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Art in Progress
150 jongeren van het Hyperion Lyceum werken
16-20 september samen met zes internationaal
bekende kunstenaars: Esther Polak en Ivar van
Bekkum, Simon van der Linden/Jorrit Thijn van
Monobanda, Jeffrey Warren van Public Laboratory
(USA), James Bridle (UK) en Pieter van Boheemen
(NL) aan een groot DIY-onderzoeksexperiment rond
het Overhoeksplein in A’dam-Noord.
De resulterende kunstinstallaties, representaties van
de eerder gedane onderzoeken uit die week, zijn op
20 september te bekijken tijdens een kunstroute met
diner (ga voor meer info naar waag.org/smart).
Laat de kunstenaars en jongeren je gids zijn in een
Smart Citizen-kunstroute in Amsterdam-Noord en
ga zelf experimenteren met citizen science!
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#SandMapping
Polakvanbekkum (NL)

In #SandMapping gaan jongeren onder leiding
van kunstenaars Esther Polak en Ivar van Bekkum
cirkels tekenen met zand in de openbare ruimte. De
cirkels vormen samen intrigerende figuren en kunnen
betekenis krijgen door de input van de omgeving wat kan een cirkel voor de stad betekenen, welke
gevoelens kunnen bewoners er in kwijt?
Hiervoor worden heel eenvoudige middelen gebruikt,
namelijk een petfles gevuld met zand en een touw. Zo
worden twee mensen samen een passer die op straat
cirkels kunnen tekenen.

iWhisper
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iWhisper is een audiotour 2.0: met je eigen
smartphone loop je door de stad, en automatisch
begint er een stem tegen je te spreken, muziek
klinkt, of een hele scene tussen personages. Een
soundscape die als een deken over Amsterdam ligt.
De stad is het decor, de audio alleen in jouw hoofd.
Met iWhisper kunnen jongeren de gevoelens van de
buurtbewoners laten spreken.
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Public Laboratory
Jeffrey Warren (USA)

An exploration of what it means to perform and
apply environmental science – as a non-scientist.
Drawing on techniques from the global Public Lab
community, the kids and Jeffrey will explore the green
parts of urban spaces from new altitudes and in new
wavelengths of light.
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Networks

James Bridle (UK)

In the city we are constantly surrounded by networks,
physical and virtual. These include, but are not limited
to, transport and plumbing; telecommunications and
surveillance; friendships and power; the street, the
cable, and the internet. This workshop investigates
networks of physical and virtual surveillance in the city,
from CCTV cameras to social networks, and explore
ways of mapping, representing and communicating
them, in order to increase both our own, and others’,
agency.
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Hortus Electricus

Pieter van Boheemen (NL)

Pieter van Boheemen gaat samen met jongeren
op zoek naar de energie in het water. Door met
modder uit het gebied kleine bioreactors te maken
kan met LED-lampjes de omgeving in kaart worden
gebracht. Er wordt geëxperimenteerd met modder van
verschillende locaties: hebben sommige delen van het
gebied wellicht meer energie dan andere?
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Kunstenaars interviewen, vette foto’s maken van
je vrienden in de modder, posters ontwerpen of
een guerrilla-stunt doen op de pont. Naast dat er
onderzoek gedaan moet worden, moet het onderzoek
zelf ook verslagen worden.
De Smart citizens redactie is daarom de hele week in
de weer om alle experimenten en resultaten zo goed
mogelijk zichtbaar te maken, in beeld, in tekst en ook
op speelse ludieke wijze. Tijdens de week wordt een
eigen krant gemaakt en het hele terrein is een bron
van geweldige verhalen om vast te leggen.
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De Smart Citizens week in Amsterdam-Noord in samenwerking met
de leerlingen van het Hyperion Lyceum is een onderdeel van het
Europese ECLECTIS programma. Hierin stimuleren we burgers om
hun eigen leefomgeving te ontdekken door zelf onderzoek te doen
en experimenten uit te voeren. De resultaten van deze onderzoeken
worden gedeeld door middel van kunstwerken. We richten ons in
dit project op Europese verscheidenheid, interculturele dialoog en
nieuwe technologie als bron voor creativiteit.
ECLECTIS bestaat uit artist-in-residencies en workshops in
Amsterdam, Barcelona, Kotor, Ljubljana, Parijs en Torres Vedras.
Bij deze events komen kunst, stedelijke planning, architectuur en
nieuwe technologie samen. Kunstenaars begeleiden burgers bij hun
zoektocht naar antwoorden op lokale vraagstukken. Hiervoor zetten
zij experiment en DIY-onderzoek in als belangrijkste tools.

waag.org/eclectis
www.eclectis.eu
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