INFORMATION
SUPERPOWER

WIJ LATEN JE KIJKEN
JIJ GAAT HET ZIEN
Nu algoritmes ons wereldbeeld bepalen is
het belangrijk dat mensen openstaan voor
andere denkbeelden, geconfronteerd worden
met nieuwe ideeën, zich verwonderen en
kritisch kijken.
Grafisch ontwerpers kunnen ideeën, informatie
en mensen verbinden. Met herkenbare en

actuele voorbeelden laten we de impact van
grafisch ontwerp op ons wereldbeeld zien.
Onze presentaties trekken aandacht en bieden
verdieping. We stimuleren een kritische
blik, een betrokken houding en persoonlijke
beeldvorming bij ontwerpers, professionals
en millennials.

BEREIK

5.985 Bezoekers
> 70.000 Passanten

Van 20 september tot en met 27 oktober 2019
vond de zevende editie van Graphic Matters
plaats in en rondom de Stokvishallen in Breda.
Aan de hand van herkenbare voorwerpen en
situaties gaven we inzicht in hoe ontwerpers
complexe informatie op een duidelijke en aantrekkelijke manier verbeelden.
Naast een uitgebreide tentoonstelling was er een
programma met interventies in de openbare ruimte,
workshops, talkshows en evenementen. De tentoonstelling en het bijbehorende programma trok
5.985 bezoekers uit 17 landen. De interventies in de
openbare ruimte werden door ruim 70.000 passanten
gezien. Er werkten 190 ontwerpers uit 27 landen
mee aan het programma. Ons publiek is nog jonger

en internationaler geworden. Ruim 70% valt binnen
de doelgroep millennials. De bezoekers waren niet
alleen ontwerpers of ontwerpstudenten (samen
50%). Een significant deel is professional in een
andere sector. Ze hadden beroepsmatig interesse in
het thema en/of een persoonlijk interesse in cultuur.
Dit verslag geeft een sfeerbeeld, reflecteert op
behaalde doelstellingen, toont inhoudelijke
reacties van bezoekers en kwantitatieve data over
onze bezoekers. We kijken terug op een succesvolle
editie. De gewenste ontwikkelingen op het gebied van
inhoud, het aanspreken van een nieuwe doelgroep en
internationale waardering zijn gerealiseerd. Daarnaast
hebben we waardevolle inzichten verkregen voor de
toekomst. We hopen dan (weer) samen te werken!

“ The festival seems to have grown in maturity whilst
downsizing in terms of physical locations. There are less
exhibitions but more contained within them. ”
Robert Urquhart | Arts Thread

NO VISUAL
IS WORTH A THOUSAND WORDS
Door Rob & Robin
Openbare interventie van 6 billboards. Samen vormen deze een instructie hoe men datavisualisatie
kan lezen. Op basis van een essay over visuele geletterdheid door Sven Ehmann (DE).
Ook uitgegeven als serie ansichtkaarten.

“ My favourite moment was Jan Hamstra and Sandra Rendgen’s guided tour
along the Information Path. It was really cool to dive into the historic stories
Sandra told about the posters. Afterwards, Jan explained how he used the
information to create the final illustrations. People asked a lot of questions
which led to many great new insights. ”
Stein de Bont | Videographer & Office manager

INFORMATION PATH
Door Jan Hamstra
Openbare interventie van 16 billboards. Samen vormen deze een 500m lange tijdlijn die de
geschiedenis van information graphics laat zien op basis van research door Sandra Rendgen

(DE).

ESSAY
← Fritz Kahn | Der mensch als industriepalast

↑ Dennis Elbers | Lecture: Information Superpower
← Neurath | ISOTYPE

↑ Clever°Franke | Redbull Project
← Thierry Baudet | Grafiek

“ Graphic Matters festival has ran with the aim to celebrate graphic
design specifically, but as you might expect there is some nice overlap
into other design disciplines. Each year they choose a topic to explore
to show the power of graphic design and how we as designers play an
important role in society; one that might sometimes go unnoticed. ”
Craig Berry | VBAT

