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TWENTE BIËNNALE   pilot edition 2009

International Art Exhibition

Hengelo september 2009. Graafmachines zijn druk aan het werk om het terrein van de voormalige 
Hazemeyer Holec fabriek in Hengelo gereed te maken voor de aanleg van een nieuwe bestrating met 
gazon. Na jaren van leegstand krijgt dit stuk industrieel erfgoed nabij het centrum van de stad de 
bestemming die het hard nodig hee� . Toen in 2007 het onderzoeksbureau De Stad BV uit Amsterdam 
inventariseerde hoe het met de mogelijkheden stond van herbestemming van industrieel erfgoed in 
Twente, werd duidelijk hoe het was gesteld met creatief talent uit de regio. Ondanks de aanwezigheid 
van gerenommeerde onderwijsinstellingen als UT, AKI Artez en Saxion bleek dat veel van dit talent 
na hun opleiding spoorslags vertrok naar andere oorden. 
Tijdens deze inventarisatie door De Stad BV is vaak verwezen naar het boek � e Rise of the Creative 
Class uit 2002 van de Amerikaanse socioloog Richard Florida. Hij is ervan overtuigd dat menselijke 
creativiteit de nieuwe motor is voor verdere economische groei. Volgens Florida is het voor het eerst 
in de geschiedenis van de mensheid dat economische groei a� ankelijk is van de ontwikkeling van 
de menselijke geest, en niet van technologische vernieuwing, niet van een betere locatie, niet van 
strakkere productieprocessen. � e Rise of the Creative Class behandelt de opkomst van een nieuwe 
‘creatieve klasse’. Deze klasse stelt creativiteit centraal in werk en in vrije tijd, en draagt bij aan de Soul 
of the City, aan het lee� limaat, de tolerantie en de aantrekkingskracht van een stad.
Tijdens de inventarisatiegesprekken in 2007 werd ook duidelijk welke potentie de locatie van het 
voormalige Hazemeijer Holec inhield: de fraaie historische gebouwen met de grote hallen , besloten 
gelegen als een intiem stadsdeel tussen de spoordijken, direct nabij het centrum van deze stad, langs 
internationale spoor- en autosnelweg .
 In 2008 nam het Kunstcentrum AkkuH haar intrek in een van de gebouwen, het café Hengeler met 
eigen bierbrouwerij startte haar activiteiten, het ROC vestigde er de opleiding theatertechniek. On-
dertussen werden andere plannen en projecten ontwikkeld om van deze locatie een culturele hotspot 
te maken in het hart van Twente. Een van deze initiatieven is de pilot van de Twente Biënnale 2009, 
een kunst festival met de ambitie om vanaf 2011 uit te groeien tot een international evenement op 
het gebied van hedendaagse kunst. Doelstelling van Twente Biënnale is om een kunstprogramma aan 
te bieden voor een breed publiek, waarbij Twents talent kriskras wordt gepresenteerd met Europese 
topkunst. Aangevuld met een feestelijk programma vol speciale presentaties, performances, lezingen, 
discussie, etc.
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Twente bulkt van het talent. De AKI Artez hee�  nog steeds een aanzuigende werking op jonge crea-
tieve geesten, de laatste jaren tot ver in Duitsland. Saxion kent haar groeiende opleidingen Kunst en 
Techniek en Conceptdesign, op de Universiteit is zojuist de nieuwe vakgroep Creative Technology van 
start gegaan. In het kader van het subsidietraject Cultuur en Economie van de provincie Overijssel bij 
de Creatieve Fabriek, het afgelopen anderhalf jaar, is ook gebleken hoeveel talent en innovativiteit er 
huist in de regio. Tijdens de Twente Biënnale zal bv de Ateliergroep Gaming en Entertainment haar 
concept -preview presenteren van een internationaal Gaming Festival dat het de komende jaren gaat 
ontwikkelen op de locatie Hazemeyer Holec. Ook de andere ateliergroepen uit dit provinciale traject 
hebben bijzondere plannen ontwikkeld voor creatieve economie, en zullen deze plannen, ondanks 
de tijdelijke stagnatie door de overname perikelen met de nieuwe eigenaar van het terrein, binnen 
afzienbare tijd presenteren.

