WERKERVARING

LOLA GIELEN
Ik ben product/
interactiedesigner,
conceptueel denker en
wetenschapsliefhebber.
Ik maak graag objecten
om mee te spelen, leren
en ontdekken. Ik ben
heel nieuwsgierig. Ik
heb een telescoop en
een internet verbinding,
‘Whatever is out there,
I can find it!’

OPLEIDINGEN
Design Academy Eindhoven
Man & Activity 2015
AKV St. Joost
Vooropleiding 2010
Lorentz Casimir Lyceum
VWO 2011

PERSONALIA
21 december 1992
+31638969972
info@lolagielen.nl
www.lolagielen.nl
rijbewijs B

PLYGRND.city - Citybeacon, Stockhasselt, Tante Netty
PLYGRND.city werkt aan een gezonde leefomgeving, door
middel van het speelbaar maken van de openbare ruimte.
interactie/productdesign, video-editen, animatie, begeleiding
co-creatie

2017
heden

Happybots - Felix
Felix is een geluksmeter voor in de zorg. Dagelijks bij je
gemoedstoestand stilstaan heeft er een heeft een positieve
invloed op je gevoel van geluk.
co-founder, design

2016
heden

WHAT IF Collective - MGNT, Reflektor
WHAT IF Collective maakt interactieve installaties. MGNT
was een installatie voor STRP Festival en een ode aan Kid
Baltan.
co-founder, art direction en projectmanagement

2016
heden

Neo
Neo is een muziekinstrument en was mijn afstudeerproject.
Na mijn afstuderen heb ik in samenwerking met o.a. ASML
een nieuw prototype ontwikkeld en een
MIT-haalbaarheidsstudie gedaan.
founder, design

2015
heden

Spereco - Outdoor Twister
Spereco is een speeltoestellen fabrikant.
design

2016

Tergooi - Pillbox
Ontwerpwedstrijd van Ziekenhuis Tergooi voor een nieuwe
pillendoos.
design

2016

Unfold - The First Whole Moon Catalog
The First Whole Moon Catalog is een conceptuele installatie
over leven op de maan, voor de Oslo Architecture Triennale.
R&D ondersteuning

2016

Unfold - stage
Het werk van Unfold is vaak voor in musea en gaat
voornamelijk over het onderwerp ‘digital craft’
ontwerp stage

2014

EXPOSITIES
Dutch Design Week --- Felix en PLYGRND
STRP Biënnale --- MGNT
Cuypershuis --- My street
Dutch Design Week --- Neo
Amsterdam Dance Event --- Neo
Maintenant Festival (Rennes) --- Neo
Tergooi Ontwerpwedstrijd --- Pill box
FAQ Festival (Den Bosch) --- Neo
Dutch Design Week --- Neo

PRIJZEN

3e prijs Foederer Talent Award --- Reflektor
STRP ACT II Award --- MGNT
ASML Makers Award --- Neo
2e prijs Tergooi Ontwerpwedstrijd --- Pill box
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