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Samenvatting 

INFORMATION SUPERPOWER 
Dag-in-dag-uit vertrouwen we op datavisualisatie, infographics en handleidingen bij 
onze beeldvorming over belangrijke zaken als duurzaamheid, politiek, gezondheid en 
privacy. Onze complexe samenleving is afhankelijk van betrouwbare en duidelijke 
informatie. 


We beseffen vaak niet dat grafisch ontwerpers ons helpen door orde te scheppen in 
chaos, overzicht te bieden bij ingewikkelde zaken of onze emotie aan te spreken.


Van 20 september tot en met 27 oktober 2019 vindt de zevende editie van Graphic 
Matters plaats in en rondom de Stokvishallen in Breda. We inspireren tot 
verantwoordelijkheid bij makers, bewustwording bij opdrachtgevers en visuele 
geletterdheid bij gebruikers.


Een uitgebreide tentoonstelling over Information Design toont hoogtepunten uit de 
afgelopen honderd jaar. Actuele ontwikkelingen worden tastbaar in een programma 
met exposities, workshops, talkshows en events.


Ons programma bereikt niet alleen ontwerpers, maar ook nieuwsgierige millennials en 
iedereen die beroepsmatig met informatie visualisatie te maken heeft zoals 
journalisten, analisten, wetenschappers, statistici, marketeers en ondernemers. 


Er worden ruim 7.500 bezoekers verwacht. Naast een educatief programma voor 600 
Bredase scholieren is er een business programma speciaal gericht op bedrijven.
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Waarom? 

“We are all robots when uncritically involved with 
our technologies.” - Marshall McLuhan 
Tegenwoordig wordt ons wereldbeeld bepaald door algoritmes. Meer dan ooit is het belangrijk dat 
mensen openstaan voor andere denkbeelden, geconfronteerd worden met nieuwe ideeën, zich 
verwonderen en kritisch zijn over informatie die hapklaar wordt aangeboden.


Wat? 

Visual stories you care about 
Grafisch ontwerpers dragen bij aan het verbinden van ideeën, informatie en mensen. Hierdoor hebben 
ze invloed op ons wereldbeeld. Graphic Matters laat de impact van grafisch ontwerp zien aan de hand 
van herkenbare en actuele onderwerpen. Het programma illustreert de rol van ontwerpers in de 
samenleving.


Hoe? 

Wij laten je kijken, jij gaat het zien… 
Ontwerpers, professionals en millennials worden op aansprekende wijze betrokken bij het programma. 
De presentatievormen trekken aandacht en bieden verdieping en context op verschillende niveaus. We 
stimuleren een kritische blik en persoonlijke beeldvorming.


Met wie? 

Partners 
We werken graag samen (en zijn in gesprek) met:


Electron - gebruik ruimte, Mot/Mot gallery - expohost, 
SBK - expohost, Stokvishallen - locatie, Pier15 - 
expohost, STEK - expohost, Stedelijk Museum Breda - 
bruiklenen, Breda University of applied sciences - 
publieksonderzoek, Avans Hogeschool (CMD/AKV|
St.Joost) - studenten participatie, Jheronimus Academy 
of Data Science - workshops, City of Imagineers - 
netwerk events, Lead2Deal - business events, Creativity 
World Forum - break out session, AGI OPEN - event 
partner, Rewin - business events, DDW - promotie, 
Museum Plantin Moretus - promotie, Rise Above - 
event, Koder Dojo - jongeren workshop, Cultuurwinkel - 
educatie, NPN drukkers - sponsoring, Flyerman - 
sponsoring, Afdeling Online - sponsoring, junique - 
sponsoring, Ace & Tate - sponsoring, CM - sponsoring, 
Infographics Group - content partner,  FUTURAMO - 
content partner, visual.ly - sponsoring, CleverºFranke - 
content partner, BNO - strategische partner, Gemeente 
Breda - subsidie, Brabant C - zakelijke ontwikkeling, 
Fonds21 - subsidie, Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie - subsidie, BankGiroLoterijFonds - subsidie, 
Prins Bernhard Cultuurfonds - subsidie, Keep an eye 
foundation - stimuleringsprijs jong talent, Pictoright - 
subsidie, De Correspondent - achtergrond artikel, 
DUDE - mediapartner, It’s Nice That - mediapartner, 
Vice - mediapartner, etapes: - mediapartner, Eye On 
Design - mediapartner, Eye Magazine - mediapartner, 
Steven Heller - artikel, Vizualism - artikel, The Design 
Kids - event partner, Breda City App - mediapartner,  
We Are Public - mediapartner/ticketing, Arts Thread - 
mediapartner, Dutch Design Daily - mediapartner, Visit 
Brabant - mediapartner/influencers, City Marketing 
Breda - mediapartner/influencers, Pechakucha Night 
Breda - randprogramma, Coderdojo - educatie
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Omgevingsanalyse 

Signaleren, initiëren, experimenteren 
Stichting Graphic Design Festival Breda is een culturele onderneming. We organiseren diverse projecten 
op het gebied van visuele cultuur. Naast het tweejaarlijkse Graphic Matters zijn we ook verantwoordelijk 
voor Blind Walls Gallery, 3sec.gallery, reizende exposities, lezingen en educatieve workshops. Onze 
activiteiten vinden plaats in de openbare ruimte van Breda en bij internationale instellingen.