Transforming Factories of the Human Body to the
Quantified Self and all Fake News in between…
Dennis Elbers | Curator & Creative director
Een vloedgolf van data overspoelt ons. Doorlopend
produceren, verzamelen en delen apparaten in onze
omgeving de meest triviale en gedetailleerde gegevens. Analyse moet leiden tot beter begrip van onze
omgeving en efficiënter gebruik van tijd, geld en
grondstoffen. Data heeft een grote invloed op onze
economie en samenleving. Wereldwijd weerklinkt de
kreet “Data is the new oil”.
In 2006 was het de Engelse wiskundige Clive Humby
die deze uitspraak vervolgde met: “Data is waardevol,
maar moet (net als olie) omgezet worden in benzine,
plastic, chemicaliën, enz. … om een entiteit te creëren
die winstgevende activiteit stimuleert”. Het visualiseren
van data is essentieel om het waardevol te maken.
Worden we in de toekomst net zo afhankelijk van data
visualisatie als van olie in de vorige eeuw?
Bijna gelijktijdig lanceert Al Gore zijn documentaire
‘An Inconvenient Truth’. Met infographics en grafieken
probeert hij het publiek te overtuigen van klimaat
verandering. Een succesvolle strategie die ruim 80
jaar eerder bedacht werd. In 1923 veranderde de
opkomst van massa media de manier waarop mensen
communiceerden. De Weense econoom en museum
directeur Otto Neurath vond dat iedereen, en vooral
de gewone man, moest kunnen begrijpen hoe de
maatschappij in elkaar zat. Onder het motto “Words
divide, images unite” bedacht hij een systeem waarmee
informatie aantrekkelijker gepresenteerd en makke
lijker te begrijpen werd. Met verbeelding voegde hij
verhalen toe aan staafdiagrammen en grafieken. Als
‘transformer’ konden ontwerpers informatie, ideeën
én implicaties zichtbaar maken.
Onze hersenen begrijpen beeldverhalen razend
snel. Patronen worden vertaald in informatie en geven
ons waardevolle inzichten. Ook visuele metaforen
helpen complexe processen inzichtelijk te maken.
Dit ontdekte de Duitse arts en wetenschapsschrijver
Fritz Kahn eind jaren ’20. Als een art-director liet
hij illustratoren het lichaam als machine verbeelden.
“Misschien niet altijd 100% accuraat, maar wel 100%
te begrijpen”, aldus Kahn.
Geleidelijk streefden wereldwijd steeds meer
ontwerpers naar een universele beeldtaal en
ontstond een idioom van iconen. Onder invloed van

de oprukkende reclame industrie groeide vanaf de
jaren ’60 het besef dat schoonheid ook een functie
heeft bij informatie visualisatie. Een aantrekkelijk
beeld zorgt voor een emotionele band, dat is handig
wanneer je gedrag of gedachten wilt beïnvloeden.
Het Internet en de introductie van de smartphone
in 2007 brachten onze maatschappij in een digitale
stroomversnelling. Ontwerpers werden ‘information
architects’ en ‘visual storytellers’. Nog altijd koestert
de mens de wens zijn lichaam en omgeving beter te
begrijpen. Grafisch ontwerpers zijn onmisbaar bij het
toepasbaar maken van Big Data. Ze geven vorm aan
waardevolle producten waar we dagelijks gebruik van
maken. We vertrouwen op verbeelding bij bedrijfsvoering,
politiek debat, journalistiek, klimaatverandering, navi
gatie, gaming of het gebruik van dure apparaten. Alles
wat we doen, zelfs onze persoonlijke gezondheid, is
te volgen via dashboards van de Quantified Self.
Tot voor kort was informatie het meest democra
tische instrument om macht mee uit te oefenen. De
opkomst van Fake News laat zien dat beeld overtuigt,
maar niet elke grafiek de waarheid vertelt. Er zijn tal
van voorbeelden waarbij subjectief gevisualiseerde
informatie wordt gebruikt om reacties te beïnvloeden.
Kijk maar eens goed naar de grafieken die Thierry
Baudet toont in de Tweede Kamer.
De toepassing van Information Graphics is zeer
actueel, toch besteden musea en media sporadisch
aandacht aan de inhoudelijke reflectie hierop. De
vraag naar goede informatie visualisatie neem toe,
maar het aantal ontwerpers dat zich hierin verdiept
groeit minder snel dan de hoeveelheid informatie die
er is om te verwerken.
Het visualiseren van informatie of data 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.
We dagen je uit naar beeld te kijken zoals je een
tekst leest. Stel hierbij steeds drie vragen; Wie is
de afzender? Welke belang heeft de afzender bij de
boodschap? Welke data is er gebruikt?

“The international festival takes place in a variety of vibrant venues
and is dedicated to graphic design in all its facets:
how important design is, how it affects our daily lives,
and where we still need to make adjustments.”
Novum

HISTORY OF ICONS
Door Modulus

(PL)

Expositie over de ontwikkeling van desktop iconen sinds de uitvinding van de home computer.

DOELSTELLINGEN
Vooraf zijn diverse doelstellingen geformuleerd op gebied van inhoud, marketing
en internationale samenwerking. De behaalde resultaten vormen een goed
vertrekpunt voor de toekomst.