De Twente Biënnale is een project dat direct ontstaan is naar aanleiding van de mogelijkheden van de 
fraaie locatie met haar industrieel erfgoed. De Twente Biënnale is ook een project dat wil bijdragen 
aan de ontwikkeling van nieuwe kunst en de groeiende hedendaagse multimedia kunst. Het wil veelal 
jonge en vernieuwende kunst laten zien, van kunst die re� ecteert op schoonheid, maar ook uitdaagt 
tot gesprek en discussie, tot kunst die vragen opwerpt over onze samenleving en de wereld om ons 
heen. 

Twente bulkt van het talent. Zie in de tentoonstelling van deze pilot bijvoorbeeld het werk van de 
uit Hengelo a� omstige Merijn Hos, die net enkele jaren afgestudeerd aan de HKU nu al de wereld 
verovert met zijn kunst, zie de werken van de uit Wierden a� omstige Jaap de Vries, winnaar van de 
Wim Izakprijs 2008, zie het geëngageerde en beklemmende werk van de uit Hengelo a� omstige en 
meermaals bekroonde schilder Ronald Ophuis en beleef de installaties van jonge talenten als David 
Scheidler, Filip Jonker en Saygin Soher.  
Hengelo hee�  alles in zich om met een creatieve klasse uit te groeien tot een stad waar het prettig 
is om te wonen en te werken. Het nieuwe Metropool  direct achter het station staat te popelen om 
te laten zien hoe een poppodium in brede zin kan functioneren als een modern cultureel centrum. 
Het Hart van Zuid hee�  een bijzonder stuk industrieel erfgoed dat Hengelo mag koesteren, dit geldt 
ook voor de voormalige Hazemeyer Holec fabrieken. Op deze plek kan creativiteit gedijen met een 
Twente Biënnale, met de Pecha Kucha Night Hengelo, en met een nieuwe stichting Hazartfactory (St 
Hazemeyer Art and Media Factory) die deze activiteiten bestuurlijk en als nieuw produktieplatform 
in het hart van Twente uit gaat dragen. Hazartfactory is een samenwerkingsverband tussen AkkuH, 
Metropool, AKI ArteZ, PLANETART  en anderen, en spreekt de verwachting uit dat het met nieuwe 
initiatieven zoals de pilot van de Twente Biënnale een wezenlijke bijdrage mag leveren aan de ontwik-
keling van kunst en cultuur vanuit het hart van Twente. 

Kees de Groot,  september 2009
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Marc Bijl 

Marc Bijl gebruikt interventies in de publieke ruimte, sculpturen en installaties om antwoorden te 
vinden op de complexe vragen over de maatschappij, politiek en hoe die gestructureerd zijn. In zijn 
zoektocht verwijst hij vaak naar de (kunst)geschiedenis en (sub)culturele bewegingen zoals gothic/
punk muziek, street-art en adolescente passie en gretigheid.
Ook zijn persoonlijke worsteling met het dagelijks leven speelt een rol om de extreme concepten des 
levens vorm te geven. 

Marc Bijl uses interventions in public space, sculptures and installations to � nd an answer to the complex 
questions of society and politics and how they are structured. In his search he o� en refers to (art)history 
and (sub)cultural movements such as street-art and punk/new-wave music and adolescent passion and 
eagerness.
Also the artists personal struggle with daily life is taken in account when it comes to creating a common 
language between the extreme concepts of life.
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David Cerny (Cz)
Cyclon B 2009

David Cerny is een creatieve rebel, niet alleen door zijn ongewone rockstarimago in Tsjechië, maar 
in het bijzonder door zijn kunst. Cerny’s kunst provoceert. De satirische en confronterende beelden 
bekritiseren de kunstwereld en de samenleving. 

David Cerny is a creative rebel, not only for his rock star image in Czech Republic, but for his provoking, 
and criticizing art projects.
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Erwin Olaf
Grief 2007  video  3.57 min.

