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Inhoud

1. Introductie overkoepelende thema ‘De Mediastad’

2. Bespreking cursus (doel, vorm, opdrachten, vereisten, literatuur)





Substitutie-these in (media)theorie: ICT vervangt stad

Our bars and city streets, our ofces and furnished rooms, our 
railroad stations and our factories, seemed to close relentlessly 
around us. Then came flm and exploded this prison-world with the 
dynamite of the split second, so that now we can set of calmly on 
journeys of adventure among its far-flung debris.
(Walter Benjamin, 1936: 37) 

With instant electric technology, the globe itself can never again be 
more than a village, and the very nature of city as a form of major 
dimensions must inevitably dissolve like a fading shot in a movie. 

(Marshall McLuhan, 1964: 378-379)

As a unity of place without any unity of time, the City has 
disappeared into the heterogeneity of that regime comprised of the 
temporality of advanced technologies. The urban fgure is no longer 
designated by a dividing line that separates here from there. Instead 
it has become a computerized timetable.
(Paul Virilio, 1991: 14) 

“the death of geography”
(Virilio, 1997: 65)



Recente verschuiving: terug naar plaats

Stephen Graham, 2004 The Cybercities Reader

Graham stelt:

1. Stad en ICT zijn geen aparte domeinen
2. ICTs zijn geen substituut voor de stad

Waarom de substitie-these niet klopt:

• Empirisch onjuist: steden groeien alleen maar.
• Negeert de materiële basis van ICTs.
• Generaliseert de ‘impact’ van technologie als universeel.
• Dicht ICTs teveel vermogen tot verandering toe, maar negeert 
hoe ook de stad weer vormgeeft aan ICTs.
• Negeert de politieke dimensie van ICTs (benadrukken en  
exploiteren van ongelijkheden tussen localiteiten).

Graham maakt argument voor ‘modifcatie’ in plaats van 
‘substitutie’.



De stad als analogie voor ICT ontwerp

De Digitale Stad (DDS), opgericht in 1994.



Opkomst locatiegebonden technologieën





Locatiegebonden media: visualisatie en sensing

http://www.youtube.com/watch?v=Ni5Xp1ThyQg
http://sensenetworks.com/citysense.php


De mediastad: verschuivingen in ons alledaagse leven

Welke relaties bestaan er tussen mediatechnologieën en stedelijk leven in vijf 
hoofddomeinen?

1. Wonen
2. Werken
3. Mobiliteit
4. Vrijetijdsbesteding
5. Ontmoeten

(zie: Hannerz, 1980 Exploring the city, pp. 100-102)



Hoe verandert wonen?

1. Wonen in de mediastad



2. Werken in de mediastad

Hoe verandert werken?



Hoe verandert mobiliteit?

3. Reizen in de mediastad



Hoe verandert vrije tijd?

4. Vrijetijdsbesteding in de mediastad

http://www.youtube.com/watch?v=Er1RZUySFSA


Hoe verandert ontmoeten?

5. Ontmoeten in de mediastad

http://tentacles.ca/


<  stad = technologie

stedelijk leven = gemediëerd leven >

De mediastad: “so what’s new?”

Aandacht voor historische context



Zomaar wat oudere ‘stedelijke’ mediatechnologieën



De alomtegenwoordigheid van digitale mediatechnologieën blijft veelal 
onopgemerkt. Hoe kun je ze zichtbaar maken (en zo tot onderwerp van 
debat maken)?

De (on)zichtbaarheid van nieuwe media

http://www.elasticspace.com/films


De mediastad en actueel debat: cursusopzet 

Kwesties die aan de orde komen:

• Hybride ruimte (week 2)
• Stedelijke openbaarheid (week 3)
• Privacy en surveillance (week 4)
• Mediakunst en stedelijke ervaring (week 5)
• Urban games en gamifcation (week 6)
• Co-creatie met nieuwe media (week 7)
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Hybride ruimte (week 2) Eric Kluitenberg

Hoe kunnen we de versmelting van fysieke 
en digitale infrastructuren en diensten 
begrijpen?

Is dit een naadloze versmelting of blijven de 
grenzen intact? (‘seamlessness’)

Wat gebeurt er met de stad en stedelijk 
leven onder invloed van nieuwe media?

Kunnen we ‘agency’ behouden in relatie tot 
deze alomtegenwoordige 
mediatechnologieën?



Stedelijke openbaarheid (week 3) Martijn de Waal

Wat is openbaarheid (‘publicness’)? 

Waarom is dit van belang voor het leven in 
steden?

Welke verschuivingen in openbaarheid zijn 
er ontstaan met de opkomst van diverse 
mediatechnologieën?

Wordt stedelijke openbaarheid aangetast 
door nieuwe media, of bieden die media 
juist weer kansen voor andere vormen van 
openbaarheid?



Privacy & surveillance (week 4) Sander Flight

Wat is privacy en waarom is het belangrijk?

Hoe verschuift het privacy-begrip onder 
invloed van nieuwe media?

Op welke manier is surveillance verbonden 
met stedelijk leven?

Welke nieuwe vormen van surveillance zijn 
er mogelijk met digitale media?

Raken we met digitale technologieën onze 
privacy kwijt, of zijn er mogelijkheden om 
hieraan te ontkomen?



Mediakunst & stedelijke ervaring (week 5) Annet Dekker

Op welke manieren hebben media en 
mediakunst onze ervaring van de stad 
vormgegeven?

Welke verschuivingen vinden er plaats in 
mediakunst onder invloed van digitale 
mediatechnologieën?

Hoe verandert hiermee de stedelijk 
ervaring?

Op welke manieren kan mediakunst 
(kritisch) commentaar leveren op thema’s 
als openbaarheid, privacy, surveillance en 
zo aanzetten tot debat?



Urban games & gamifcation (week 6) Kars Alfrink

Wat zijn urban games en welke soorten 
bestaan er?

Hoe staan die games in relatie tot de fysieke 
stad?

Wat is gamifcation? 

Is het wenselijk om spelelementen toe te 
passen op allerlei activiteiten in het 
alledaagse leven? 



Participatie en co-creatie (week 7) Carl Lens

Op welke manieren kunnen digitale media 
ingezet worden bij het ontwerpen van de 
stad?

Welke rol is er voor burgers in het zelf 
beslissen over hun stedelijke leefomgeving?

Wat zijn de voordelen/nadelen?
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