1.0 INHOUD

Door een duidelijk thema en centrale expositie
met randprogramma moet de artistieke inhoud
beter tot recht komen en resulteren in de
volgende doelstellingen:
1.1 Antwoord op de vraag of een overkoepelende
expositie de beste rode draad vormt voor bezoekers;
Bezoekers geven meer dan voorheen aan het
thema duidelijk te herkennen in communicatie, aan
kleding en inhoud. De gemiddelde waardering is
gelijk gebleven.
1.2 Nieuw werk produceren met jong talent dat
inhoudelijk aansluit op thema en tevens hun
portfolio versterkt;
Er waren opdrachten voor Jan Hamstra (i.s.m.
Sandra Rendgen) en Rob&Robin (i.s.m. Sven Ehmann).
Voor beiden sloot de opdracht aan bij hun wens
meer redactioneel werk te produceren. Als resultaat
werden twee installaties in de openbare ruimte
gepresenteerd. Het werk van Rob&Robin kreeg
uitgebreide aandacht via It’s Nice That, wat binnen
enkele uren na publicatie drie internationale opdrach
ten voor hen opleverde. Het werk van Jan Hamstra
wordt in 2020 nog gepubliceerd in het Duitse vak
blad Novum.
Ook aan het Poster Project namen veel jonge
ontwerpers deel. Lokaal talent (student AKV|St.
Joost) Marit Gijsberts hield er een baan als ontwer
per aan over.
1.3 Erkenning van Graphic Matters als context
voor onderzoek (zoals bv. Lowlands dat ook is);
Het project ‘Privacy Label’ in samenwerking met
CLEVER°FRANKE en TU Delft ging helaas niet
door. Ze hebben meer tijd nodig een goede proef en
validatieproces te ontwikkelen. De doelstelling blijft
op onze agenda staan.

1.4 Concrete voorstellen hoe we beter met
Nederlandse en internationale onderwijs
instellingen kunnen samenwerken;
Bijna dagelijks kwamen meerdere onderwijsinstel
lingen op bezoek. Hun behoeften lopen sterk uiteen,
er is geëxperimenteerd met verschillend aanbod:
- Lokale VO-scholen (±600 leerlingen) kregen een in
troductie, rondleiding en opdracht (i.c.m. ckv-verslag.
Eén VO-school uit Tilburg (met creatief profiel) be
zocht workshops tijdens de Graphic-a-Fair (zondag!).
-	 Nederlandse MBO studenten brachten klassikale
bezoeken met introductie, soms voorafgegaan door
een gastcollege op school.
-	 Buitenlandse MBO studenten brachten klassikale
bezoeken met introductie, vaak gevolgd door een
tour langs Blind Walls Gallery (eigen gelegenheid
of met gids). Enkele scholen verbleven meerdere
dagen in Breda.
-	 Lokale HBO instellingen kregen een inleiding en
een zelfstandige vervolgopdracht passend bij het
onderwijs. Zo werkten studenten CMD gedurende
5 weken aan een opdracht. AKV|St.Joost studenten
werkten een heel semester aan een opdracht en
presenteerden de resultaten in januari. Studenten
Bedrijfskunde kregen na het bezoek en introductie
een workshop aangeboden om hun eigen vaardig
heden te verbeteren.
-	 Nederlandse HBO instellingen bezochten ons
in kleine groepen (< 30) begeleid door specifieke
docenten met persoonlijke of onderwijskundige
connectie met het thema. Ze kregen een inleiding
en bezochten op eigen gelegenheid het programma.
Hierbij sloten ze vaak aan bij lezingen in het kader
van de masterclasses.
-	 Internationale HBO opleidingen bezochten
Graphic Matters in grotere groepen (> 50). De
inleidingen werden hierbij hoog gewaardeerd. Ook
deze groepen sloten vaak aan bij reeds geplande
lezingen.

1.5. Een aansprekend talkshow format dat ook in
‘tussenjaren’ uitgevoerd kan worden;
Er zijn 5 edities van Talking Matters uitgevoerd
met een grote diversiteit aan gasten. Binnen het
programma zijn verschillende formats gehanteerd:
- Mini colleges door internationale experts zoals
Frederik Ruys, Paul Mijksenaar, Thilo von Debschitz,
Sandra Rendgen en Mariette Twilt.
- Wekelijkse column door Luc Goderie i.s.m.
Stadsarchief Breda, die twee keer aanleiding vormde
voor een artikel in lokale media.
- Verrassend muzikaal programma i.s.m. Powered
by Tinc waarbij componisten experimenteerden met
grafische partituren. Oene van Geel speelde een
improvisatiestuk gebaseerd op een eigen tekening,
dirigent Ruben de Grauw voerde samen met het
publiek een grafische partituur van componist
Daan Manneke uit, synthesizerbouwer en muzikant
Julian Edwardes interpreteerde een nog nooit
opgevoerde grafische partituur van ontwerper
Dick Elfers uit 1969.