Grief is het afsluitende deel van een video-trilogie waarin Olaf vooral vrouwen in privé momenten 
portretteert in een surrealistische setting die verwijst naar begin jaren 60. 

Grief is part 3 of the video-trilogy portraying women in their private moments, referring to the early 
sixties.

Jaap de Vries
Digital Solitude II 2009

Het menselijke lichaam en het landschap zijn een weergave van zijn ideeën over verlatenheid, geweld 
en verval. Schilderen is voor De Vries ruimte scheppen voor de schaduwen in ons, voor de wereld van 
door angsten beslopen verlangens (Winnaar Wim Izaksprijs 2008).

For De Vries painting becomes the creation of space for desires, wanting to see what you are not supposed 
to see.

6



7



8

Broersen en Lukács
Prime Time Paradise  2004 video 11 min.

Broersen en Lukács stelden uit ontelbare televisiebeelden een ruimtelijke collage samen als een 
maquette. Niet de beelden bewegen, ze staan ijzig stil in een medialandschap, het globale paradijs dat 
voor iedereen toegankelijk is. Door dit decor van simulacra vliegt een gewichtloze kijker over heuvels, 
door ramen en deuren en spelonken, door kamers en over woestijnen, onder water om ergens anders 
weer boven te komen en verder te gaan.

Every day, news reports and other TV images pass by in an endless stream that numbs the viewer, who, 
as if hypnotized, does nothing more than watch and watch, constantly zapping to the next image or 
channel...
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Ben Young (UK)
London,  March 16 2009:

Ben Young is een jonge kunstenaar uit Londen die in zijn beeldtaal en techniek verwijst naar streetart, 
gra�  ti en de werken van Jean-Michel Basquiat. Hij zoekt in zijn werk naar het authentieke, in tegen-
stelling tot de mash-up van het post-modernisme.

“…..Truth is real because it is that which you cannot escape. In my paintings there is truly a search for 
authenticity – against the grain of postmodernism. But look in the dumpster – there lies the body of 
Late 20th Century Consumer Capitalism wrapped up in the works of Baudrillard, Bourriaud & Art 
Forum, killed by a monitor fallen from an abandoned Matthew Barney installation at the sadly recently 
foreclosed MoMA….”
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Ronald Ophuis
Srebrenica landschap met soldaat   2007 

Ronald Ophuis schildert beelden die in onze huidige samenleving intens menselijke ervaringen van 
angst, eenzaamheid en dood tonen. Zijn thema’s zijn hedendaagse oorlogen of seksueel misbruik. 
Hij documenteert negatieve gebeurtenissen zoals die door de betrokkenen worden beleefd en maakt 
hiermee een kroniek voor het nageslacht.

Ophuis paints images of our contemporary society showing intense human experiences like fear and 
death as encountered in today’s wars or sexual abuse.

David Scheidler 
20 hoch 4  2009
 
David Scheidler is een jonge multimedia kunstenaar met een voorliefde voor techniek en technologie. 
Hij weet op een speelse manier beeld, licht en geluid te verbinden. Winnaar van de kunstprijs Aanzet! 
2009.

David Scheidler is a young multmedia artist working with technology in a playfull manner, mixing 
sound, image and light. Winner of Aanzet! 2009.
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Herman Brood
Zt
 
“Uw zoon is kleurenblind, maar dat is geen ramp. Hij kan alles worden behalve beeldend kunstenaar”. 
Er zullen nu ongetwijfeld nog steeds mensen zijn die vinden dat het werk van Herman Brood geen 
echte kunst genoemd mag worden. Het werk van de geboren en getogen Zwollenaar zet de discussie 
over wat nu kunst is nog steeds op scherp. Alleen dat is al een verdienste van de voormalig rock’n’roll 
junkie.

� e Works of Herman Brood, former Dutch national rock’n’roll junkie, are hard to � nd in the museum, 
but of growing interest and popularity. Is it good art or is it bad art….