Door middel van opvallende presentaties op toegankelijke locaties geven we ons publiek inzicht in 
actuele visuele cultuur. Op verschillende manieren bieden we verdiepende informatie waardoor ze de 
impact herkennen en erkennen. We willen ontwerpers bewust maken van hun impact op de 
maatschappij en niet-makers visuele geletterdheid bijbrengen. Dit doen we op een aansprekende 
manier, die nieuwsgierigheid uitlokt en deze op informatieve wijze beloond.


Als organisatie zijn we bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid:

- we richten ons niet alleen tot ontwerpers,

- we geven publieke middelen op verantwoorde wijze uit,

- ons bestuur hanteert de Code Cultural Governance,

- we bieden redelijke vergoedingen voor medewerkers en exposanten, 

- we werken samen met (internationale instellingen) en organisaties, 

- we recyclen zoveel mogelijk materiaal en beperken onze afvalstroom,

- we herhalen projecten na Graphic Matters.


Van 2008 tot 2015 stond Graphic Matters bekend als Graphic Design Festival Breda. Dit festival is door 
Dennis Elbers opgericht als reactie op de opening van het Graphic Design Museum/MOTI (2008-2016). 
Gezien de internationale reputatie van Nederlands ontwerp en de beperkte aandacht in nationale musea 
is onze missie (zeker na de sluiting van MOTI) zeer relevant. Ons programma vult het bestaande aanbod 
van Nederlandse musea aan. Deze tonen alleen het topje van de grafische ijsberg. Wat er onder de 
oppervlakte schuurt en stuwt, is onzichtbaar. Juist de hedendaagse invloed van maatschappelijke en 
technologische ontwikkelingen op het vakgebied zijn interessant voor ontwerpers, professionals, 
millennials en scholieren.


We bieden niet alleen een podium, maar zijn ook signalerend bij het ontdekken van nieuw talent en 
initiërend bij het experimenteren met nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor vormen we een belangrijke 
schakel in de publieke bewustwording over het vakgebied en de impact ervan.

In 2017 hebben we het festival doorontwikkeld tot 
Graphic Matters, met meer aandacht voor historisch 
perspectief en verdieping. Daarnaast is een 
professionele organisatie opgezet dankzij meerjarige 
steun van de gemeente Breda.


De afgelopen edities was ruim 35% van onze 
bezoekers afkomstig uit het buitenland. Met meer 
aandacht voor communicatie in België en Frankrijk zal 
de belangstelling uit deze landen toenemen. 


Door een overlap met de Dutch Design Week en 
promotionele samenwerking met instellingen als 
Design Museum Den Bosch en Museum Plantin-
Moretus Antwerpen hopen we in 2019 nog meer 
internationale bezoekers te ontvangen. Voor bezoekers 
is de combinatie waardevol, voor partners geen 
bedreiging en voor ons een kans.


Met een focus op exposities, workshops en talkshows 
kiezen we andere positie dan commerciële events (bv. 
OFFF, Us by Night) en high-brow/industrie conferenties 
(bv. What Design Can Do, Infographics congres).


Onze ervaring en het publieksonderzoek uit 2017 
leidden tot de volgende inspiratie voor het programma:

- verdieping leidt tot een duidelijker inhoudelijk en 

communicatie profiel,

- onze activiteiten zijn aantrekkelijk voor groepen 

(studenten VO-MBO-HBO), 

- ontwerpers nemen hun vrienden en familie (inclusief 

kinderen) mee als ‘cultureel uitje’ 

- een algemene introductie (lezing) laat bezoekers 

beter kijken dan rondleidingen.
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Curatorial Statement 

Transforming Factories of the Human Body to the 
Quantified Self and all Fake News in between 
Een vloedgolf van data overspoelt ons. Alle apparaten in onze omgeving produceren, verzamelen en 
delen doorlopend de meest triviale en gedetailleerde gegevens. We gaan er vanuit dat analyse zal leiden 
tot beter begrip van onze omgeving en efficiënter gebruik van tijd, geld en grondstoffen. De hoeveelheid 
data groeit zo snel (elke twee jaar een verdubbeling) en de toepassing is zo gevarieerd, dat de quote 
“Data is the new oil” wereldwijd weerklinkt.


