken buiten onze bestaande 
volgers. In 2021 is een slag gemaakt om de doel-
groepen van de sociale media advertenties beter in 
kaart te brengen en te segmenteren, bijvoorbeeld op 
basis van interesses en locatie. Op deze manier is het 

Still uit de trailer voor de Face Value tentoonstelling
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vanuit een gezamenlijke strategie ondernomen. Face 
Value was opgenomen binnen het programma van 
het UITfeest Utrecht (12 september 2021) en het 
Nederlands Film Festival (zowel de tentoonstelling als 
een panel binnen het Professionalsprogramma). Voor 
het Europese project CODE is één van de projecten 
gepresenteerd op Manifestations, onderdeel van de 
Dutch Design Week 2021. Al deze samenwerkingen 
zorgden voor meer zichtbaarheid en naamsbekend-
heid van IMPAKT.

Daarnaast is ook nadrukkelijk gezocht naar 
cross-promotie partnerschappen. Hierbij bestaat 
dus geen programmasamenwerking, maar helpen 
we elkaars events promoten bij onze respectievelij-
ke achterban. Voorbeelden hiervan zijn acties met 
FIBER Festival en de Stadsschouwburg Utrecht.

 Een bijzondere en nauwe PR-samenwerking is 
gestart met een collegainstelling uit Ljubljana: Ak-
sioma. Naast het delen van elkaars content hebben 
we geëxperimenteerd met het co-streamen van live 
events via Facebook (voor IMPAKT was dit de serie 
IMPAKT TV-uitzendingen). Dit is een hele vruchtbare 
samenwerking geweest waarbij beide instellingen hun 
bereik hebben kunnen vergroten.

Face to Face van Ningli Zhu  in de Face Value tentoonstelling
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EVENTS

Activiteit Fysiek Online Totaal

IMPAKT @ Betweter 2.000 2.000

Cyborg Futures: Neil Harbisson 465 465

Cyborg Futures: Peter-Paul Verbeek 446 446

Disrupt & Reflect: Geert Lovink 438 438

IMPAKT TV #1: NFT’s 969 969

IMPAKT TV #2: Conspiracy Theories 407 407

IMPAKT TV #3: Hysteria 107 107

IMPAKT TV #4: DNA Surveillance 209 209

IMPAKT TV #5: Music & Algorithms 240 240

IMPAKT TV #6: Erik Davis 585 585

Virtual Background Battle 1 (New year) 110 110

Face Value expositie 4.042 4.042

Face Value: event @ NFF 66 102 168

Full Spectrum Curatorship 2021 685 685

The Hmm @ IMPAKT 241 241

Makers Meet & Eat 65 65

OSINT: Forensic Architecture 349 349

OSINT@Dutch Media Week 262 262

Tabita Rezaire: An introduction 446 446

Tabita Rezaire: Tainted Histories 161 161

Tabita Rezaire: Symbiose Immaculée expositie 17.041 17.041

europa.impakt.nl 117 117

OSINT.impakt.nl 82 82

Weirdgnosis.impakt.nl 1.213 1.213

Rezaire.impakt.nl 563 563

Dreaming.impakt.nl 232 232

Gently Running downwards webproject 293 293

Wearedata.impakt.nl 926 926

Channel launches (10 channels) 2.075 2.075

TOTAAL 33.738

bezoekcijfers

WEBSITE EN SOCIALS

Website: unieke bezoekers 37.464

Facebook: likes 7.769

YouTube: weergaven 23.900

Twitter: followers 3.205

Instagram 4.573

TOTAAL 76.911

IMPAKT 2021 TOTAAL

fysiek online Totaal

Festival 3.375 2.568 5.943

Events, exposties en webprojecten 23.149 10.152 33.738

Internationale samenwerkingen 7.150 42.937 50.087

TOTAAL 89.331
INTERNATIONALE SAMENWERKINGEN

Activiteit Fysiek Online Totaal

Ars Electronica: Workshop Face & Body filters 7 7

Ars Electronica: Workshop VJ-ing in Zoom 5 5

Code NL-D: Social Hackathon 26 26

Code NL-D: Expert Meeting 11 11

Code NL-D: Symposium 1 149 149

Code NL-D: Symposium 2 @Ars Electronica 315 315

Code NL-D: Workshop 1 34 34

Code NL-D: Workshop 2 22 22

EMAP: event Liliana Zeic 119 119

EMAP: presentatie @ Halle 5.000 40.000 45.000

EMAP: residency announcements and updates 268 268

Virtual Background Battle 2 @CIVA festival 411 411

Virtual Background Battle 3 @EMAF 79 79

Virtual Background Battle 4 @Ars Electronica 37 37

We are data presentatie @Cairotronica 2.150 2.150

We are data: event Event Morozov 235 235

TOTAAL 50.087

IMPAKT FESTIVAL 2021 MODERN LOVE

Activiteit Fysiek Online Totaal

Zaalprogramma’s 1.029 1.206 2.235

Randprogrammering 245 1.064 1.309

Tentoonstelling 2.101 298 2.399

TOTAAL 5.943



met dank aan 

EMAP/
EMARE tel:075-6121385 fax:075-6701612

mobiel:06-53298722 mtsavt@xs4all.nl
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