Sandwoman
Video  9.31 min. 2008

Hoe zien de Underground en de Verboden Werelden op Second Life eruit, wat gebeurt er in de 
schemerzones? Uiterlijk is communicatie, en met totale controle over het uiterlijk, wat is de gewenste 
reactie? Totale vrijheid? www.sandwoman.com 

Preview about the underground world in Second Life. Which parts are hidden and forbidden? 
Appearance is communication, and with total control of appearance, what is the desired reaction? Free-
dom of thoughts? www.sandwoman.com
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Florentijn Hofman
Michael Moore  2009

Florentijn Hofman is een kunstenaar die de publieke ruimte weet te bespelen. Hij transformeerde de 
koeltoren van Kalkar in een Tiroler landschap, schilderde een huizenblok in Rotterdam knalblauw, 
en presenteert zijn nieuwste in� atable op de Twente Biënnale, de rose-groene reuze pinguin met pet, 
getiteld Michael Moore…

Florentijn Hofman is playing with public space in a cheerful manner: for Twente Biënnale he presents his 
latest in� atable, a giant penguin called Michael Moore...
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O2L
Unità Zero interactive installation 2008

Special Player live opening Twente Biënnale 17 sept.

Het Berlijnse collectief 02L bestaande uit kunstenaars, DJ’s, dansers, architecten en technici presen-
teert op de Twente Biënnale 2 werken. In de expositie kan het publiek spelen met het interactieve 
Unità Zero, tijdens de opening verzorgt 02L een live uitvoering van Special Player.

Multimedia art collective 02L from Berlin presents 2 works at Twente Biënnale: Unità Zero as an interac-
tive installation in the exhibition, and Special Player, a live set for the opening of the festival.
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Christine Weber (D)
PL Terror 2, 2008 

In het schilderwerk van de Berlijnse Christine Weber worden beelden uit de massamedia geassimi-
leerd tot taferelen waarin vrouwelijke helden worden onderdrukt of bedreigd zoals in Planet Terror. 

In her work Christine Weber assimilates stills from � lms and images taken from the mass media. Fic-
tional scenes of a highly choreographed � ght between female protagonists are confronted with documen-
tary material depicting moments of repression and threat.
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Alekos Ho� stetter + Holger Lippmann (D)
Nuit Blanche, 2006, video 3D animation (loop)

Animatie-werk waarin het niet gaat om een simulatie van destructieve elementen, maar om de con-
structie van een nieuwe immateriële realiteit.

Holger Lippmann and Alekos Hofstetter’s piece does not simply o� er a simulation of destructive develop-
ments, but rather constructs a new immaterial reality of permanent dissolution.
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Ronald Westerhuis
Lounch

RAWDSign is een nieuwe designlijn van visionair Gijsbert de Bruin en designer Ronald A. Wester-
huis. De basis van de collectie zijn grote roestvrij stalen tronen voor de nieuwe machthebbers van 
deze aarde.

Lounch is part of a new design collection of stainless steel trones voor the new rulers of the world.
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Jop Horst
Zootrope 

‘….De betekenis van zootrope is een levendbarende metafoor….‘

‘…the meaning of zootrope is a life giving Metaphorik….‘ 

19



Bonno van Doorn
� e Karkas of Fighting Falcon 2008

Schaalmodel van een F-16 teruggebracht tot lifesize uitvoering.  Zal zijn laatste presentatie beleven op 
de gronden van Hazemeyer Holec, indachtig het sluiten van de vliegbasis Twente, waar de F-16‘s jaren 
lang zijn gestationeerd.

Scale model of the F-16 brought back to lifesize. Final presentation of this work, born at the Rietveld 
Academy Amsterdam, dying in Hengelo near Twente Airforce Base, for many years the home of the F-16 
Fighting Falcon.
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Sebastian Ebenberger (D)
Erweiterter Malerischer Raum 2008 

Het werk van Ebenberger ontvouwt zich in een gedi� erentieerd proces waarbij de grens tussen binnen 
en buiten het kunstwerk steeds wordt overschreden.

