
'Terra Fiction' een avond over kunst en sci-fi in
het nieuwe tijdperk van ruimtekolonisatie

–– English press info below ––

Op donderdag 27 september presenteren digitaal cultuurplatform FIBER en de Brakke Grond

het event Coded Matter(s): Terra Fiction, een avondvullend programma over digitale cultuur en

de verbeelding van duurzame, toekomstige werelden. Toonaangevende sprekers vanuit de

kunsten, literatuur, wetenschap en design reflecteren op nieuwe relaties tussen mens,

technologie, aarde en leven in de ruimte.

http://fiber-festival.pr.co/167575-terra-fiction-art-and-sci-fi-in-the-new-age-of-space-colonisation


Rex Tillerson, voormalig rechterhand van Trump, sprak eind 2016 een zorgwekkende

toekomstvisie uit: “Climate change is an engineering problem”. Het geloof in de totale

maakbaarheid van een planeet is verankerd in een huwelijk tussen overheden en big-tech

bedrijven. Waar Terraforming – de grootschalige aanpassing van klimaat en landschap van een

planeet voor leven – ooit het domein was van science fiction schrijvers, kunstenaars en

ruimtevaart instituten, richten nu big-tech bedrijven als SpaceX en Google zich op het mijnen

van asteroïden en het koloniseren van Mars.

Het geloof in de maakbaarheid van een planeet vanuit een technologische utopie lijkt haaks te

staan op de huidige klimaatproblematiek als gevolg van de grootschalige aantasting van de

aarde. Op welke manier beïnvloeden de denkbeelden vanuit Silicon Valley de toekomst van de

mens? Wat zal er gebeuren als deze visioenen naar ruimte worden geëxporteerd? Terra Fiction

bevraagt deze ontwikkelingen en presenteert alternatieve scenario's om leven op aarde en

beyond vorm te geven.

Pippa Goldschmidt is een schrijfster met een achtergrond in astronomie en schrijft korte

verhalen vanuit haar interesse in internationale ruimtevaart wetgeving. Als writer-in-residence

kijkt ze naar de sociale dimensies van outer space. Fictie schrijfster E.J. Swift verbeeld

toekomstige werelden waarin de geopolitieke impact van klimaatverandering en worldbuilding

strategieën samenkomen. Solarpunker en technologie theoreticus Jay Springett toont hoe

science-fiction literatuur de toekomst kan beïnvloeden, introduceert ons in Solarpunk en

presenteert zijn geautomatiseerde project land-as-platform. Miha Turšič presenteert een

nieuw Waag project en stelt de vraag: wat kunnen we leren over leven door outer space te

bestuderen? Art-scientist Ivan Henriques spreekt namens het wetenschapsproject

Symbiotic Machines for Space Exploration over het creëren van autonome systemen

voor terraformatie. De avond wordt versterkt met een afsluitende paneldiscussie en korte films.

Coded Matter(s): Terra Fiction is de tweede editie uit de Worldbuilding trilogie. Hiermee

onderzoekt het digitale cultuur platform FIBER de rol van kunst en cultuur binnen het

voorstellen van duurzame, toekomstige leefomgevingen. In navolging van het lezing

programma, worden op vrijdag 28 en zaterdag 29 september in het Terra Fiction Lab gewerkt

aan narratieve prototypes voor nieuwe artistieke werken.

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van Stimuleringsfonds Creatieve

Industrie en Amsterdams Fonds voor de Kunsten. Coded Matter(s) wordt gepresenteerd in

samenwerking met Vlaams Cultuurhuis Brakke Grond.

https://www.codedmatters.nl/workshop/terra-fiction-lab/
https://www.codedmatters.nl/event/terrafiction/


// SAMENVATTING

Short (24 woorden, 162 tekens)

Coded Matter(s): Terra Fiction is een avondvullend programma over digitale cultuur, sci-fi en

de verbeelding van duurzame, toekomstige werelden op aarde en beyond.

Medium (39 woorden, 286 tekens)

Coded Matter(s): Terra Fiction is een avondvullend programma over de verbeelding van

duurzame, toekomstige werelden. Toonaangevende kunstenaars, schrijvers, ontwerpers en

onderzoekers spreken en reflecteren op de nieuwe relaties tussen mens, technologie, aarde en

het leven in de ruimte.

Large (54 woorden, 384 tekens)

Op donderdag 27 september presenteren FIBER en de Brakke Grond een nieuwe editie Coded

Matter(s) genaamd Terra Fiction. Een avondvullend programma over digitale cultuur en de

verbeelding van duurzame, toekomstige werelden. Toonaangevende sprekers vanuit de kunsten,

literatuur, wetenschap en design reflecteren op nieuwe relaties tussen mens, technologie, aarde

en leven in de ruimte.