In 2006 was het de Engelse wiskundige Clive Humby (evil genius achter de bonuskaart) die deze 
woorden uitsprak en vervolgde met: “Data is waardevol, maar moet (net als olie) omgezet worden in 
benzine, plastic, chemicaliën, enz. Gegevens moeten worden opgesplitst en geanalyseerd om een 
waardevolle entiteit te creëren die winstgevende activiteit stimuleert.” Het visualiseren van data is dan 
ook essentieel om het waardevol te maken. Worden we in de toekomst net zo afhankelijk van 
datavisualisatie als van benzine in de vorige eeuw?


Bijna gelijktijdig met de uitspraak van Humby lanceert Al Gore in 2006 zijn documentaire An Inconvenient 
Truth. Met infographics en grafieken als bewijs brengt hij zijn verhaal over klimaatverandering 
overtuigend aan een breed publiek. Een succesvolle strategie die ruim 80 jaar eerder bedacht werd. In 
1923 zorgde de opkomst van massa media ook voor een stroomversnelling in beschikbare informatie en 
de manier waarop mensen communiceerden. De Weense econoom en museumdirecteur Otto Neurath 
vond dat iedereen, en vooral de gewone man, moest kunnen begrijpen hoe de maatschappij in elkaar 
zat. Zijn motto “Words divide, images unite” leidde tot een methode waarmee informatie aantrekkelijker 
gepresenteerd en makkelijker te begrijpen werd. Met verbeelding voegde Neurath’s International System 
Of TYpographic Picture Education verhalen toe aan staafdiagrammen en grafieken. In het proces om 
informatie, ideeën én implicaties zichtbaar te maken door analyse, selectie en ordening benoemde 
Neurath de ontwerper tot ‘transformer’.


Onze hersenen kunnen beeldverhalen razendsnel begrijpen. Reeksen getallen zeggen niets, maar 
patronen worden vertaald in informatie en geven ons waardevolle inzichten. Ook visuele metaforen zijn 
een goede manier om complexe processen inzichtelijk te maken. Dit ontdekte de Duitse arts en 
wetenschapsschrijver Fritz Kahn eind jaren ’20. Als een soort art-director gaf hij aanwijzingen aan 
illustratoren om het lichaam als machine te verbeelden in zijn vijfdelige opus magnum Das Leben des 
Menschen. “Misschien niet altijd 100% accuraat, maar wel 100% te begrijpen”, volgens Kahn.

▲Al Gore in An Inconvenient Truth


▲ ISOTYPE

▼ Fritz Kahn
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Waar ISOTYPE de maatschappij statisch verbeelde, maakte Kahn de mens op mechanische wijze 
inzichtelijk. Geleidelijk streefden wereldwijd steeds meer ontwerpers naar een universele beeldtaal. Er 
ontstond een idioom van iconen, die hoewel ze er niet exact hetzelfde uitzien, wel hetzelfde begrepen 
worden. Onder invloed van de steeds meer aanwezige advertising, groeide vanaf de jaren ’60 het besef 
dat schoonheid ook een functie heeft bij informatie visualisatie. Een aantrekkelijk beeld zorgt voor een 
emotionele band, niet geheel onbelangrijk wanneer je gedrag of gedachten wilt beïnvloeden.


Het Internet en met name de introductie van de eerste smartphones in 2007 brachten onze 
maatschappij in een digitale stroomversnelling. Transformers werden information architects en 
vervolgens visual storytellers. Nog altijd koestert de mens de wens zijn lichaam en omgeving beter te 
begrijpen. Grafisch ontwerpers zijn essentieel bij het toepasbaar maken van Big Data. Met 
datavisualisatie, infographics, instructies en cartografie geven ze vorm aan waardevolle producten waar 
we dagelijks gebruik van maken. We vertrouwen op de verbeelding van ontwerpers bij bedrijfsvoering, 
politieke argumenten, journalistiek, klimaatverandering, navigatie, gaming of het gebruik van dure 
apparaten. Alles wat we doen, zelfs onze persoonlijke gezondheid, is te volgen via dashboards van de 
Quantified Self.


Sporadisch besteden musea en media aandacht aan dit soort functioneel ontwerp, maar dit doet geen 
recht aan de schaal waarop informatie visualisatie momenteel wordt toegepast. De vraag naar goede 
informatie visualisatie groeit, maar het aantal ontwerpers dat zich hierin specialiseert neemt minder hard 
toe dan de hoeveelheid informatie die er is om te verwerken.