� e Works of Ebenberger investigates the proces of shi� ing borders concerning formalities within and 
without the work.
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Filip Jonker
Wooden dumpster vs black Citroen BX 2008

Filip Jonker woont en werkt in Enschede en is voornamelijk bezig met het maken van ruimtelijke 
objecten en installaties. In zijn beelden en objecten onderzoekt hij ondermeer de wisselwerking tus-
sen het object en omgeving, maar ook verschuivingen in functionaliteit van gebruiksvoorwerpen. 
Filip Jonker exposeerde na zijn afstuderen (AKI-ArtEZ 2006) in binnen- en buitenland en hee�  onder 
andere de kunstprijs AanZet! 2006/2007 en 100 Young Talents 2009 in Brussel gewonnen.

Filip Jonker investigates the interaction between the object and its surroundings. Winner of Aanzet! 2007 
and 100 Young talents in Brussels 2009.
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MobileVideoNet
E_ART on air 2009

MobileVideoNet presenteert op de Twente Biënnale een nieuw project  E_ART on air: interactieve 
kunstwerkjes voor op de mobiele telefoon, aangeboden via een sms service. Een jaar lang zullen er 
elke maand nieuwe werken worden aangeboden gemaakt door een wisselende groep kunstenaars. 
De werken reageren op zaken die uniek zijn voor de mobiele telefoon: batterijsterkte, netwerk signaal 
en tijd.

Interactive art for mobile phone by sms.
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Merijn Hos (Bfree)
No title 2009

Merijn Hos (1978, Enschede) maakt tekeningen en collages met als thematiek zijn eigen gecreëerde 
universum en belevingswereld van vorm en karakters.

Merijn Hos makes drawings and collages creating his own universe of shapes and characters.



Reinier Kranendonk
De Zingende Airco  2009

Het werk van Reinier bestaat bijna altijd uit gevonden materiaal. De nostalgische kracht van het ma-
teriaal wordt op een nieuwe manier gebruikt en samen met andere ingrediënten krijgt het een andere 
verbinding en een nieuw verhaal. Het afgedankte ijzer en de andere materialen uit onze consumptie-
maatschappij worden door hem getransformeerd tot schakels in een rizomatisch verhaal. 

Kranendonk Works with found footage, objects connected and transformed into a new life, based on 
nostalgic force of the original materials.
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Ekaterina Mitichkina (BY)

De werken van de Wit-Russische Mitichkina zijn gebaseerd op een dialoog tussen de buitenwereld en 
haar eigen subjectieve waarneming, fantasieën, ervaringen en rituelen.

� e Works of Mitichkina are based on a dialogue between the outer world and her own subjective per-
ception, fantasies, experiences and rituals.
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Mish Pinke (Ru)
Videoclips compilatie
 
In Moskou werkzame � lmregisseur en multimedia kunstenaar presenteert in Hengelo een compilatie 
van zijn videoclips van Russische muzikanten en bands.

Movie director, multi-media artist, specialized in feature � lms, reality documentaries, music-videos and 
experimental media art both on o�  cial and underground scenes.



ViaViaOral
Nouveau Dada 2009 multichannel video installation
 
Een multimedia project van PLANETART pioniers Frank Morssinkhof en Kees de Groot. 
Nouveau Dada bestaat uit een upgrade van de installatie zoals die van 10-13 september in Enschede 
werd gepresenteerd voor het GOGBOT festival met het thema  Atompunk. Het werk verwijst vanuit 
de hedendaagse massacultuur naar de technologie uit de geschiedenis van Hazemeyer Holec dat was 
gevestigd  op de locatie van de Twente Biënnale. Het betre�  met name de periode van de jaren 50 en 
60 waarbij de technologie in dienst werd gesteld van maatschappelijke en futuristische ideologieën en 
haar propaganda machines.
 
ViaviaOral shows Nouveau Dada, a multimedia installation with technology from the Atom era mixed 
with authentic video footage referring to the propaganda of technology in the cold war. � e installation 
consists of hardware from the basements under the Hazemeyer Holec factory, that was located at the 
Twente Biënnale grounds in the 20th century.
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Saygin Soher

Aki ArteZ is vaste partner in de Twente Biënnale en zal bij iedere editie werk van studenten presen-
teren. Tijdens deze pilot wordt een installatie vertoond van mediakunst graduate Saygin Soher.
Soher is beeldhouwer, so� ware ontwikkelaar en amateur wiskundige. Hij gebruikt wiskunde om zijn 
3D modellen te bouwen en past rapid protoyping technology toe om ze tot leven te wekken.

