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Winde Rienstra (1981, Nederland)  
 
Winde Rienstra is mode-ontwerpster en schoenenontwerpster, vanaf 2011 liet Rienstra elk half jaar een nieuwe 
collectie zien op de Amsterdam Fashion Week. Experimenteren met vormgeving en materiaal in relatie tot het 
menselijk lichaam vormt het uitgangspunt voor nieuw onderzoek voor haar.  
Coalitie: Gerrit Rietveld Academie, MOAM, HTNK en Fashionweek Nederland  
 

Céline Manz (1981, Zwitserland)  
 
Céline Manz is beeldend kunstenaar en is voor haar eindexamenwerk, A1, genomineerd voor de Gerrit Rietveld 
Award 2013. In haar werk betrekt ze de invloed van internet en de spanning die dit oplevert voor de grenzen van 
de kunstenaar en zijn werk. In hoeverre is auteursrecht een kwestie voor beeldend kunstenaars - is de vraag die 
moet leiden tot een tentoonstelling, lezingen en een publicatie.  
Coalitie: Gerrit Rietveld Academie, De Appel en Foam  
 

Taocheng Wang (1981, China)  
 
Taocheng Wang is beeldend kunstenaar. Ze is gefascineerd door dagelijkse beelden en objecten die ze verbindt 
aan (historische) thema’s, werkend vanuit uiteenlopende disciplines – van videokunst en installaties tot 
traditionele Chinese schilderkunst. Wang wil in toekomstig werk het palet van culturen verwerken dat in een open 
stad als Amsterdam aanwezig is.  
Coalitie: Rijksakademie, Kunstverein en Stedelijk Museum Amsterdam  
 

Fernanda Fernandes (1983, Brazilië)  
 
Mode-ontwerpster Fernanda Fernandes kreeg van huis uit een liefde mee voor ambachtelijk handwerk. Binnen 
haar stage bij Hussein Chalayan in Londen leerde ze meer over conceptmatig denken en het proces rond de 
totstandkoming van een collectie. Fernandes wil zich nu richten op de creatie van een vrouwenlijn waarbinnen de 
focus ligt op ambacht en onverwachte combinaties van materialen.  
Coalitie: Gerrit Rietveld Academie, MOAM, HTNK en Fashionweek Nederland  
 

Bas van Rijnsoever (1983, Nederland)  
 
Bas van Rijnsoever werkt op de grens tussen theater en muziek, maakte producties met onder andere Kassys, 
Carver en Toneelgroep Oostpool. Na in de afgelopen jaren flink te hebben geïnvesteerd in de theaterwereld, wil 
hij zijn focus nu verplaatsen naar muziek, waarbij authenticiteit de basis vormt.  
Coalitie: Conservatorium Amsterdam, Tolhuistuin en Muziekgebouw aan ’t IJ  



Nikki Hock (1988, Nederland)  
 
Nikki Hock is afgestudeerd aan de mime opleiding en richt zich in zijn werk op het maken van visueel 
uitgesproken installaties waarin verschillende disciplines samenkomen. Voor hem staat komend jaar in het teken 
van onderzoek en experiment. Dit moet leiden tot een trilogie van performances die mechanismen en 
wetmatigheden rond gemeenschappelijk geweld als thema heeft.  
Coalitie: Theaterschool Amsterdam, Bellevue Theater en het Compagnietheater  

 
Agnese Cornelio (1978, Italië)  
 
Oorspronkelijk opgeleid tot theatermaker voltooide Agnese Cornelio recent cum laude de master Film aan de 
Nederlandse Filmacademie. Agnese wil zich na een gedegen onderzoeksfase richten op het maken van de 
documentaire Free to Work. Een film over de relatie tussen individuen, hun werk en hoe werk onze identiteit 
beïnvloed.  
Coalitie: Filmacademie Amsterdam, EYE, Binger Filmlab en IDFA  
 

Magdalena Szymkow (1973, Polen)  
 
Magdalena Szymkow is filmmaker met een journalistieke achtergrond. Zij maakt documentaires gebasseerd op 
archiefmateriaal. Szymkow gaat werken aan een bijzonder cinematografisch portret van de legendarische 
verslaggever Ryszard Kapuściński. Szymkow werkte enkele jaren voor zijn dood met Kapuściński samen en 
heeft toegang tot exclusief archiefmateriaal van dit journalistieke icoon. Samen met found footage vormt dit de 
basis voor deze persoonlijke documentaire film.  
Coalitie: Filmacademie Amsterdam, EYE, Binger Filmlab en IDFA  
 

Daniel Frota (1988, Brazilië)  
 
Daniel Frota studeerde afgelopen zomer af aan de Werkplaats Typografie (ArtEZ). Frota bezit een aangeboren 
nieuwsgierigheid waarbij hij telkens de dagelijkse realiteit op een ongewone manier benadert opnieuw vormgeeft. 
In zijn werk onderzocht hij hoe je het lichaam en de zintuigen kunt inzetten als communicatiemiddel door op een 
andere manier naar bestaande systemen te kijken. Zo zette hij braille om in een weergave die tot een muziekstuk 
leidde dat uitgevoerd kan worden. Tijdens het jaar dat hij onderdeel uitmaakt van de 3Package Deal wil Frota in 
zijn werk de functie van geluid onderzoeken als oriëntatiemiddel in de openbare ruimte.  
Coalitie: Mevis & Van Deursen, If I Can’t Dance, Sandberg Instituut, en Amsterdams Grafisch Atelier  
 

Špela Petrič (1980, Slovenië)  
 
Špela Petrič laat zich in haar performances inspireren door natuurwetenschappen en nieuwe media. Petrič is 
daarbij geïnteresseerd in alle vormen van antropocentrisme: een term uit de filosofie die duidt op een visie waarin 
de mens het middelpunt van het bestaan is. De Sloveense won de Bio-art & Design Award 2014 met een 
onderzoek naar kunstmatige leefomgevingen voor levende wezens in de Noordzee. Petrič ziet de zee als de 
laatste grens die we nog niet echt veroverd hebben en haar project beoogt positieve kolonisatie die alle 
betrokken levensvormen ten goede komt.  
Coalitie: Mediamatic, Waag Society, en de Vrije Universiteit Amsterdam 

 

 