Beeld overtuigt, maar niet elke grafiek vertelt de waarheid. Onze mening of gedrag wordt beïnvloed 
zonder dat we stil staan bij de bron of boodschapper. Er zijn tal van voorbeelden waarbij subjectief 
gevisualiseerde informatie gebruikt wordt om reacties te beïnvloeden. Kijk maar eens goed naar de 
grafieken die Thierry Baudet toont tijdens debatten of de infographics waarmee generaal Colin Powell 
de inval van Irak rechtvaardigde. 


Tot voor kort werd informatie gezien als het meest democratische instrument om macht mee uit te 
oefenen. De opkomst van Fake News laat zien dat we beeld razend snel denken te begrijpen, maar nog 
veel te leren hebben over de kwaliteit en impact van informatie visualisatie. Informatie visualisatie kan 
ingezet worden voor goed en kwaad! We vertrouwen op de kracht van ontwerpers bij het scheppen van 
orde in chaos, overzicht bieden op ingewikkelde zaken of het aanspreken van emotie. Ontwerpers 
verbeelden urgente kwesties zodat we deze snel kunnen bevatten.


INFORMATION SUPERPOWER laat de macht van informatie zien aan de hand van herkenbare 
voorwerpen en situaties. Daarnaast geven we inzicht in de kracht van ontwerpers die nodig is om 
complexe informatie op een duidelijke en aantrekkelijke manier visueel te maken.


Inspirerende exposities, workshops, talkshows en openbare interventies stimuleren verantwoordelijkheid 
bij makers, bewustwording bij opdrachtgevers en visuele geletterdheid bij gebruikers, voordat we 
verdrinken in de zee van data.

!  
▲ Nicholas Felton - Feltron Annual Report 

!  
▲ Fit Bit dashboard 

!  
▲ Thierry Baudet
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Programma 

INFORMATION IS POWER 
Het programma bestaat uit verschillende onderdelen zoals exposities, openbare interventies, workshops, 
talkshows en events die inhoudelijk verbonden zijn door een overkoepelende expositie. Alle locaties zijn 
van dinsdag tot en met zondag open tussen 10-17 uur.


Het programma is verspreid over verschillende locaties die op onderlinge loopafstand liggen. Het cafe in 
Electron vormt het festivalhart. Hier is een ticket/infobalie, shop en ontmoetingsplaats. Op alle locaties zijn 
suppoosten aanwezig om bezoekers welkom te heten, te assisteren en een oogje in het zeil te houden. 


Door middel van signing worden verschillende locaties vindbaar gemaakt. De signing draagt tevens bij aan 
de beleving en maakt passanten nieuwsgierig. Bezoekers kunnen hun eigen plattegrond vormgeven en 
hierdoor informatie en tips overdragen aan andere bezoekers.


Dit jaar bieden we geen rondleidingen, maar een 20 minuten durende introductielezing die bezoekers 
bewuster op pad stuurt. De introductie wordt meerdere keren per dag gehouden en op afspraak voor 
groepen. Voor middelbare scholen is een aanvullende opdracht beschikbaar.


Participatie 
Ontwerpers kunnen deelnemen door middel van:


- bestaand werk in een expositie;

- opdracht voor nieuw werk;

- gast in talkshow;

- selectie Open Call;

- eigen voorstel;

- partnerprogramma;

- workshop host;

- deelnemen aan workshop.

Genoeg te zien en te doen… 
Geen twijfel mogelijk, je bent aangekomen in Breda. Aan de posters op het station zie je dat Graphic 
Matters leeft in de stad! Google maps geeft aan dat het niet ver lopen is naar de nieuwe locatie. Via de 
Speelhuislaan loop je over een 600m lange rechte laan die tijdelijk functioneert als tijdlijn. Vanaf de 
grotschilderingen in Lascaux, via hiëroglyfen, vroege cartografie, Da Vinci, Descartes, Playfair, Florence 
Nightingale, Neurath, Kahn, Beck, tot aan desktop iconen die je herkent. De geschiedenis van informatie 
visualisatie komt voorbij dankzij een reeks grote geweldige illustraties van Jan Hamstra. Je bent nu klaar 
om het festival te bezoeken. Via duidelijke signing kom je bij de informatiebalie aan.

In het café van Electron wissel je jouw ticket om voor een sticker. Vandaag kun je alle exposities 
bezoeken, ook is er een talkshow met aansprekende gasten die je gratis kunt bijwonen. In Electron is 
het gezellig, er zijn veel ontwerpers, maar ook kinderen en mensen die er minder artistiek uitzien. Ze 
drinken koffie en kletsen met elkaar. Hé toevallig! Een oud studiegenoot, hoe zal het met haar gaan na 
het afstuderen drie jaar geleden?