Saygin Soher is sculptor, so� ware developer and amateur matematician. He uses
mathematics to build 3D sculptures and rapid protoyping technology to bring them to life.
He also builds an interactive Virtual gallery to present sculptures in a world di� erent than our
physical rules. Saygin’s former musical education also helped him to develop Sound Reactive 3D
Animations.
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Martin Oostenrijk
Zonder titel  2008

Oostenrijk werkt  graag met brute materialen, zoals aangeroest staal en ruw hout.  Zijn werken komen 
tot leven en zijn in staat emoties op te roepen, doordat er, door een toegevoegde beweging, een soort 
van bezieling ontstaat. Naast de beweging maakt hij gebruik van de materiaal-eigen geluiden, zoals 
knarsende tandwielen en  slijpende staalplaten. Het werk van Jean Tinguely, Gerrit van Bakel, � eo 
Jansen, Panamarenko en de vliegobjecten van Sjef Sales zijn blijvende inspiratiebronnen.

Martin Oostenrijk works with raw steel materials and makes it slowly move in his installations and 
objects. � e Hengelo based artist is inspired by Tinguely, van Bakel, � eo Jansen, Panaramenko and Sjef 
Sales.
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De Poppekastkrakers
“de strandjutters” 2009

Een multi-mediale installatie als weerspiegeling van het (fantastische) leven van alledag. De strandjut-
ters leven op het strand. Dag in dag uit trekken zij als nomaden over het eiland. Met een kar volge-
laden met spullen zoeken zij naar wat de zee het land schenkt. Uit deze gevonden oogst bouwen zij 
kleine kunstwerkjes die ze de natuur terug schenken. 
Elise Leusink en Jeroen Gras vormen sinds anderhalf jaar “de poppekastkrakers” en presenteren per-
formances, installaties, workshops etc

De Poppekastkrakers are Twente’s prime performance duo. Based in the gore of tecno- and kinky parties 
they now present the results of working at the island of Vlieland, just days before the Twente Biënnale.
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Jonas Vorwerk
Windorgel 2009

Het orgel bestaat uit twee octaven opgebouwd uit 16 vrij bewegende staven die geluid triggeren. 
Zoals altijd met het werk van Jonas Vorwerk vraagt ook het Windorgel een actie van de toeschouwer. 
Samen met de wind kan het werk bespeeld worden als een instrument.Vorwerk ontwerpt vernieu-
wende concepten tussen autonome en toegepaste kunst. Deze uiten zich in websites, decors, installa-
ties en crossmedia applicaties.

Vorwerk designs innovative concepts between autonomous and applied arts, like websites, installations 
and crossmedia applications.
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Bewegung Nurr (D)
Cash Pool    Single channel video 2008

Het in Dresden opgerichte Nurr is een collectief van Alekos Ho� stetter, Christian Steuer en Lokiev 
Stoof. Nurr initieert maatschappij gerelateerde installaties, objecten en concepten. Nog voor de 
economische crisis produceerde Nurr de video Cash Pool, af te spelen nu in de onlangs van eigenaar 
gewisselde fabriek van de failliete projectontwikkelaar van Hoogevest.

Nurr is an artist collective founded in Dresden, initiating social concepts, products and installations.
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Jord Schoppink (711)
Gunmarket 2007

Concepten/ideeën ontwikkeld vanuit het dagelijkse leven. Geïnspireerd door politiek, liefde, commer-
cie en menselijk gedrag. Verbeeld in een vaak symbolische en pictogramachtige stijl die voort vloeit 
uit zijn gra� sche achtergrond. Het medium waarin wordt gewerkt is divers en a� ankelijk van wat de 
beste vertaalslag van het concept/idee maakt.
Schoppink maakt deel uit van het 711 collectief in Hengelo.

