
CLOSING THE DISTANCE 
WdKA/PZI Master Design Expertlezingen / Expert lectures 

 

 
 

Friday, October 2nd, 2020, 13:30-16:45 
Zoom,  register here 

Please register for this event before Oktober 1st, 17:00 
 
Second-year students of the WdKA/PZI Master Design take the public along in their 
design research. Based on a question that is important to them, they start a 
dialogue with experts who can answer it. The public is invited to contribute. Social 
designer Nicky Liebregts will moderate the event.  
 
Tweedejaars studenten van de WdKA/PZI Master Design nemen het publiek mee in 
hun design research. Aan de hand van een voor hen belangrijke vraag gaan ze in 
gesprek met experts die daar antwoord op kunnen geven. Het publiek wordt 
uitgenodigd mee te denken. Social designer Nicky Liebregts modereert het event.  
 
Wanneer: Vrijdag 2 oktober 2020, 13.30-16.45 uur 
 
 
 
13.30 pm Introduction - moderator Nicky Liebregts (in English) 

 
 English Programme 

 
Nederlands Programma 

13.45 pm Move beyond screens: 
Interactive Landscapes 
Bram van Rens & expert Emiel 
Ruis 
 

De ontwerper als Antropoloog, 
over Animisme en 
productontwerp  



Isabel Quiroga & expert Juliette 
Huygens 
 

14.30 pm transition - moderator Nicky Liebregts 
 

14.45 pm Stardust: on the design of an 
interactive, interconnected 
experience 
Jasper Jeurens & expert Rosa 
Hernández 
 

De blik van een visueel 
antropoloog 
Karla de Witte & expert Wendelien 
Voogd 

 
15.30 pm transition - moderator Nicky Liebregts 

 
15.45 pm Digital jewelry: valuable design 

in a digital world  
Esmeralde Marsman & expert 
Jayne Wallace 

Kleurverkenningen 
Nanna van Heest & expert Barbara 
Collé 
 
 

16.30 pm wrap up - moderator Nicky Liebregts 
 

 
English Programme 
 
Move beyond screens: Interactive Landscapes 
Bram van Rens & expert Emiel Ruis 
 
In his design research, interaction designer Bram van Rens explores how interactive 
spaces challenge the fields of architecture and interaction design and offer 
opportunities for more aware and flexible spaces.  
 
He invited designer and lecturer Emiel Ruis to share how Interactive Landscapes 
overlap physical and virtual space and imply tangible connections between them. 
Together they discuss the concept of agency in relation to space, what it means to 
move from space to place and how this ties in with Martin Heidegger's philosophical 
notion of Dasein, while providing the audience with multiple examples. 
 
https://bram.works 
 
https://www.linkedin.com/in/emielruis/ 
 

Stardust: on the Design of an Interactive, Interconnected Experience 
Jasper Jeurens & expert Rosa Hernández 

In his design research, interaction designer Jasper Jeurens explores designing 
digital technology to support experiences of social connectedness and awareness. 
But how can you do that in a context that usually revolves around very functional 
technology and verbal communication? What is the impact of designing beyond 



digital screens and what level of ambiguity in the information that is conveyed 
affords the experience?  

Interactive experience designer Rosa Hernández will talk about these and other 
questions that helped shape Stardust, an interactive interconnected experience.  

Join them in a discussion afterwards to talk about these subjects! 

http://stereoscopica.com/  

 

Digital Jewellery: Valuable Design in a Digital World  
Esmeralde Marsman & expert Jayne Wallace 

In her design research, Esmeralde Marsman investigates the design of tangible 
valuable moments of interaction in a complex digital culture. What role can objects 
play in this? In collaboration with artists, digital and physical possibilities are 
created.  

She has invited Jayne Wallace, Professor of Craft and Wellbeing in Northumbria, 
UK. Wallace designs digital jewelry and shows with her work that it is possible to 
design digital objects that affect you at personal level. How does she develop these 
objects? How important and meaningful are the moments of interaction with her 
participants for herself?  

Of course, there is time for questions from the public.  

https://www.jaynewallace.com/gallery  

 
 
Nederlands programma 

De ontwerper als Antropoloog, over Animisme en productontwerp 
Isabel Quiroga & expert Juliette Huygens 

Volgens ontwerper Isabel Quiroga zijn mens en product van elkaar verwijderd 
geraakt. Wegwerpgedrag is het gevolg. De sleutel voor duurzaamheid ligt voor haar 
in het herstellen van de relatie tussen mens en product. 

In hoeverre kunnen Antropologie en het Animisme de ontwerper handvatten geven 
om objecten te maken die de relatie tussen mens en object bevorderen? 

Daarover gaat zij in gesprek met onderzoeker Juliette Huygens, die met een 
achtergrond in productvormgeving sinds haar Master Visual Arts verbonden is aan 
het Tropenmuseum. Aan de hand van daadwerkelijke objecten of beelden die 
worden ingespeeld nemen zij het publiek mee in dat gesprek. 



https://www.isabelquiroga.com/  

https://juliettehuygen.com/  

 

De blik van een visueel antropoloog 
Karla de Witte & expert Wendelien Voogd 

Karla de Witte is ontwerper en erfgenaam van Staphorster erfgoed. Met haar eigen 
geschiedenis als casus doet zij design research naar deze relatief onbekende 
etnische nalatenschap in Nederland. Hierbij speelt het perspectief van de kijker een 
belangrijke rol. Want wat zien wij eigenlijk? 

Karla heeft visueel antropoloog Wendelien Voogd uitgenodigd. Zij maakt 
documentaires en is gefascineerd door 'het vreemde' in lokale culturen. In een 
presentatie vol filmfragmenten uit eigen werk zal Voogd uitleggen hoe zij werkt en 
vertellen over haar fascinatie voor Staphorst. De lezing rondt af met vragen uit het 
publiek.  

www.wendelienvoogd.nl  

 
Kleurverkenningen 
Nanna van Heest & expert Barbara Collé 
 
Ontwerper en onderzoeker Nanna van Heest zet experimentele kleurstudies in om 
de waarde en werking van kleur te verkennen. Door het inrichten van een creatief 
proces ontwikkelt zij nieuwe prototypes voor het bestuderen van kleur waarin 
aannames over kleur bevraagd worden. 
 
Het werk van filosoof en beeldend kunstenaar Barbara Collé richt zich op onze 
ervaring van kleur. Door het bestuderen van kleurervaringen en kleurrelaties 
onderzoekt zij hoe kleuren ons verbinden met de wereld om ons heen. Haar 
bevindingen publiceert ze aan de hand van essays en (video) beeldgedichten. 
Barbara Collé gaat deze middag in op kleur als zintuigelijke ervaring en de 
afhankelijkheid van het moment en context voor de waarneming.  
 
Tijdens de lezing wordt er een gezamenlijk kleurwerk getoond, ontworpen door 
Collé en Van Heest. 
 
https://www.instagram.com/nannavanheest/ 
 
https://barbaracolle.nl  
 

Afbeeldingen/Pictures Dailytouslesjours, Rosa Hernández, Jayne Wallace, Isabel 
Quiroga, Karla de Witte & Nanna van Heest 



 
De sessies worden opgenomen voor onderwijsdoeleinden - The sessions are filmed 
for educational purposes 


