












MICHAEL BELL–SMITH – 99 COMPUTER JOKES — 2014





BRUCE STERLING







SUZANNE DIKKER AND MATTHIAS OOSTRIK — MUTUAL BRAINWAVES LAB — 2013/14











TRISTAN PERICH - DUAL SYNTHESIS









IAIN BALL — PHILIPS 2013 — 2010-2014









MARK LECKEY — PROP4ASHW — 2011



TYLER COBURN — NATURALLYSPEAKING , 2013/14



HARUN FAROCKI — SERIOUS GAMES (ERNSTE SPIELE ) I-IV - 2011







JOHN BUTLER — THE ETHICAL GOVERNOR — 2010





MOLLY LOWE — FORMED — 2013







BENJAMIN NUEL – LAST EPISODE (HOTEL) - 2013



FALKE PISANO — CHILLIDA — 2006





LUTZ DAMMBECK — THE NET
DE 2003, 114:00 mins
A speculative documentary that follows the simultaneous 
trajectories of the Unabomber and the growth of networked 
technologies. The film’s wide-ranging, associative links are 
modeled equally after the tangled psyche of its anti-hero, 
who infamously railed against the technology and the tech-
nical features of the then emerging Internet. The result is a 
counter-intuitive double portrait of a technological system 
and one of its most infamous critics. 

FEATURE FILMS

LUTZ DAMMBECK — THE NET
DE 2003, 114:00 min
Deze speculatieve documentaire volgt de gelijktijdige trajec-
ten van de Unabomber en de groei van technologienetwer-
ken. De verstrekkende associatieve verbanden die de film 
legt, zijn zowel gemodelleerd naar de verwarde psyche van 
zijn antiheld, die zich op gewelddadige wijze tegen de tech-
nologie verzette, als naar de technische kenmerken van het 
toen opkomende internet. Het resultaat is een contra-intuïtief 
dubbelportret van een technologisch systeem en een van zijn 
beruchtste critici. 

JAN PETER HAMMER – TILIKUN — 2013

THURSDAY 30 OCTOBER — 19:00 - 21:00
THEATER KIKKER SMALL HALL



JAN PETER HAMMER — TILIKUM
DE 2013, 50:00 mins
Using a deadly accident at Sea World as its starting point, 
Hammer lays out a bizarre web of connections between the 
history of the entertainment-industrial complex, scientific 
research into LSD, sensory deprivation, inter-species com-
munication, neuroscience, and animal conditioning. This 
densely woven documentary deftly gathers our ambitions to 
simultaneously structure behavior and push the envelope of 
empathetic communication—the latent context for our own 
technological moment. 

JAN PETER HAMMER —  TILIKUM
DE 2013, 50:00 min 
Hammers startpunt is een dodelijk ongeluk in Sea World. Van 
hieruit traceert Hammer een bizar netwerk van verbindingen 
tussen de geschiedenis van het entertainment-industriële 
complex, wetenschappelijk onderzoek naar LSD, sensorische 
deprivatie, communicatie tussen soorten, neurowetenschap-
pen en de conditionering van dieren. Deze compacte docu-
mentaire onthult op ingenieuze wijze onze dubbele ambitie 
om gedrag te structureren en het domein van de empathische 
communicatie uit te breiden – de verborgen context van ons 
eigen technologische momentum. 

FRIDAY 31 OCTOBER — 22:15 - 23:30
THEATER KIKKER SMALL HALL

SUNDAY 2 NOVEMBER — 18:30 - 20:00
THEATER KIKKER SMALL HALL

DANIEL COCKBURN — YOU ARE HERE
CA 2011, 79:00 mins
“You Are Here is a Jorge Borges-like fantasy composed of 
multiple worlds, circling and weaving around each other 
in always-unexpected ways. At the center of this narrative 
labyrinth is a reclusive woman who searches for meaning in 
the mysterious documents that keep appearing to her. Her 
investigation begins when she finds a tape recording of a 
man giving a bizarre lecture…Another strange document 
presents itself, and another… swiftly her home becomes an 
archive brimming with enigmatic texts, images and sounds. 
She forms deep connections with the people contained in 
these documents, each of them, like her, struggling with the 
unknowable laws of their own worlds.”

DANIEL COCKBURN — YOU ARE HERE
CA 2011, 79:00 min
“You Are Here is een Jorge Borges-achtige fantasie die is 
opgebouwd uit meerdere werelden die op altijd onverwachte 
manieren om elkaar heen cirkelen en verbindingen met elkaar 
aangaan. Middelpunt van dit narratieve labyrint is een terug-
getrokken vrouw die op zoek is naar de bedoeling achter de 
mysterieuze documenten die ze tegenkomt. Haar onderzoek 
begint als ze een bandopname vindt van een man die een bi-
zar college geeft. Ze komt een ander document tegen, en nog 
een… Haar huis wordt al snel een archief dat overstroomt van 
raadselachtige teksten, beelden en geluiden. Ze vormt een 
diepe band met de mensen die ze in deze documenten aan-
treft en die allemaal, net als zij, worstelen met de onkenbare 
wetten van hun eigen wereld.”
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KEREN CYTTER - ROSE GARDEN — 2014





ANOUK DE CLERQ — THING – 2013



ORIZON ASTONIA - PINGITAN – 2013





OMER FAST — EVERYTHING THAT RISES MUST CONVERGE – 2013



NADAV ASSOR — FEELERS (ESOTROPIA II) – 2012



DAVID FERRANDO GIRAUT — CATOPTROPHILIA – 2013



HARUN FAROCKI, 2008. © HERTHA HERNAUS



HARUN FAROCKI - INEXTINGUISHABLE FIRE – 1969











Soft Machines 
Screenings
The banality of evil
Kikker Small Hall
p.30 – 15:30

College Tour
Bruce Sterling
p.11 – 17:00



Round Table Panorama
Kikker Small Hall
p. 57 – 12:30

Franco Berardi and Tyler Coburn 
Kikker Small Hall
p.14 – 15:30
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