// EVENT INFORMATIE

Coded Matter(s): Terra Fiction

Donderdag 27 september

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond (Amsterdam)

20:00 - 23:00 | Deur open: 19:45

Prijs: € 16 | € 12 studenten (zonder vertoon studentenpas geen toegang)

Ticket link: https://tickets.frascatitheater.nl/brakkegrond.webshop/webticket/bestseatselect?

eventId=16212&el=true

Facebook event: https://www.facebook.com/events/788909851312535/

Website Coded Matter(s): https://www.codedmatters.nl/event/terrafiction/

Website De Brakke Grond: https://www.brakkegrond.nl/agenda/naar-een-nieuwe-wereld

PERSBEELDEN

https://www.brakkegrond.nl/agenda/naar-een-nieuwe-wereld
https://www.codedmatters.nl/event/terrafiction/
https://www.facebook.com/events/788909851312535/
https://tickets.frascatitheater.nl/brakkegrond.webshop/webticket/bestseatselect?eventId=16212&el=true
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Afbeeldingen van links naar rechts: Ivan Henriques, E.J. Swift, Jay Springett, Still van

Margaux Hendriksen's project 'Scramble for the Moon' 2017, Beeld van Multiphysics Imaging

Technology Inc, Pippa Goldschmidt, Miha Turšič, Beeld van Margaux Hendriksen's project

'Scramble for the Moon' 2017

// IMAGES & ENG PRESS RELEASE

Press Images: https://drive.google.com/drive/folders/1oqUiu3SfmXz-

jpHc2QAWwy2qGVBSxXbe?usp=sharing

Link Press Release ENG: http://fiber-festival.pr.co/167575-terra-fiction-art-and-sci-fi-in-the-

new-age-of-space-colonisation

Link Persbericht NL: http://fiber-festival.pr.co/167570-terra-fiction-een-avond-over-kunst-en-

science-fiction-in-het-nieuwe-tijdperk-van-ruimtekolonisatie

Credit Image: 'Scramble for the Moon' 2017 - Margaux Hendriksen

http://margauxhendriksen.com/

// EINDE PERSBERICHT

————————————————————————————————————————

// AANVULLENDE INFORMATIE
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LAB INFO: TERRA FICTION LAB – 28 & 29 September

Naast het praten over alternatieve werelden, wil FIBER actief bijdragen aan de ontwikkeling van

artistieke projecten op het snijvlak tussen digitale cultuur, technologie, literatuur en

wetenschap. Het tweedaagse Terra Fiction Lab brengt kunstenaars, architecten, ontwerpers,

biologen, hackers en governance experts samen om onder leiding van o.a. wetenschapper-

schrijver Pippa Goldschmidt een serie korte narratieve scenario’s te schrijven én visualiseren. In

het lab leren kleine interdisciplinaire teams om via worldbuilding strategieën te speculeren over

mogelijke duurzame verbindingen tussen ecologie, technologie en de mens.

Het Terra Fiction Lab komt tot stand in samenwerking met Het Nieuwe Instituut en Sjef van

Gaalen. Deelname is gratis. Informatie en aanmeldingen:

Terra Fiction Lab | 28 & 29 September

10:00 - 17:00 | Waag Society (Amsterdam)

Info: https://www.codedmatters.nl/workshop/terra-fiction-lab

// OVER DE CODED MATTER(S) ‘ WORLDBUILDING’ TRILOGIE

Coded Matter(s): Worldbuilding

Volgens schrijver Mark Fisher is het in ons huidige kapitalistische systeem bijna onmogelijk om

andere wereld systemen te bedenken terwijl het met de huidige klimaatproblematiek wel

duidelijk is dat verandering noodzakelijk is. Binnen Worldbuilding verkent FIBER hoe

kunstenaars, ontwerpers, coders en denkers via experimenten op een kritisch productieve

manier alternatieve werelden voorstelt. In het eerste editie Big Bias werd er gekeken naar

vooroordelen in slimme technologie, in de tweede editie Terra Fiction naar interdisciplinaire

samenwerkingen tussen kunst, wetenschap, design en literatuur om nieuwe relaties tussen

ecologie, technologie en de mens voor te stellen.

Sinds 2013 verkent FIBER met de serie Coded Matter(s) hoe actuele vraagstukken en nieuwe

ontwikkelingen rondom digitale technologie worden behandeld binnen hedendaagse kunst,

design en andere cultuurvormen. In 2018 presenteert FIBER drie perspectieven op het

overkoepelende thema Worldbuilding: Big Bias (mei 2018), Terra Fiction (27/9) en Engine

Spaces (Nov/Dec). Worldbuilding is een narratieve techniek die voortkomt uit de sciencefiction

en transmedia storytelling. Steeds vaker wordt deze artistieke methode toegepast door makers

om verbeelding te geven aan complexe onderwerpen zoals klimaatverandering, de terraforming

van planeten, circulariteitsvraagstukken en duurzame mens-machine relaties.

https://www.codedmatters.nl

https://www.codedmatters.nl/
https://www.codedmatters.nl/workshop/terra-fiction-lab/


OVER FIBER

FIBER is an Amsterdam based interdisciplinary organisation, that presents new developments in audiovisual art,
digital culture and the experimental and deeper corners of electronic music. The team works year round with a
vibrant network of artists, designers, researchers and developers, who aspire to introduce mind bending
experiences to a broad audience. Special attention goes out to the support of up and coming talents across
numerous creative disciplines.

Next to small-scale events and exhibitions, the team organises the recurring FIBER Festival in Amsterdam, which
brings together a diverse crowd of new talent, established artists and curious visitors. FIBER aims to explore
hybrid forms of art, the power of media- and network technology, and encourages an exchange of views between
the makers and their audience.

OVER FIBER

FIBER is een in Amsterdam gevestigd platform dat getalenteerde makers en denkers

ondersteunt en presenteert die opereren op het snijvlak van audiovisuele kunst, digitale

technologie, muziek en maatschappelijke kwesties. Het platform steunt opkomende jonge

kunstenaars en verbindt ze met urgente internationale ontwikkelingen, nieuwe publieke kennis

en werkmogelijkheden. https://www.fiber-space.nl
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