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Op vrijdag 3 juni voert kunstenaar Dries Depoorter zijn derde – en laatste – experiment uit in
de serie 3x3. Een week later is V2_ gastheer voor de ‘Community Meat up’, zoals de titel
aangeeft, gewijd aan alles wat met vlees te maken heeft.

Fuzzy Logic is de
afstudeertentoonstelling van de Media Design & Communication afdeling van het Piet Zwart
Instituut: te zien bij V2_ (en het Piet Zwart Instituut) van 18 tot en met 26 juni. De feestelijke
opening is op 17 juni. En we kijken al vooruit naar 7 juli, de dag van de jaarlijks terugkerende
Test_Lab The Graduation

Edition, met werk van de meest talentvolle jonge kunstenaars en
designers die dit jaar afstuderen.

3X3 DE DRIE VAN DRIES DEPOORTER
3 juni 2016
18.00–21.00u
V2_ Instituut voor de instabiele media
v2.nl/events/3x3-de-drie-van-dries-depoorter_3

V2_ biedt 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. Dries Depoorter voert op vrijdagavond 3 juni bij V2_ zijn
derde experiment uit. Hij werkt met sociale thema’s in de context van het internet en speelt
op een humoristische manier met sociale identiteit, privégegevens, big data en online
privacy.

COMMUNITY ‘MEAT UP’
10 juni 2016
17.00–22.00u
V2_ Instituut voor de instabiele media
v2.nl/events/community-meat-up

Op vrijdag 10 juni is V2_ gastheer voor de ‘Community Meat Up’, een speciale editie van
onze Community Meet Ups. Het onderwerp is inderdaad vlees. Er is werk te zien van Isaac
Monté, Emilie van Spronsen, Mandy den Elzen, Marloes Haarmans en van The Kitchen of the
Unwanted Animal. Deze avond is samengesteld door Daisy Thijssen.

FUZZY LOGIC
Opening 17 juni 19.00-20.30u
18 juni – 26 juni 2016
Dinsdag – zondag 12.00–17.00u
V2_ Instituut voor de instabiele media & Piet Zwart Instituut
v2.nl/events/fuzzy-logic

Ieder jaar vieren de kunstenaars en ontwerpers van Media Design & Communication van het
Piet Zwart Instituut hun afstuderen met een ‘graduation show’. Dit jaar is de titel Fuzzy Logic.
Een tentoonstelling, lezingen, publicaties en optredens tonen de volledige breedte van het
practice-based onderzoek van de afdeling. Met dit jaar werk van Lucas Battich [AR], Manetta
Berends [NL], Julie Boschat Thorez [FR], Cihad Caner [TR], Joana Chicau [PT], Cristina
Cochior [RO], Solange Frankort [NL], Arantxa Gonlag [NL], Anne Lamb [US], Benjamin Li [NL],
Yuzhen Tang [CN], Ruben van de Ven [NL] en Thomas Walskaar [NO]. De opening is op
vrijdag 17 juni bij V2_met de lancering van het boek My Hard-Drive Died Along With My Heart
van Thomas Walskaar (in gesprek met Niek Hilkmann), en de performance WebPage Act I, II,
III, van Joana Chicau. De avond gaat daarna door bij het Piet Zwart Instituut, op vijf minuten

lopen van V2_. Voor mee informatie: v2.nl/events/fuzzy-logic.

TEST_LAB THE GRADUATION EDITION 2016
7 juli 2016
20.00–23.00u
V2_ Instituut voor de instabiele media
v2.nl/events/test_lab-the-graduation-edition-2016

Zet alvast in de agenda: op 7 juli presenteert V2_ weer een selectie van het beste werk van
kunstenaars en ontwerpers die juist zijn afgestudeerd. We verwachten een avond vol
installaties, demonstraties, performances, presentaties en experimenten die laten zien waar
de nieuwe lichting zich mee bezig houdt.

DE LAATSTE DERDE DINSDAG
21 juni 2016
20.00–21.30u (bepaal zelf de toegangsprijs)
Paviljoen Vroesenpark, Rotterdam

v2.nl/events/de-derde-dinsdag-in-june

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. Op 21 juni, de langste dag, is er een allerlaatste feestelijke
aflevering van De Derde Dinsdag, ditmaal in het paviljoen Vroesenpark.

NIEUWE ESSAYS VAN DOUGLAS COUPLAND
Machines Will Make Better Choices than Humans
40p., 3 euro
v2.nl/publishing/machines-will-make-better-choices-than-humans

In drie essays laat Douglas Coupland zien hoe technologische ontwikkelingen ons idee van
de toekomst ingrijpend hebben veranderd. Door de technologische ontwikkelingen ligt de
toekomst onder onze vingertoppen, en is niet langer iets dat in een mythische verte ligt.
Machines Will Make Better Choices than Humans telt 40 pagina’s en kost maar 3 euro.
Douglas Coupland was eerder dit jaar de centrale gast in het Futurosity programma.
Uitgegeven door V2_Publishing en te koop in onze webshop.

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. 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.