Concepts and ideas based on daily life. Inspired by politics, love, consumerism and human behavior.  
Works in symbolic / pictogram style, based on his graphic background.
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Michael de Wit  (711)

“…..Ik noem het wel eens toegepaste erosie/corrosie. Het aanbrengen of weer a� reken tot het 
gewenste beeld ontstaat. Dat kan abstract zijn met illustratieve elementen of andersom. Soms heb ik 
het gevoel dat ik een schaakspel speel met het beeld; een minuut voor het beeld af is win ik altijd. Een 
paar seconden later zet het beeld mij altijd weer schaakmat (een goeie reden om weer een nieuw spel 
te spelen)....”

Michael de Wit is part of Hengelo based collective 711. His work can be described as a chess game of ap-
plied erosion and corrosion.
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Olaf Jansen (711)

“…..Het liefst beweeg ik me voort door een metropool zonder kaart. Toeval en ontdekken zijn daarin 
mijn gewenste reispartners. Zo ook in mijn werk, het eindstation staat nooit vast,  de route er naar toe 
mag op elk moment veranderen….”

…moving through a metropolis without a map…coincidences and discoveries are partners in travelling…
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Danny Jeroense

Danny Jeroense is een multi-media kunstenaar die in zijn werk de relatie onderzoekt tussen alle-
daagse vormen van communicatie, populaire cul tuur en stedelijk ruimte.  Voor Twente Biënnale 
maakt Jeroense gebruik van de hardware elektronica uit de geschiedenis van Hazemeyer Holec.

Danny Jeroense is a multimedia artist who explores the relation between everyday forms of communi-
cation, populair culture and urban space. For Twenet Biënnale Jeroense will assemble an installation 
with hardware from the history of Hazemeyer Holec factory.
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Tremelo � eun

Dutch Champion Air guitar 2009 and nr 5 at World Championship Finland aug 2009, lives and works 
in Hengelo. Performing live at opening party Twente Biënnale.

Peter Hoogers

Body paint live performance from Hengelo based artist with his dancer  at opening party Twente 
Biënnale.
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EBOMAN
Opening act of Twente Biënnale Sept 18  20 h

Al jarenlang produceert sampelaar Eboman werk onder de noemer ‘Sample madnesS’. 
De ontwikkeling van Sample madnesS gaat hand in hand met de ontwikkeling van de digitale (non-
lineaire) media.
Eboman is gespecialiseerd in het produceren van audiovisuele sample composities, het ontwikke-
len van audiovisuele sampling so� - en hardware en het uitvoeren van performances als DVJ of met 
zijn SenSorSuit. De SenSorSuit is onderdeel van een audiovisueel sampling systeem, dat Eboman 
in samenwerking met SmadSteck ontwikkelt, genaamd SenS. SenS stelt de gebruiker in staat om in 
realtime audiovisuele samples te manipuleren en te combineren in een virtuele 3D omgeving, om zo 
sample composities te produceren of uit te voeren in de studio of live op het podium.
Eboman zal in het nieuwe Metropool van architectenburo Benthem Crouwel een permanente media-
kunst toepassing realiseren.  

Eboman is a performing in his sensorsuit, connected to an audiovisual sampling system, called SensS. 
With SenS he can manipulate realtime audiovisual samples and combine it with virtual 3D environ-
ments. Eboman will develop a media art application for the new poppodium Metropool.



40

SMAG (D)

VJ performance on top of Hazemeyer Holec factory at the opening night. Presented by Guido Berling, 
Aike Lütkemöller and Jan Merlin Marski.
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Ateliers 93 Hengelo
 
Ateliers ‘93 is een stichting die tot doel hee�  het beheren en verhuren van ateliers aan kunstenaars, en 
het tot beschikking stellen van een expositieruimte.