Aart Strootman gaf een toelichting op zijn zelf ont
worpen muzieknotatie en drummer Brendan Faegre
componeerde op basis van een datavisualisatie van
Frederik Ruys. Bij de opening was er een optreden
van Telematic, een concert uitgevoerd door
kunstmatige intelligentie.
-	 Interviews met Stefanie Posavec, Sven Ehmann
Henning Wagenbreth en Yacinth Pos.
- Visuele notulen door verschillende illustratoren als
nabeschouwing. Samen met Pictorightfonds bekijken
we hoe we dit format twee tot drie maal per jaar
kunnen herhalen.
1.6 Een aansprekend Masterclass format dat ook
in ‘tussenjaren’ uitgevoerd kan worden;
Er zijn vier Masterclasses uitgevoerd. Waarvan
drie driedaagse. Op de masterclass door
CLEVERºFRANKE na, waren alle masterclasses
uitverkocht. Uit een enquete onder deelnemers blijkt
een zeer hoge waardering voor de inhoud. Samen
met de Keep An Eye foundation gaan we dit concept
de komende twee jaar herhalen en doorontwikkelen.

2.0 MARKETING

Potentiële partners vinden het vaak lastig vooraf
een voorstelling te maken van Graphic Matters.
Aanwezigheid tijdens Graphic Matters zorgt voor
een dialoog waarmee we drempels overwinnen
en hen bekend maken met onze missie, producten
en mogelijke samenwerking. We hebben geleerd
dat ondernemers en bedrijven het waardevol
vinden elkaar te ontmoeten. Een zakelijke community met bestaande en nieuwe partners lijkt
daarmee een logische stap. De inzichten uit 2019
worden verwerkt in de nieuwe plannen voor de
verdere ontwikkeling van de connectie met onze
partners. Samenwerking en co-creatie van de
programmering staan hierbij centraal. Het creëren
van diverse ontmoetingen moet inzicht geven in:
2.1 Beter inzicht in wat wij bedrijven te bieden
hebben en wat we uit partnerschappen willen/
kunnen halen;
In januari 2019 zijn we gestart met het benaderen
van het bedrijfsleven. Op basis van oriënterende
gesprekken zijn er naast de reguliere sponsorpakketten specifieke producten ontwikkeld voor
deze doelgroep. Partners willen graag inhoudelijk
of thematisch samenwerken. Zo is in januari 2020

een workshop ‘Boost je business door verbeelding’
opgezet voor startende ondernemers in opdracht
van het Avans Ondernemers Centrum.
2.2 Een profiel + kernwaarden voor het soort
partners dat we zoeken; dit vormt de basis voor
het marketingplan zakelijke markt dat deel uit
kan maken van een vervolg aanvraag Brabant C;
Tijdens Graphic Matters hebben we ons gericht
op het aantrekken van meer zakelijke bezoekers.
Dit is succesvol geweest door het aanspreken van
businessclubs uit de stad en het organiseren van
specifieke zakelijke bijeenkomsten. Deze bestonden
uit een combinatie van key notes (introducties
afgestemd op de doelgroep), expositiebezoek en
netwerkborrels. In het kader van Creativity World
Forum zijn ook workshops georganiseerd.
De doelgroep gaf aan inspiratie en sfeer zeer te
waarderen en kon de inhoud naar de eigen praktijk
vertalen. Hierdoor weten we beter wat we te bieden
hebben, kregen we meer inzicht in onze eigen
behoeften en de wijze waarop we deze doelgroep
kunnen benaderen. We hebben ervaren dat
regelmatig aanbod belangrijk is.

2.3 Commitment van vijf nieuwe zakelijke partners voor een structurele samenwerking in de
komende jaren;
Er zijn 9 nieuwe supply partners (15 totaal)
geworven. Met 8 supply partners zijn we in gesprek
over meerjarige samenwerking.

met ons aanbod. Door de instapbedragen te
verlagen zijn 4 nieuwe financiële sponsoren
geworven (Ambassadors en Fans). Deze hebben
een overeenkomst voor 3 jaar getekend. In 2020
gaan we verder met de werving met het doel om in
2021 € 5K aan sponsorbijdragen te realiseren

2.4 Sponsorbijdragen ter waarde van € 12K (2017:
geen) en een voorziene groei van 100% in 2021;
Initieel vonden potentiële sponsoren de richtbe
dragen te hoog en waren ze niet voldoende bekend

2.5 Barterafspraken ter waarde van € 32K;
Er is voor ruim € 34K aan barterafspraken
gemaakt met supply partners en voor € 32K
met samenwerkingspartners.

