Een opvallende, zelfleerinstallatie over data en
privacy die je makkelijk op kan zetten en gebruiken voor je eigen evenement, organisatie of
ruimte.
Wat gebeurt er wanneer we in toenemende mate vertrouwen
op sociale media en het internet, voor bijna al onze informatie?
Welke informatie zien we en welke missen we? Hoe weten we
of een Tweet echt is, of waarheidsgetrouw? En wat kunnen we
doen als we het niet zeker weten?
Informatie reist snel en makkelijk, misschien te makkelijk, en
het overbrugt alle afstanden. We hebben nog niet volledig
de schaal of de sociale, politieke en culturele gevolgen van
deze supersonische snelheid en intensivering geanalyseerd of
begrepen.

Zij het door een Twitterbot of een deepfake, we zijn allemaal
omgeven door een hoog aantal informatie-impulsen, vaak niet
zichtbaar voor ons. Als gebruikers van online inhoud zijn we
niet langer passieve ontvangers van informatie. We kunnen ook
de voornaamste kanalen van distributie en verspreiding zijn.
Op elke leeftijd moeten wij ons ervan bewust zijn dat incorrecte
en soms misleidende informatie ook gedeeld en versterkt kan
worden door de communicatiehulpstukken die wij gebruiken.
Voor jonge mensen in bijzonder zijn apps en sociale media

Niet alleen hebben we veel meer kanalen om inhoud te ont-

een tweede natuur en velen nemen niet de moeite voor een

vangen en delen, maar de manier waarop inhoud ons bereikt,

feitencheck voordat ze iets online delen met vrienden. Maar

is ook veranderd: van newsfeeds tot influencers, de mensen

recentelijk onderzoek laat zien dat ook oudere mensen worste-

en methoden betrokken bij het produceren, overbrengen en

len om het verschil te herkennen tussen echte en twijfelachtige

opslaan van info en data zijn toegenomen, om het niet te heb-

informatie en dat ze meer delen dan welke andere leeftijds-

ben over het aantal bedrijven het hun kerntaak van hebben

groep dan ook.

gemaakt. Al deze factoren gecombineerd kunnen het moeilijk
maken om feit van fictie te onderscheiden, welke bronnen te
vertrouwen en over welke achterdochtig te zijn.

In deze expositie kun je ontdekken hoe sociale media en het
internet de manier hebben veranderd waarop wij informatie

lezen en erop reageren. Leer over over nieuwe soorten influencers, de nieuwe en
oude technieken die ze gebruiken en de rol die wij gebruikers en consumenten spelen
in de manier waarop informatie vloeit en verandert binnen die flow. We onderzoeken
ook de relatie tussen persoonlijke gegevens, targeting en onze meningen, opvattingen
en gedragingen, evenals de bedrijfsmodellen erachter.
Tot nu toe zijn er over de hele wereld meer dan 150 Glass Room Community Edition evenementen geweest die samen meer dan 120,000 mensen hebben bereikt.
Voor 2020 zijn er veel meer evenementen in de planning. Dus, als je een Glass
Room Community Edition evenement organiseert, neem je deel aan een wereldwijde
conversatie over data en privacy.
Je kan zien waar andere evenementen plaatsvinden bij www.theglassroom.org.
In deze tentoonstelling – gericht op zowel jongeren als volwassenen – onderzoeken
we hoe sociale media en het internet de manier hebben veranderd waarop we informatie lezen en hoe we op informatie reageren. Leer waarom het niet zo makkelijk is
als het klinkt om „fake news” te vinden en hoe de term „fake news” net zo problematisch is als het probleem dat het beschrijft. Neem een duik in de wereld van de
deepfakes die vandaag de dag zo realistisch zijn dat het bijna onmogelijk is om ze te
ontdekken. En kom erachter waarom sociale mediaplatforms ontworpen zijn om onze
aandacht op te eisen en hoe ze gebruikt kunnen worden om ons van gedachten te
doen veranderen.
Neem een gratis Data Detox Kit mee; hiermee kan je feit van fictie onderscheiden
en waarom iedereen er voordeel bij heeft wanneer we iets voorzichtiger zijn met wat
we delen.