De vrijwilliger bij de balie heeft uitgelegd wat er te doen is, geeft je een plattegrond met ruimte voor 
aantekeningen en adviseert eerst de introductie bij te wonen. Klinkt een beetje gek zo’n introductie… je 
bent toch ontwerper, dan weet je toch heus wel hoe en wat!? De uitleg was enthousiast en je besluit 
toch maar te gaan. De introductie wordt gegeven door curator Dennis Elbers in een ruimte met 
geanimeerde projecties, het lijkt wel een DWDD-college. Zijn verhaal is duidelijk, gedreven en geeft je de 
juiste gemoedstoestand om zelf op pad te gaan. ▲ Jan Hamstra
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Eerst bezoek je de titel expositie INFORMATION SUPERPOWER. Deze vormt de rode draad die het 
gehele programma verbindt. De expositie is in een leegstaande loods waar duidelijk al een tijdje niets 
gebeurd. Het geeft extra sfeer aan de tentoonstelling die is ontworpen door Trapped in Suburbia.

Je kunt de expositie op verschillende manieren ontdekken. Je besluit de uitgebreide chronologische 
route te nemen. Deze start in 1923 met Otto Neurath’s ISOTYPE. De expositie omvat ± 50 werken, 
waarvan een deel bestaat uit bruiklenen uit de voormalige MOTI-collectie. De werken zijn geselecteerd 
op basis van impact (zeker voor 2010 goed aantoonbaar), visuele innovatie en artistieke ontwikkeling. 
Met een nadruk op recente projecten doet de samenstelling recht aan de exponentiële toename van 
informatie visualisatie. Gelukkig is er geen ‘dataporno’ -visuals die er gelikt uitzien, maar zeer beperkte 
informatieve waarde hebben- te zien, die zie je al genoeg online.

Vorig jaar was je in London bij de expositie Big Bang Data, het verschil met deze expo is dat niet Big 
Data als grondstof, maar informatie visualisatie als resultaat centraal staat. Je ziet infographics van Fritz 
Kahn, datavisualisatie door Gerd Arntz, de London Underground kaart van Harry Beck, schoolkaarten 
uit de jaren ’50 en ‘60, Wim Crouwel’s encyclopedie en telefoonboeken, iconen ontworpen voor 
Olympische spelen, de evolutie van IKEA handleidingen, atlassen en de Dikke Van Dale door Studio 
Joost Grootens, smart city visualisaties door CleverºFranke, Feltron annual reports, fysieke 3D objecten 
door Stefanie Posavec, visuele journalistiek door Francesco Franchi en Lamosca, fotografische 
visualisaties door Frederik Ruys, Moritz Stefaner en Timo Arnall en nog veel meer. De expositie is goed 
opgebouwd en geeft relevante informatie. Niet alleen de ontwerpen waren goed, ook de onderwerpen 
van de visualisaties vond je interessant. Geïnspireerd verlaat je de expositie, op naar meer! 

▲ Francesco Franchi - IL magazine

▼ Timo Arnall - Immaterials

Op het centrale plein naast de Stokvishallen bekijk je een installatie met de 50 winnende posters van de 
Open Call. Een paar maanden geleden zag je de oproep voorbij komen. Deze wekte gelijk je interesse 
voor Graphic Matters. Het was een uitdagende briefing om een eigen boodschap vorm door middel van 
datavisualisatie, infographic, kaart of handleiding. Er waren meer dan 2.500 inzendingen uit 60 landen. 
Je hebt er zelf een aantal uren ingestoken en hoewel jouw inzending niet geselecteerd is, ben je 
vandaag toch gekomen. De posters zijn ogenschijnlijk eenvoudig, maar fraai gepresenteerd op een toren 
van bouwhekken die er net anders uitzien omdat ze gepoedercoat zijn. Naast je praten twee mensen 
met een vreemd accent Engels. Ze namen ook deel aan de Open Call, werden geselecteerd en kregen 
van de organisatie een reisbudget en overnachting in Breda om de opening mee te maken. Hun posters 
zijn tof! Straks even in de winkel kijken of ze nog te koop zijn, de oplage is beperkt tot 10 per poster. Workshops
Aan het plein grenst ook een theater, hier is straks de talkshow. Maar eerst kijk je in een ander pand naar 
de resultaten van een workshop die eerder deze week gehouden is. Je krijgt spijt dat je toch niet 
meegedaan hebt. Aan de prijs lag het niet, deelname is gratis, maar tijd vinden is voor een zzp-er toch 
best lastig. Naast de workshopruimte is nog een kleine expo. In de hoofdexpo was het verlangen naar 
een universele beeldtaal al duidelijk. Hier waren ook diverse toepassingen van pictogrammen te zien. 
Vooral de Olympische Spelen blijken een invloedrijke aanjager voor pictogram ontwerp (en meer recent 
voor journalistieke infographics). De HISTORY OF ICONS is een wandvullende infographic die laat zien 
hoe de iconen van de desktop computer en apps zich hebben ontwikkeld. Echt grappig, je herkent de 
prullenbak van Windows XP nog wel. 