“ I want to thank you for your warm welcome and your intelligent conference
on the festival. In all the exhibitions,
quality & high level were at the rendezvous! Congratulations!
The students really appreciated and as always, it's a real pleasure to come
to Breda and discover your work.We hope to return to the next edition. ”
Éric Delayen | Teacher HE Province de Liège

3.0 EUROPEES PLATFORM

Internationale contacten zijn versterkt door
partners uit ons IMAGE netwerk uit te nodigen.
Daarnaast gaven we presentaties aan vertegenwoordigers van diverse internationale instellingen
en ambassade medewerkers van het EUNIC
netwerk. De volgende doelstellingen versterken
onze rol als Europees platform:
3.1 Internationale expositie The Glass Room als
onderdeel van Graphic Matters;
Helaas is het niet gelukt de expositie apart op te
nemen in het programma. Organisator Tactical Tech
uit Berlijn kreeg het aanbod om in dezelfde periode
een presentatie te verzorgen in San Francisco op
uitnodiging van de Mozilla Foundation. Een aanbod
waarmee we niet kunnen concurreren. We hebben
ingezet op een samenwerking waarbij enkele
werken uit The Glass Room zijn opgenomen in de
Information Superpower expositie. Op deze manier
hebben we de kern van de inhoud overgebracht en
ook aan de relatie met deze partner kunnen werken.
3.2 Drie partners waarmee een Europees project gestart wordt dat in 2021 deel uitmaakt van
Graphic Matters;
We hebben diverse partners uit ons IMAGE
netwerk ontvangen tijdens Graphic Matters en zijn

momenteel in gesprek met Graphic Design Festival
Scotland, Le Signe in Chaumont en Graphic Days
in Turijn over samenwerking in 2021.
3.3 De ontwikkeling van een presentatie structuur
voor het poster project die als installatie kan reizen;
Voor het Poster Project is een mobiele
presentatievorm ontwikkeld. Deze is reeds ingezet
tijdens een Adobe Event in Gent. In 2020 staan
presentaties gepland tijdens het wereldberoemde
Roadburn muziekfestival in Tilburg, de Sign & Print
Festival vakbeurs en gedurende de zomer bij
skatepark Pier15 in Breda.
3.4 Vijf vervolg tentoonstellingen waarbij de
kosten voor transport en presentatie gedragen
worden door de ontvangende partijen.
Naar aanleiding van de bezoeken zijn we in
gesprek met organisaties in Wroclaw, Luzern,
Wenen, Nogent en Luik over de presentatie van
door ons geproduceerde exposities. Daarnaast
bieden we een compacte versie van Information
Superpower aan bij presentatie-instellingen,
universiteiten, festivals en bibliotheken. Als direct
gevolg van het partnerbezoek presenteerde
Dennis Elbers in november 2019 de TopForm confe
rentie in The Royal Concert Hall in Glasgow.

“ Not only is Dear Data visually appealing, but it’s also very relatable.
The project shows that data is much more than just numbers and charts,
but can be used as an artistic tool to track literally everything in your life. ”
Ailis O’Neill | Communication

DEAR DATA
Door Stefanie Posavec

(US)

& Giorgia Lupi

(IT)

Expositie over een wekelijkse visuele briefwisseling tussen twee ontwerpers.

“ It makes me happy that this event is one of a kind. Graphic Matters is never
the same and there’s always room for new things and to do everything just
that bit differently. That’s what I love about Graphic Matters. ”
Simone Dresens | Education & Production

MEANINGFUL MANUALS
FOR MILLENNIALS
Samengesteld door Wobby.club
Aisha Franz

(DE),

Lukas Verstraete

Egle Zvirblyte
(BE),

(LT),

María Medem

Jeroen de Leijer, Lauren Humphrey
(ES),

(UK),

Nastia Cistakova, Paul Faassen,

Philip Lindeman, Rogier Roeters, Sanne Boekel, Zane Zlemesa

(LT)

INFORMATION SUPERPOWER
Samengesteld door Sven Ehmann

(DE)

& Dennis Elbers

Expositie over de impact van datavisualisatie, infographics, handleidingen en cartografie
met ruim 60 internationale deelnemers.
Ontworpen door Trapped in Suburbia, Dennis Elbers & Marit Turk

“ A lavish and slick operation, the opening event gave Dutch Design
Week a run for its money, with excellent stagecraft, lovely visuals and
polished performances from the host and guests. ”
Robert Urquhart | Arts Thread

EVALUATIE
Uit interne en externe evaluaties komen diverse tips en tops naar voren.
Deze geven inzicht in het succes en bieden houvast voor toekomstige plannen.
De cijfers zijn afkomstig uit een kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder millennials
door studenten van Breda University of Applied Sciences.