De Glass Room Desinformatie Editie organiseren
De Glass Room tentoonstelling is een reeks van posters en digi-

apps te bekijken. Naast de tentoonstelling is er een „Data Detox

tale objecten die in elke ruimte kunnen worden opgezet; bij-

Bar” waar bezoekers een Data Detox Kit kunnen oppikken, een

voorbeeld een bibliotheek, school, organisatie of bij een eve-
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nen leren hoe ze praktische stappen kunnen ondernemen om

de meeste ruimtes aan. In het algemeen bekijken bezoekers de

hun digitale leven te verbeteren.

tentoonstelling tussen de 5 en 15 minuten.
Het is makkelijk en leuk om op te zetten, dus zo’n beetje iedereen kan zijn eigen tentoonstelling organiseren en hiermee een
gesprek beginnen over data, privacy en informatie.
Voor de Desinformatie Editie van de Glass Room zijn er twee
versies beschikbaar: één voor volwassenen en één speciaal
gemaakt voor jongeren van 14 tot 18 jaar. Er zijn versies beschikbaar in Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans. Binnenkort
worden er ook andere talen toegevoegd.
De vertoning werkt het beste in openbare ruimtes, waar mensen
even de tijd kunnen nemen om het display, de animaties en de

Het werkt als een op zichzelf staande installatie – alle tentoonstellingen hebben een simpele uitleg.
Maar het werkt nog beter als er één of meer mensen aanwezig
zijn om als „Data Detox Experts”, uitleg te geven over de tentoonstelling of om tips en advies te geven over online privacy.
Een Glass Room Community Edition evenement heeft slechts
20 m² nodig, ruimte, met muren en wat tafels om de tentoonstelling te laten zien. Een Glass Room evenement kan zo kort zijn
als één dag, of kan twee weken of langer duren. De organisator
kan zelf bepalen wat voor hem/haar het beste werkt.

Waaruit bestaat de Glass Room Misinformation Edition?

De Glass Room Misinformation Edition is voorzien van een volledige handleiding en bestaat uit:
6 Grote Posters:
• Een Tentoonstelling Introductieposter (75 cm x 75 cm)
• Deep Future – hoe „deepfake” technologie je leven kan
veranderen. (Portret 75 cm x 150 cm)
• Verslaafd – een vertoning die de tijd weerspiegelt die we
doorbrengen op onze mobiele apparaten.
(Horizontaal 150 cm x 75 cm)

Apps voor tablets

• Ben Je Verslaafd? – een visualisatie waar bezoekers uit kun-

• Nep of echt? – Nieuws Editie – kom te weten hoe makkelijk

nen vinden hoe veel tijd ze op hun apparaten besteden en

het is om feiten van fictie te onderscheiden in online nieuws.

hun eigen informatie kunnen toevoegen op de kaart.
(Horizontaal 150 cm x 75 cm)
• Hoe je telefoon is ontworpen om je aandacht te trekken –
een visualisatie die de trucs en technieken verkent die gebruikt
worden door online apps om ons verslaafd te houden aan
onze mobiele telefoons. (Portret 75 cm x 75 cm)

• Een Druppel in de Oceaan – neem een test die lijkt op welke
Cambridge Analytica gebruikte om miljoenen persoonlijke
profielen van Facebook vast te leggen en erachter te komen
welke advertenties ze aan wie zouden laten zien.
• Doublecheck – speel dit spel om te zien welke foto’s veranderd zijn om je voor de gek te houden.

• Tablet apps “surround” poster – deze poster is op een

• Deepfake - Lab – en diepgaande verkenning van hoe deep-

bureau gelegd en introduceert de apps op tablets die in de

fake technologie geprogrammeerd kan worden om ons op het

poster geplaatst zijn (landschap formaat 150 cm x 75 cm)

verkeerde been te zetten.

Naast de posters, voegen we ook een set van animaties
toe op USB die afgespeeld kunnen worden op monitoren
of TV’s:

Als een host moet je zorgen voor:
• Drie tablets
(Android of iPad) met internetverbinding voor de apps.

• Leven met algoritmen

(We kunnen binnen Europa een set tablets uitlenen, indien

• Persoonlijke data, politieke overreding

deze beschikbaar is).

• Serieuze profilering

• 20 vierkante meter

• Trackography

aan wandruimte en twee tot vier tafels.
• Twee personen
voor het opzetten – dit duurt meestal tussen één en twee uur.
• Twee grote TV’s
voor de animaties (aanbevolen maar niet essentieel).

Data Detox Kits
Onze toegankelijke gids tot online privacy en welzijn;
gratis mee te nemen voor bezoekers.
De nieuwe versie bestaat uit vier hoofdstukken – Control, Shift,
Escape en een nieuw speciaal hoofdstuk over Desinformatie – en kan geprint worden op vier vellen van dubbelzijdig A4
papier.
Wij sturen je de PDF’s om uit te printen.
Naast de tentoonstellingonderdelen sturen we een volledige
handleiding toe voor het opzetten en benodigdheden om je
eigen workshops te organiseren.
Ook sturen we je een evaluatie-enquête die je na het evenement
kunt terugsturen om ons te laten weten hoe het ging, hoeveel
mensen aanwezig waren en wat je wil delen met anderen over
je ervaring van het organiseren van een evenement.
Als je je eigen Glass Room evenement wil organiseren, neem
dan alsjeblieft contact met ons op events@tacticaltech.org.
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