DOE MEE MET
STRP SPACEMAKERS!
Doe mee met Spacemakers! Brainstorm, experimenteer en
creëer een artistiek project samen met andere studenten en
designer-director duo HyperCulture. Welke vorm dit project krijgt
bepalen jullie zelf. Een workshop, een filmvertoning, een game of
kunstinstallatie? Verras ons maar!

Spacemakers
Spacemakers is een programma van STRP voor jongeren van
verschillende leeftijden en studierichtingen. Een unieke kans om
bij STRP betrokken te zijn als organisator, programmeur,
producent en/of maker. Gedurende een aantal maanden werk je
samen met HyperCulture vanuit jullie eigen projectruimte in
Eindhoven. De Spacemakers Hangout is jullie ontmoetingsplek
en alle dagen beschikbaar om te werken, te denken en te
organiseren!

Thema
Als groep starten jullie met het onderzoeken van een onderwerp
dat gelinkt is aan het jaarthema van STRP ‘Een einde aan de
oneindigheid’.
Door de ontwikkeling van het internet kunnen we ontzettend snel
communiceren en hebben we toegang tot oneindig veel kennis
en data. Verschillende culturen smelten samen, bijvoorbeeld
doordat een cultuur aan de andere kant van de wereld de
inspiratie kan zijn voor een modecollectie hier. Daarbij zorgt het
internet ervoor dat we naast onze fysieke wereld ook in een
digitale of virtuele wereld leven. Een virtuele wereld waar we ook
een identiteit en imago hebben. Ook deze werelden smelten
steeds meer samen, ondanks dat er contrasten zijn.
In de virtuele wereld kunnen dingen eeuwig blijven bestaan, maar
is dat ook wenselijk? Is het niet natuurlijker om daar ook een

soort van vergankelijkheid te kunnen ervaren? Of biedt de virtuele
wereld juist een mooie extra laag voor de fysieke wereld waar
vergankelijkheid gangbaar en zichtbaar is? Op welke manier
kunnen de fysieke en virtuele wereld zinvol en vanzelfsprekend
samengaan? Als jij een ideale wereld, deels fysiek en deels
virtueel, zou kunnen maken om in te leven en werken, hoe ziet die
er dan uit?
Augmented Reality is een technologie die ongetwijfeld aan bod
komt tijdens jullie onderzoek. HyperCulture is namelijk binnen dit
thema ook een nieuw Augmented Reality kunstwerk aan het
ontwikkelen voor STRP Festival 2022 dat plaatsvindt van 6 t/m
10 april in de binnenstad van Eindhoven. STRP Spacemakers is
dus ook een unieke ervaring om iets mee te krijgen van dit
creatieve proces. In dit kunstwerk smelten de materiële en
virtuele wereld samen als één spannend organisch geheel.
HyperCulture laat hiermee de vergankelijkheid en limieten van de
fysieke wereld zien, zoals de binnenstad van Eindhoven dat
steeds meer leegstand ondervindt.

HyperCulture
Floris Vos en Peter van de Riet zijn twee ontwerpers die zijn
samengesmolten tot HyperCulture, een designer-director duo
gevestigd in Eindhoven. De betekenis van Hyperculture is de
natuurlijke uitkomst van het leven in een digitaal verbonden
maatschappij die in staat is tot snelle communicatie. Zij halen
inspiratie uit popcultuur, subculturen en etnische culturen om
visuele esthetiek te creëren met een uniek verhaal. Ze creëren
waarde en passie door het samplen van beeldtaal uit
verschillende culturen, tijdperken en vormen door nieuwe
contexten te creëren.

Check de website van HyperCulture!

Wat wordt er van mij verwacht en wat levert
meedoen mij op?
Spacemakers biedt jongeren een unieke en leerzame kans om
samen te werken met kunstenaars, ontwerpers en jongeren van
verschillende leeftijden, onderwijsniveaus en studierichtingen.
We vragen niet om specifieke ervaringen en kennis, maar wel om
nieuwsgierigheid, enthousiasme en een open blik. Het
belangrijkste is dat je openstaat om nieuwe dingen te ontdekken
of te leren en dat je jouw ideeën wilt delen. Floris Vos, Peter van
de Riet en STRP zijn jouw gidsen en mentoren tijdens het hele
proces.

Praktisch
Duur project
Totaal aantal uur
Gemiddeld aantal uur per
week
Ontmoetingsmomenten
Vergoeding

Februari tot en met juni 2022
Precieze data in overleg
160 uur
6 uur
Dagen en tijden in overleg
Je ontvangt voor je deelname
een kleine vergoeding per uur

Nieuwsgierig?
Neem contact op met Shirley Hendrikse als je geïnteresseerd
bent of als je vragen hebt. Meld je uiterlijk 27 januari 2022 aan
via dit aanmeldformulier.
Twijfel je nog? Meld je gewoon aan! Tijdens een (online)
kennismakinggesprek lichten wij het project verder toe en
bespreken we wat jij wil en kan. Daarna kun je beslissen of je
daadwerkelijk meedoet of niet.
We kijken uit naar je aanmelding!
Shirley Hendrikse
shirley@strp.nl
06 14982414 / 040 2367228
www.strp.nl

