NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2016
www.v2.nl
Augustus is dan wel een vakantiemaand, bij V2_ is het allesbehalve rustig. De Summer
Sessions kunstenaars werken op de ‘ground floor’ van V2_ aan de nieuwe projecten die ze
zullen presenteren tijdens de Test_Lab: Summer Sessions op 8 september. V2_ is gastheer
voor drie workshops in het kader van de Open Set Design Summer School, en we kijken uit
naar de Summer Sessions pop-up tentoonstelling die deel uitmaakt van Ars Electronica in
Linz (Oostenrijk), begin september.

3X3: DE DRIE VAN JEROEN VAN LOON
5 augustus 2016
18.00–21.00u
V2_ Instituut voor de instabiele media
v2.nl/events/3x3-the-three-of-jeroen-van-loon-ii

V2_ biedt in 3x3 drie kunstenaars de ruimte, tijd en middelen om drie experimenten te
ontwikkelen. Iedere eerste vrijdagavond van de maand is het publiek uitgenodigd om één
van deze experimenten live bij te wonen. Een unieke ervaring, want zoals bij ieder experiment

weet niemand waar het toe zal leiden. Het tweede experiment van Jeroen van Loon vindt
plaats op op 5 augustus tijdens de Rotterdamse Kunstavond. Jeroen van Loon is
gefascineerd door de (non-)impact van digitale technologie op ons leven. Net als zijn eerste
experiment zal de tweede aflevering inhaken op de 24/7 beschikbaarheid van het Internet.

OPEN SET WORKSHOPS BIJ V2_
24 juli – 6 augustus 2016
Dutch Design Summer School bij Kunstblock partners inclusief V2_
v2.nl/events/open-set-dutch-design-summer-school-memories-of-the-future

Van 24 juli tot en met 6 augustus vindt in Rotterdam de Open Set zomerschool plaats: twee
weken vol creativiteit, rebelse discussie en educatie. Drie van de Open Set design
workshops vinden plaats bij V2_. Op 28 juli leidt net.kunstenaar Olia Lialina (RU) de
workshop ‘Diving into One Terabyte of Kilobyte Age Archive’. Op 1 augustus is er de
workshop A Sense of What’s to Come’ met de ontwerpers Mike Thompson (VS), Susana
Cámara Leret (ES) en onderzoeker Alexandre Motta. En op 3 augustus doet Paul Soulellis
(VS) de workshop ‘Web-to-Print-to-Street’. Meer weten? Ga naar:
v2.nl/diving-into-one-terabyte-of-kilobyte-age-archive
v2.nl/events/open-set-a-sense-of-whats-to-come
v2.nl/events/open-set-web-to-print-to-street

TEST_LAB: SUMMER SESSIONS 2016
8 september 2016
20.00–22.30u
V2_ Instituut voor de instabiele media
v2.nl/test_lab-summer-sessions-2016

Elk jaar nodigt V2_ een kleine groep jonge kunstenaars uit voor een intensieve ‘Summer
Sessions residency’. Ze werken dan twee maanden lang bij V2_ aan een nieuw project. Op 8
september zullen zij de resultaten presenteren tijdens de jaarlijkse Test_Lab Summer
Sessions. De projecten worden live gedemonstreerd en toegelicht door de kunstenaars. Het
publiek wordt uitgenodigd om de kunstwerken zelf te ‘testen’. Kom dus naar V2_ om
gloednieuw werk te zien van: Inari Wishiki, Jun Hyoung San, Lai I-Chen, Sebastian Pasquel,
Siri Borge, Susana Sanches en Zane Cerpina. (Beeld: Habitáculos Orgánicos (2015) van
Gabriela Munguía).

SUMMER SESSIONS POP-UP TENTOONSTELLING
BIJ ARS ELECTRONICA

8–12 september 2016
Ars Electronica, Linz, Oostenrijk
v2.nl/events/summer-sessions-pop-up-exhibition-at-ars-electronica

De Summer Sessions pop-up tentoonstelling op het festival Ars Electronica 2016 toont een
selectie van werk dat de afgelopen jaren in het kader van een Summer Sessions residentie is
gerealiseerd. Ditmaal ligt de focus op kunstenaars die in Nederland wonen en werken. De
Summer Sessions worden georganiseerd door een netwerk van internationale organisaties
dat verantwoordelijk is voor de selectie van kunstenaars. Tijdens de pop-up tentoonstelling
op Ars Electronica zijn te zien: de Hipster Bar van Max Dovey, Union Scope van Fako
Berkers (foto), Gaspard Bos & Charlot Boonekamp’s WOOF & WOW, en The Physical Mind
van Teun Vonk.

Liever sociale media dan e-mail? Volg V2_ op:
• Facebook
• Twitter

• Instagram
• Google+
De activiteiten van V2_ worden mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,
de gemeente Rotterdam en DOEN, Bankgiroloterij Fonds.