BEROEPSGROEP
68 % Design
12 % Media & Marketing
4 % Finance
2 % IT
2 % Health
1 % Logistiek
11 % Overig
		
(Onderwijs, Leisure & Events, Retail)

“It gave a really good, digestible and fun overview
of what it means for designers to visualise things
and possibilities but also for the audience to see
what to watch out for. Overall just wonderful.”
Stefan Sagmeister | Design superstar

LEEFTIJD
74 % 14 t/m 25 jaar
19 % 26 t/m 45 jaar
7 % 46 jaar en ouder

BEROEPSKLASSE
70 % Student
24 % Vaste baan
3 % Freelancer
3 % Overig

“ Nogmaals dank dat ik deel mocht nemen aan de workshop.
Heel waardevol voor mij en ik hoop natuurlijk dat dit net het zetje was
wat ik nodig had om hier actief mee aan de slag te blijven gaan.
Aardige vent ook met werk wat me super aanspreekt. ”
Barry van Dijck | Deelnemer Masterclass Josh Schaub

KEEP AN EYE
MASTERCLASSES
Stefanie Posavec (US), wobby.club & Henning Wagenbreth
Josh Schaub (CH), CLEVER°FRANKE & Sensor Lab
Masterclass voor jonge ontwerpers door internationale experts.
4 edities voorafgegaan door openbare lezingen.

(DE),

INHOUD

BETROKKENHEID DOELGROEPEN

Bezoekers herkennen het thema in de inhoud van
het programma, vormgeving van de exposities en
aankleding van de locaties.

Met ruim 1.500 inzendingen uit meer dan 70 landen
waren er deze editie minder inzendingen voor het
Poster Project. Echter was de kwaliteit van het
aanbod beter zodat er een goede selectie te maken
was. De zeer specifieke briefing en de complexiteit
van het thema zijn wellicht de oorzaak van de afname
alsmede de verklaring voor de hogere kwaliteit.

Deelnemers zijn erg tevreden over de kwaliteit
van de masterclasses.
Maatschappelijk partners konden zich goed
verhouden tot het thema en namen deel aan het
‘Ministerie van Huh?’, een co-productie op het
gebied van inclusiviteit en helder communiceren.
Zakelijke bezoekers konden het thema projecteren
op hun eigen werkveld en hebben nu een beter
beeld van de toegevoegde waarde van grafisch
ontwerp voor hun bedrijf.

De ‘map your own experience’ kaart bleek voor
veel bezoekers een te grote/tijdrovende uitdaging.
Hoewel de meeste bezoekers het een leuk en
verrassend concept vonden is er niet veel gebruik
van gemaakt. Een aantal bezoekers leverden zeer
creatieve versies in die een goede indruk van de
bezoekersbeleving geven.

HERHALINGS BEZOEK
82 % Eerste keer
11 % Tweede keer
4 % Derde keer
3 % Vierde keer of meer

“ Wat me het meest is bijgebleven is vooral hoe data in elkaar zit maar ook hoe ikzelf
als ontwerper, en mensen binnen mijn vakgebied, hier eigenlijk een hele grote rol spelen.
Ze transformeren data eigenlijk in begrijpelijke taal voor de mens. Ik hoop ook echt dat
een heleboel mensen het festival bezoeken, om te zien wat voor belangrijke rol
design heeft binnen onze samenleving. ”
Robbert | bezoeker

" Dit jaar ben ik vrijwilliger geweest bij Graphic Matters.
Naast vrijwilliger is mijn inzending ook getoond bij het Poster Project.
Tijdens het vrijwilligen heb ik hierdoor er mooie gesprekken en connecties aan overgehouden!
Ook heeft het als student grafisch ontwerp mijn blik enorm verbreed. Het was top! "
Marit Gijsberts | Vrijwilliger & Masterclass deelnemer

OFFLINE CAMPAGNE

CAMPAGNE

Exterion
Digitale postercampagne op de NS-ABRI’s
Breda
Eindhoven
Centercom
1.100 A0 posters en 221 art screens
Breda
Eindhoven
Tilburg
’s-Hertogenbosch
Utrecht
Rotterdam
Den Haag
Amsterdam
Antwerpen
Flyerman
A2 posters en A5 flyers op 2.400 locaties
Breda
Eindhoven
Tilburg
’s-Hertogenbosch
Utrecht
Rotterdam
Den Haag
Amsterdam
Antwerpen

AFKOMST BEZOEKERS
46 % Nationaal
20 % Regionaal
34 % Internationaal

Uit de enquete blijkt dat we een herkenbare en
opvallende campagne hebben gevoerd. Ook waren
er veel positieve reacties op de zomercampagne.
Hierin communiceren we bewust geen duidelijke
‘call to action’ maar merken we dat de artistieke
kwaliteit van posters tot online aandacht leidt.
Het onderzoek geeft geen duidelijk inzicht in hoe
belangrijk bezoekers flyers als promomiddel ervaren.
Net als in voorgaande jaren blijft het, vanwege de
complexiteit en omvang, lastig overzichtelijk uit te
leggen wat het programma omvat.