Elke week organiseren we een workshop met een 
ander thema, onder leiding van internationale experts. 
Aan iedere workshop kunnen 15 tot 20 ontwerpers/
studenten deelnemen.


Met workshops door… 
CleverºFranke (Sensorlab), Wobby (Manual manuals), 
Infographic Group (Visualizing the news) 

Te bevestigen - Stefanie Posavec, Studio Joost Grootens
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Tijd voor een korte wandeling, onderweg kom je op de Veilingkade kleurrijke billboards tegen. De 
patronen zijn ontworpen door Team Thursday. Het is een puzzeltocht, wie de puzzel oplost traint zijn 
blik en wint een bijzondere print. Als ontwerper moeten de zes opdrachten toch op te lossen zijn? Het is 
moeilijker dan gedacht, ook andere bezoekers (waaronder veel scholieren) turen naar de patronen.

                           

Via de billboards kom je bij de creatieve vrijplaats STEK. Er hangt een toffe sfeer van eigenzinnige 
makers. Tijd voor een lekkere lunch. Daarna betreedt je een oude stadsbus, deze vormt het decor voor 
een spoedcursus infographics lezen. De illustraties van Jenna Arts zijn geïnspireerd op een artikel dat je 
vorige week op De Correspondent las. De bus is van binnen en buiten een educatieve ervaring. Veel 
gemaakte fouten (of misleidingen) in infographics worden duidelijk uitgelegd en de tips zijn handig voor 
lezers en ontwerpers.

Verder op is bij skatehal Pier15 een expositie van Wobby. De naam klinkt een beetje gek, maar het is 
een collectief van illustratoren. Je herkent de naam van een oud studiegenoot die hele grappige 
illustraties maakte en bent nieuwsgierig. Het is geen hele grote expo, maar de sfeer is relaxed. Het is 
druk en zowel skaters als bezoekers bekijken de expo. Een stuk of 10 illustratoren hebben bijzondere 
handleidingen gemaakt. Niet voor je nieuwe blue tooth koptelefoon, maar voor herkenbare alledaagse 
situaties. Je moet denken aan geanimeerde bijsluiters, Internet Memes geïnspireerd op IKEA, DIY 
tutorials. De illustraties zijn scherp, humoristisch en soms kritisch, maar bevatten zeker ook goede 
vondsten. Als producten zulke handleidingen hadden zou je ze zeker vaker doornemen.

▲ Internet - IKEA manual meme

▼ The Glass Room - Berlin HKW

Over ruim anderhalf uur is de talkshow en je kunt maar beter weer de andere kant op lopen. Onderweg 
is er nog veel te zien. Twee groepjes studenten van AKV|St.Joost en Die Angewändte (Klasse Kartak) uit 
Wenen doen een performance. Een soort live visualisatie waarbij bezoekers betrokken worden. Een man 
in een rolstoel vertelt dat de studenten zelf een project bedachten na een inspirerende lezing over het 
thema. Ze hebben een semester lang aan hun project gewerkt en kregen hulp en budget van de 
organisatie. Had jij ook maar zo’n leuk project gedaan tijdens je studie!

Er is nog een grote expositie te bezoeken… Ditmaal in een oud kantoorpand met een grote trap en 
ramen in het plafond. Het is nu een studio complex, het lijkt je een toffe ruimte om in te werken. De expo 
THE GLASS ROOM lijkt op een Apple Store. Strakke sokkels en verlichting, hippe jonge mensen die als 
Genius rondlopen. De expositie is een initiatief van Tactical Tech uit Berlijn en gaat over wat persoonlijke 
gegevens zijn in een tijd waarin gegevens allesbehalve persoonlijk zijn. Er zijn verschillende 
kunstprojecten te zien geïnspireerd op data en privacy; een logisch subthema. Snel kijk je of ook jouw 
wachtwoord in de dikke boeken vol gelekte wachtwoorden van Aram Bartholl staat. De andere werken 
helpen je door reflectie, experiment en spel beter te begrijpen hoe technologie en Big Data ons leven 
veranderen. Big Data wordt tastbaar en minder abstract. Wat zeggen mijn gegevens over mij en wie 
heeft er toegang tot? Wat geef ik in ruil daarvoor op? Hoe veranderen data en technologie de 
persoonlijke, professionele en sociale structuur van onze levens? Bij de Data Detox Bar krijg je een-op-
een advies en slimme tips over hoe je jouw privacy online kunt beschermen. De vrijwilligers zijn 
bijzonder goed geïnformeerd en beantwoorden vragen over de expo heel duidelijk. Als je verder gaat 
neem je toch nog even een Data Detox Kit mee. Misschien heb je wel behoefte aan een digitale make-
over in acht dagen.

