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www.v2.nl
Heel januari is bij V2_ de tentoonstelling Data in the 21st Century te zien met werk van onder
andere Kyle McDonald, Martin John Callanan, Timo Arnall, Informal Strategies, PWR Studio,
en Lev Manovich. Op 15 januari vindt ons eerste community event van 2016 plaats: de
nieuwjaarsborrel. Voor wie vorige maand de lezing over de impact van Big Data door Vinay
Gupta heeft gemist, de video ervan is nu online te zien.

DATA IN THE 21ST CENTURY



tot 14 februari 2016
11.00–18.00u
V2_ Instituut voor de instabiele media
v2.nl/events/data-in-the-21st-century

Data in the 21st Century onderzoekt de frictie tussen de onvoorspelbare realiteit waarin we
leven en het verlangen deze in data te vangen. Er is werk te zien van Kyle McDonald | Daniel
Goddemeyer, Moritz Stefaner, Dominikus Baur & Lev Manovich | Martin John Callanan | Timo

Arnall | Informal Strategies | PWR Studio | Lane/You/Debackere | Max Dovey & Manetta
Berends. Een aantal werken zijn gecoproduceerd door V2_ en ontwikkeld tijdens een
residentie bij V2_. De tentoonstelling is te zien tot 14 februari, open van donderdag tot en
met zondag, en alle dagen tijdens IFFR2016. Voor de exacte openingstijden:
v2.nl/events/data-in-the-21st-century.

2016: NEW YEAR DRINKS
15 januari 2016
19.00–22.00u
V2_ Instituut voor de instabiele media
v2.nl/events/community-meetup-and-newyearsdrink-2016

V2_ wenst u het allerbeste voor het nieuwe jaar. Wij zijn hard aan het werk om een spannend
programma voor 2016 samen te stellen, met nieuwe projecten, lezingen, workshops,
publicaties, workshops, performances, experimenten, tentoonstellingen, beta-tests en
meetups. Maar eerst nodigen we u uit voor onze nieuwjaarsborrel op vrijdagavond 15 januari.
Ontmoet de crew van V2_, en neem meteen de gelegenheid te baat om de tentoonstelling
Data in the 21st Century te bekijken.

VINAY GUPTA OVER BIG DATA
v2.nl/lab/blog/video-lecture-by-vinay-gupta-at-the-opening-event-of-data-in-the-21st-centur
y

Tijdens de opening van Data in the 21st Century hield ‘agent provocateur of infrastructure
theory’ Vinay Gupta een lezing over de impact van Big Data en het gebruikt van ‘dating
algorithms’. Voor wie het heeft gemist: de registratie is online te beluisteren en zien, en is –
vinden wij – zeer de moeite waard. Bekijk het op Vimeo, of hier:
v2.nl/lab/blog/video-lecture-by-vinay-gupta-at-the-opening-event-of-data-in-the-21st-centur
y

‘DERDE DINSDAG’
19 januari 2016
20.00–21.30u (bepaal zelf de toegangsprijs)
WORM
http://v2.nl/events/de-derde-dinsdag-in-january-2016
De Derde Dinsdag is de reizende liveshow over Rotterdamse kunst & cultuur, en geeft in
anderhalf uur een highspeed update met korte interviews, performances, filmpreviews,
theaterscènes en live muziek. Deze maand is De Derde Dinsdag te gast bij Worm, Instituut
voor Avantgardistische Recreatie. De speciale gast is Jan de Vries, initiatiefnemer van KINO
Rotterdam dat binnenkort de deuren opent. Max Dovey en Manette Berends presenteren een
‘teaser’ van hun nieuwe performance voor het slotevent van Data in het 21st Century.

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. Data in the 21st Century is onderdeel van Futurosity, een programma rond Douglas
Coupland als Kunstblock’s ‘artist in focus’. Futurosity maakt deel uit van Rotterdam viert de stad! en wordt ondersteund door
de stad Rotterdam (Rotterdam. Make it Happen) en door The Art of Impact.