José Verstappen
Bjorn Bruggeman
Tonneke Hemmelder
Derya Zenginoglu
Mirna Limon
Rachel Koolen
Rik van der Pluym
Edo Zupan
Remco Dikken
Irene Vogelzang
Udona Boerema
Mirjana Tomic
Leo Bos
Nicole van Heeswijk
Viktoria Gudnadóttir
Jannemiek Tukker 
Gertie van Nuenen
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OUR WORLD 

Tentoonstelling over gamescultuur
in samenwerking met Guerilla Games Amsterdam en galerie Spaarnestad Haarlem

In het kader van de presentatie en preview van het Gaming festival dat de komende jaren ontwikkeld 
gaat worden op het terrein van Hazemeyer Holec. 
OUR WORLD toont bijzondere voorbeelden van het ontwerp, de ontwikkeling en met name van 
het artwork van het populaire computerspel Killzone 2. Een tentoonstelling met aandacht voor de 
verschillende invalshoeken van het vormgeven: technologisch, creatief en artistiek. Conceptontwikke-
ling, scenarioschrijven, informatica, beeldresearch, gra� sch ontwerp, pad planning, 3D modellering, 
simulatie, muziekcompositie en het visuele werk  vormen tezamen een adembenemend schouwspel.

OUR WORLD

Exhibition about gaming culture showing special elements of design, development and artwork of Kill-
zone 2, by Guerilla Games Amsterdam.  
Special presentation as part of the preview for the International Gaming Festival that will be developed 
for the Hazemeyer Holec location in Hengelo.
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ATELIERGROEP GAMING + ENTERTAINMENT PRESENTS:

POWER UP!    PREVIEW GAMING FESTIVAL CREATIVITY

ENTERTAINMENT

EDUCATION 

DADAMACHINIMA

VIRTUAL WORLDS

SOUND CREATORS 

CONCEPT DESIGN 

3D MODELLINGING

SIMULATION 

SCENARIO DESIGN

SOUNDEFFECTS

SERIOUS GAMING
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Colophon

Twente Biënnale Pilot 2009

produced by Hazartfactory
(stichting Hazemeyer Art and Media Factory i.o.)
Tuindorpstraat 61 Hengelo
www.hazartfactory.nl
0655830311

Creative director: Kees de Groot
Managing director: Viola van Alphen
Location managers: Harrie Ronhaar, Minka Schipper, Guido Bertling
Marketing + communication: Bronne Keesmaat, DeRevolutie, Den Haag
Techniek: Robin Scheick
Team:Laura Smits, Jocelyn van Manen, Aike Lütkemöller, Jay Huliselan, Mels Evers, Jasmijn Bosma, 
Michel Geurts, � eun de Jong, Frank Buijs, Frank Morssinkhof 
Catalogus: redactie Kees de Groot, Ad Nijkerk
Vertaling: Ype Gröphen

PLANETART
Ronron Audiovisuals: Harrie Ronhaar
Metropool: Coen Bais
AKI ArteZ: Pieter Baan Muller
AkkuH: Ronald Schulp
Heartpool: Jan Noltes
Ivo de Lange IQ-Kunstuitleen 
Guerilla Games Amsterdam: Roy Postma
Maidtocreate: Maaike van Steenbergen 
Galerie 37 Spaarnestad Haarlem
ROC : Jacob Raatjes
Hengeler Horeca Groep
De Aanleiding: Rob Kouijzer
Accept
Bluemind
Workx
Peter van Straaten
PJ Media
Stage Experience
st Floris Hazemeyer
Jan Parmentier
Je� rey Meulman, cultuurintendant provincie Overijssel
BOEi: � eo de Bruin, Paul Scholten
Gemeente Hengelo: Harrie Vranken, Jan Reuvers
Gerben van Straaten
foto Jord Schoppink, pag. 34: Willem Heerbaart
NumloQ
Gemeente Hengelo
Provincie Overijssel PLANETART

Pecha Kucha Night Hengelo # 2

vr 18 sept 20 u � eater Hazemeyer Holec

Pecha Kucha Night is a crossbreed between an elevator pitch and speed dating. � ere will be at least 
12 participants presenting 20 slides of 20 seconds each.
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Pilot Edition 17-20 Sept. 09

Twente meets Europe! at 3 acres of Industrial Heritage in Hengelo

Hazemeyer   Holec   

www.twentebiennale.nl

produced by Hazartfactory

TWENTEBIËNNALE

Tuindorpstraat 61 Hengelo

De Creatieve Fabriek