Business Sessies 
Naast creatieve workshops bieden we ook bedrijven 
de kans kennis op te doen. In samenwerking met 
lokale ondernemersnetwerken organiseren we 
bijeenkomsten met inspirerende sprekers en 
rondleidingen. 

Op 22 oktober organiseert het Creativity World Forum 
(Eindhoven) een bezoek met ± 300 professionals aan 
Graphic Matters. Ook zijn we in gesprek met 
wetenschappelijke instituten als Algemene 
Rekenkamer, Centraal Plan Bureau en Centraal Bureau 
Statistiek over werkbezoeken en conferenties.
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Je hebt al super veel gezien, maar er is nog meer! Eigenlijk zou je twee dagen hier moeten zijn om alles 
goed te verwerken. Terwijl je een drankje drinkt bij Electron bekijk je de expo DEAR DATA in een kleine 
white cube die via een smal trapje toegankelijk is. Een jaar lang stuurden ontwerpers Stefanie Posavec 
en Giorgia Lupi elkaar wekelijks per post een handgemaakt datavisualisatie over een persoonlijk thema. 
Hun experimentele visuele correspondentie leest als een dagboek en staat in contrast met de 
mechanische visualisaties van Quantified Self apps die je op je iPhone gebruikt. Het is inspirerend om te 
zien hoe een persoonlijk project tot een professionele expertise leidt. Inmiddels zijn Stefanie en Giorgia 
vermaarde ontwerpers en is deze correspondentie opgenomen in de collectie van MoMA! De 
ruimtevullende reproductie van 104 postkaarten is voorzien van persoonlijke commentaren en was nog 
niet eerder in Nederland te zien. Je krijgt zin om zelf zo’n project op te zetten.

Je gaat weer naar beneden. Ineens valt je een hoekje vol kinderen op. Geen ballenbak hier, maar een 
toffe MINI-MINI-BIEB met leerzame kinderboeken vol informatie visualisatie. Er zijn wel 12 recente titels,  
de jongste bezoekers en hun ouders zijn er zoet mee. Jij skipt de bieb, komt wel als je kinderen hebt…

Bovenin de Stokvishallen zijn nog 2 exposities. De eerste ‘De Staat van Europa’ bestaat uit een stuk of 8 
afstudeerprojecten waarbij research en spel een rol spelen. Het zijn projecten waarin complexe 
internationale politieke situaties inzichtelijk gemaakt worden. Daan Kars, Tyron Winter, Janna Ullrich, 
Noortje van Eekelen, Femke Herregraven, Roos Groothuizen, sommige namen van de jonge 
ontwerpers herken je. Andere ga je nu zeker volgen op Instagram.

▲ Dear Data - Stefanie Posavec & Giorgia Lupi 
▼ Weather Charts - CleverºFranke

Nog even snel langs WEATHER CHARTS. Zelf geïnitieerde projecten vormen, als ze intensief genoeg 
uitgevoerd worden, vaak de basis voor een professionele carrière. Zo startten ontwerpers Thomas 
Clever en Gert Franke na hun afstuderen met het visualiseren van het meest besproken onderwerp in 
Nederland; het weer. Steeds in relatie tot boeiende andere fenomenen ontspon zich over de loop der 
jaren een hoogwaardig experiment. Nu 5 edities later ken je CleverºFranke als een internationaal 
gelauwerde studio. Nu zie je eindelijk eens hun inspirerende verhaal achter de vijf Weather Charts en het 
succes van de studio. 

Nu snel naar de TALKSHOW, het is al druk en vol=vol. Gelukkig ben je net op tijd. De sfeer is informeel 
en de presentator heeft duidelijk verstand van zaken. In een redelijk tempo zie je verschillende vormen 
waarin onderwerpen ter sprake komen. Soms wordt het publiek hierbij betrokken, zoals bij het proeven 
van data cake. Je herkent het werk van sprekers uit de expo’s die je hebt gezien. Het is erg inspirerend 
om hun verhalen te horen, wellicht kun je na afloop nog een biertje drinken met je favoriete ontwerper. 
Ook het optreden van de muzikant met heel bijzondere grafische muziek notatie is tof. 