NATIONALITEIT VAN
DEELNEMERS & BEZOEKERS
Australie

Iran

Rusland

België

Italië

Schotland

Bulgarije

Japan

Spanje

China

Korea

Syrie

Denemarken

Libanon

Taiwan

Duitsland

Litouwen

Thailand

Engeland

Luxemburg

Tsjechië

Frankrijk

Mexico

Turkije

Griekenland

Nederland

Verenigde Staten

Ierland

Oostenrijk

Zweden

India

Polen

Zwitserland

SFEER

EDUCATIE

Bezoekers vonden het leuk om van locatie naar
locatie te hoppen, maar in de turflijsten zagen we
dat niet alle locaties door iedere bezoeker zijn aan
gedaan. Gedurende het festival waren er 27 dagen
met regen (in 2017 waren dat er slechts 5!). Dit had
een negatieve invloed op de sfeer in de openbare
ruimte. Op mooie dagen was een groot verschil
merkbaar en verbleven bezoekers langer bij de inter
venties in de openbare ruimte.

Er was een toename van 100% in scholen
(VO-MBO-HBO) die hun lesprogramma afstemden
op een bezoek en hier aanvullende opdrachten
bij formuleerden.

De persoonlijke ontvangst door medewerkers
aan de infobalie en de kwaliteit van toelichting werd
hoog gewaardeerd.
Bezoekers uit de wijk waren zeer positief over de
uitstraling van Graphic Matters vanwege de leven
digheid en sfeer. Meerdere honden liepen met hun
baasjes dagelijks langs de Information Path van
Jan Hamstra. Wat de honden van de expositie von
den is helaas niet bekend, de baasjes vonden het leuk.

De samenwerking met Klasse Kartak van
Die Angewändte (Wenen) resulteerde in de presen
tatie van een boek door student Andreas Palfinger.
Het ontwerp werd via Instagram geroemd door
Stefan Sagmeister en ontving een onderscheiding in
Oostenrijk.

LIGGING
De ligging dichtbij het station was comfortabel
voor bezoekers van buiten de stad.
Ook met de auto/bus was de locatie makkelijk
te vinden.
Echter bevindt de locatie zich wel in een uithoek
van de stad. Er zijn significant minder toevallige pas
santen die de buitenexposities zagen dan voorheen.

PLANNING

TICKETING

Door een overlap met Dutch Design Week in de
laatste week zagen we een toename van internationale gasten in die periode.

Uit de enquete blijkt dat het online ticketingproces
niet altijd positief ervaren wordt. Dit ligt aan de
ticketshop van Stager en niet aan onze website,
die uit onderzoek juist positief wordt beoordeeld.

Hierdoor konden we ook meewerken aan het
Creativity World Forum, één van Europa's grootste
events rond creativiteit, innovatie en ondernemer
schap. Dit past bij onze strategie om zakelijke
partners en sponsoren aan te trekken.

PUBLIEKSINKOMSTEN
De omzet was naar verwachting, wel werden
print-on-demand posters minder verkocht dan in 2017.
De producten in onze pop-up shop zorgden
voor 15% van de publieksinkomsten.
Opvallend was de terugkerende vraag aan de
balie naar een publicatie bij de expositie Information
Superpower. Achteraf bleek het een gemiste kans
om deze niet uit te geven.

Hoewel ‘Early Nerd’-kopers (ticket met lage prijs
en extra goodies) vaak herinnerd zijn via mail was er
relatief veel no-show. Dit is te verklaren door factoren
als de lange periode (minder urgentie), lage prijs
(niet erg om niet te gaan) of de gunfactor (steunen
zonder te komen).
Aan de kassa zijn minder losse kaarten verkocht.
De afname in spontaan bezoek is wellicht te verklaren
door de ligging (minder toevallige passanten/dagjes
mensen) of de complexiteit van het thema. Hierdoor
is de verwachte conversie ‘van aandacht naar bezoek’
niet geslaagd. Mede door toename in andere
publieksinkomsten is hier geen negatief effect door
ondervonden.
Er zijn meer passe-partouts verkocht dan ver
wacht. Het programma was aantrekkelijk genoeg
voor lokale bezoekers om vaker terug te komen.

