
Uitnodiging 

Expositie Homage to Nervous Systems  
in het Albert van Abbehuis te Eindhoven 

U bent van harte uitgenodigd voor de 
Art & Science Salon op Zaterdag 6 Mei van 15:00-17:00. 

In het Albert van Abbehuis zal in een serie van middagen / avonden een aantal 
kunstenaars en wetenschappers met elkaar in gesprek gaan over hun fascinaties 

en drijfveren. De salons hebben ieder een centraal thema waaromheen het gesprek 
plaats vindt. 

 Scroll naar beneden voor de openingstijden en meer informatie. 



 
 

Art & Science Salon
De grens tussen kunst en wetenschap is allang niet meer strikt gescheiden. 
Maar waar ligt nu het gemeenschappelijke gebied?

Curator van deze expositie Viola van Alphen (producent en curator van diverse 
internationale en innovatieve festivals en tentoonstellingen als GOGBOT, TEC ART 
Rotterdam en Manifestations op de DDW2016) onderzoekt in “Homage to Nervous 
Systems” welke invloed de gigantische hoeveelheden data hebben – die dagelijks 
door miljarden sensoren vergaard worden in onze dagelijkse communicatie en 
bewegingen – op het veranderen van ons gedrag en het begrijpen van onszelf en 
de maatschappij. Zij gaat hierover in gesprek met diverse gasten waaronder Robin 
Alysha Clemens verantwoordelijk voor het project “Owned By No One”. Koen Aben, 
Privacy deskundige, zal ook aan de discussie komen.

Zaterdag 6 Mei van 15:00-17:00.
 
Expositie
Zullen de hedendaagse systemen met hun “duwende nervositeit” in staat zijn 
zichzelf te stabiliseren in de toekomst en bevatten zij de krachten van chaos, 
wanorde en onbekende echte of zelfbedachte bedreigingen? Wat betekent privacy 
wanneer het mogelijk is om iemand steeds makkelijker te identificeren, zowel van 
“anonieme data”, als van iemands vingerafdruk of ID-kaart? Wat blijft er van de 
wereld over wanneer deze geïnterpreteerd wordt door machines en systemen? 



Homage to Nervous Systems (eerder te zien bij Tetem Enschede) bouwt voort op 
een concept ontwikkeld door Haus der Kulturen der Welt en Tactical Tech. Voor 
meer info zie de website: https://albertvanabbehuis.wixsite.com/website

Openingstijden
Donderdag - Zondag:
13:00 - 17:00
Datum:
Tot en met Zondag 7 Mei, 2017

Adres
Albert van Abbehuis
(tegenover het Van Abbemuseum )
Bilderdijklaan 19
Eindhoven

Neem contact op via een van onze sociale platforms of stuur ons een e-mail via de 
website: 

https://albertvanabbehuis.wixsite.com/website 

https://albertvanabbehuis.wixsite.com/website/copy-of-uncover-the-city