Je post nog wat foto’s in je Insta-story, dit moeten je vrienden ook gaan zien! Na een uur talkshow deel 
je op creatieve wijze jouw ervaringen van een dag Graphic Matters op de plattegrond die je kreeg. Deze 
gaat deel uit maken van een collectie met handgetekende plattegronden vol tips voor andere bezoekers. 
Snel nog even langs de shop voor die vette posters en dan weer vol inspiratie met de trein naar huis. In 
de trein check je jouw stappenteller, die jouw vermoeden bevestigd, vandaag was een flinke work-out 
voor lichaam en geest. Tot over 2 jaar!

Talkshows 
Met onder andere…

Mini-colleges - Sandra Rendgen, Erwin Bauer, Thilo von 
Debschitz, Paul Mijksenaar, Frederik Ruys. 

Interviews - Stefanie Posavec, Sven Ehmann, Gert 
Franke, Open Call winnaars 

Proeven en ruiken - Frederik Duerinck (Data parfum) 
Giacomo Boffo (data cake), Moritz Stefaner (dataviz cook 
club)  

Podcast - Radio Wobtit, Neon Moire, Verwondering (De 
Correspondent), Ongesigneerd (VPRO) 
en nog veel meer…
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Realisatie  

Organisatie

 
Graphic Matters wordt georganiseerd door een team van vaste medewerkers dat vanaf de vorige editie 
samenwerkt. Ze werken samen met een groot aantal financiële, inhoudelijke, productionele en 
promotionele partners vanuit een pragmatische, creatieve en informele organisatie.


Team

Algemeen directeur (0,6 fte) - Dennis Elbers is eindverantwoordelijk richting bestuur en stakeholders, 
formuleert het creatief beleid, werft culturele partners en ontwikkelt programma. Zijn inhoudelijk 
klankbord bestaat uit Sven Ehmann (Infographics Group) en Gert Franke (CleverºFranke). 
 

Business developer (0,2 fte) - Peter Brouwers werft commerciële partners en sponsoren, sluit 
barterdeals met media en zorgt voor de verkoop van projecten (b2b) en tickets (b2c).

 
Marketing manager (0,3 fte) - Niek Nellen schrijft en voert het marketing- en communicatieplan uit met 
ondersteuning van Afdeling Online.


Conversation manager (0,5 fte) - Ailis O’Neill voert communicatie activiteiten uit, beheert de 
verschillende social media kanalen en borgt de interactie met publiek. 


All-round wizzkid (0,5 fte) - Stein de Bont zorgt voor office management, administratie en 
projectuitvoering, gecombineerd met media productie tbv social media. 


Researcher (0,5 fte) - Zanza Loupias verricht ondersteunend research werk en is projectleider van 
verschillende programma onderdelen. 


Het team werkt samen met freelancers voor projectleiding, productie en financiële controle. Ook werken 
er ruim 40 enthousiaste vrĳwilligers uit zowel Breda als het buitenland mee. Dit zijn voornamelijk recent 
afgestudeerde ontwerpers die dankzij Graphic Matters hun kennis en netwerk uitbreiden.

 

Bestuur

Het bestuur functioneert op afstand en heeft een 
adviserende en controlerende rol. Hierbij wordt de 
Code Cultural Governance in acht genomen.


Samenstelling 
Jos van der Zwaal (voorzitter) - pionier op het gebied 
van design management in Nederland. Medeoprichter 
van de Dutch Design Awards en erelid van BNO 
(beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers). Voormalig 
lector in design management en adviseur van EURIB. 
 
Kristel Zegers (secretaris) - studeerde European Urban 
Cultures aan universiteiten in Brussel, Tilburg, Helsinki en 
Manchester. Werkzaam als docent management in 
creative industries en onderzoeksmethodiek aan de 
Academy for Leisure van de BUas te Breda. In 2012 
gestart met een PhD gericht op de relatie tussen 
storytelling en leisure/creatieve clusters. 


Thijs Torreman (penningmeester) - helpt organisaties in 
de kunst- en cultuursector bij het vinden van nieuwe 
financieringsvormen, maar ook bij het realiseren van een 
passende strategie, organisatie en (marketing) 
instrumenten. Expert in overbruggingsmanagement, 
crisisinterventies en begeleiding van (complexe) 
veranderingstrajecten.


Hajo Doorn - oprichter en voormalig chef de mission van 
WORM (instituut voor avant gardistische recreatie) in 
Rotterdam. Naast kunstenaar, performer en organisator 
ook succesvol software ondernemer. Schrijver van 
provocatieve essays over het culturele veld. Zijn gevatte 
tegendraadse standpunten zijn doordacht en goed 
onderbouwd en daarmee zo gek nog niet. 
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