SOCIAL MEDIA

CAMPAGNE BEREIK
Betaald
Online

>1.600.000

Offline

>2.000.000

Organisch
Facebook

581.630

Instagram

100.880

Twitter

60.000

LinkedIn

15.000

Pers print

>1.780.000

Het bereik via partners (o.a. Visit Brabant en
verschillende mediapartners) en online pers is niet
goed te quantificeren en daarom meegeteld in het
overzicht. Regelmatig ontvingen we complimenten
van bezoekers voor onze online aanwezigheid.
We streefden naar een groei van 5.000 Facebook
volgers. Per saldo was de groei slechts 1.094. Er
kwamen veel volgers bij, maar er gingen er ook veel
weg. Het is onduidelijk of dit te wijten is aan door
Facebook verwijderde inactieve/fake accounts.
We adverteerden voor het eerst via LinkedIn.
Met een bereik van 15.000 leverde dit niet de
gewenste CTR op. Dit vraagt om nadere kennis in
de toekomst.
(Nieuwe) social media kanalen zoals Snapchat
en TikTok hebben we niet ingezet. Dit zijn media
waarmee wijzelf nog niet erg bekend zijn. We
volgen de ontwikkelingen en zoeken een stagiair of
ambassadeur uit de (millennial) doelgroep die ons
hierin kan ondersteunen.

PERS
De persaandacht vooraf viel tegen. We hebben
getracht specifieke verhalen te pluggen bij pers,
maar er is in het algemeen weinig belangstelling
voor geëngageerde vormgeving. Zeker wanneer het
begeleidende beeld minder expliciet is als in voor
gaande jaren.

PERS OVERZICHT
TOP 3 ONLINE
"Meet Rob en Robin, the Dutch studio
that finds humour in often lifeless topics"

Een hoogtepunt is het verslag van Jeroen Junte in
de Volkskrant. Daarnaast moeten we blijven investeren
in persbenadering - vooraf aan het festival was er
vanuit internationale media interesse in samenwerking
en persbezoek, maar in de praktijk bleek dit voor
redactie lastig te plannen.
Achteraf is er nog veel interesse van met name
van internationale vakmedia als étapes en DAMN°.

It’s Nice That
“Data is niet heilig”

MEST
"Information is powerful"

Medium/V-Bat
TOP 3 OFFLINE
"Van guerilladesign tot geurinstallaties:
Graphic Matters maakt van data lezen
een avontuur"

Volkskrant
“Geen woorden maar beelden”

BN | De Stem
“Droit de regard à Breda”

étapes

WEBSITE
Onze vernieuwde website trok 40.336 unieke bezoekers.
Uit ruim 164.000 paginaweergaven blijkt dat bezoekers
meerdere pagina’s bekeken.

"For me, the most surprising moment was when American composer and percussionist
Brendan Faegre performed a data visualisation by Frédérik Ruys on drums.
A special experiment that shows that the combination of sound and design could have
great added value for future data visualisations.”
Dennis Elbers | Curator & Creative director

TALKING MATTERS
Talkshow met diverse gasten gerelateerd aan het thema. Vijf edities met mini-colleges, interviews,
muzikale performances, columns en visuele notulen.
Thilo Debschitz

(DE),

Stefanie Posavec

(US),

Paul Mijksenaar, CLEVERºFRANKE, Julian Edwardes,

Jan Hamstra, Roos Groothuizen, Telematics, Yacinth Pos, Mariette Twilt, Sandra Rendgen
wobby.club, Hennng Wagenbreth

(DE),

(DE),

Rogier Telderman, Aart Strootman, Oene van Geel,

Luc Goderie, Marjanne van Helvert, Paperclear, Ruben de Grauw, Dyane Donck, Jeroen Baars.

“ Some of the best work I’ve seen in a long time… You do fantastic work! ”
Stefan Sagmeister | Design superstar

TEAM
Ailis O’Neill

communications manager

Dennis Elbers

creative director

Karlijn Jeeninga

intern

Marit Turk

curatorial executive

Niek Nellen

marketing manager

Patricia Gevers

production supervisor

Peter Brouwers

relations strategist

Rowan Graafland production assistant
Simone Dresens

education specialist

Stein de Bont

team coordinator

Sven Ehmann

curatorial associate

Zanza Loupias

research specialist

CAMPAGNE DESIGN
Trapped in Suburbia
FOTOGRAFEN
Edwin Wiekens
Almicheal Fraay
Rosa Meiniger
Rob Lipsius
MAGAZINE DESIGN
Rowan Graafland
ILLUSTRATIES
Rob en Robin
SPECIALE DANK AAN
wobby.club, Gert Franke, Jean Dundas, Marc Spaapen, Marc Joosen, Angelique Damen,
Jeroen Hoefsloot, bestuur Graphic Matters en alle ruim 60 vrijwilligers.

Fu n d e d b y
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