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www.v2.nl
Tijdens de zomermaanden werkten acht kunstenaars bij V2_ aan nieuwe projecten die ze
zullen presenteren tijdens de Test_Lab: Summer Sessions op 8 september. Een week eerder
– komende donderdag dus – doet Jeroen van Loon zijn derde openbare experiment in de
serie 3x3. Begin september zijn we ook internationaal aanwezig met de Summer Sessions
pop-up tentoonstelling die deel uitmaakt van Ars Electronica in Linz (Oostenrijk). Er is een
nieuw boek verschenen: Wat is
 community art? We presenteren het feestelijk op 23
september tijdens een community event; het boek is nu al te koop. En tot en met zondag 4
september zijn Inari Wishiki’s

pickcoins in te wisselen voor echt ijs.

3X3: DE DRIE VAN JEROEN VAN LOON
2 september 2016
18.00–21.00u
V2_
v2.nl/events/3x3-the-three-of-jeroen-van-loon-iii

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 derde experiment van Jeroen van Loon vindt
plaats op op 2 september. Jeroen van Loon is gefascineerd door de (non-)impact van
digitale technologie op ons leven. Net als zijn eerste twee experimenten zal de derde
aflevering inhaken op de 24/7 beschikbaarheid van het Internet.

TEST_LAB: SUMMER SESSIONS 2016
8 september 2016
20.00–22.30u
V2_
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, Vida Guzmic en Zane Cerpina. Hun projecten zijn ook nog de
volgende dag, vrijdag 9 september bij V2_ te zien en ervaren: v2.nl/events/kunstavond-xl-1

PICKCOIN: VIRTUELE MUNTJES VOOR ECHT IJS
v2.nl/pickcoin.-money-that-goes-around-for-no-reason

Pickcoin is het project van Summer Sessions resident Inari Wishiki. Download de Pickcoin
app op irational.org/inari/pickcoin/, gooi muntjes op straat, zoek en verzamel ze. Tot zondag
4 september zijn de muntjes tussen zeven en tien ‘s avonds in te wisselen tegen echt ijs bij
De IJssalon, Witte de Withstraat (Rotterdam), 10 pickcoins voor 1 ijsje.

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. Te zien tijdens de pop-up
tentoonstelling op Ars Electronica: de Hipster Bar van Max Dovey, Union Scope van Fako
Berkers, Gaspard Bos & Charlot Boonekamp’s WOOF & WOW, en The Physical Mind van
Teun Vonk.

V2_COMMUNITY PRESENTEERT MATTHIAS
OOSTRIKS plplpl.pl::scrutiny
16 september 2016
16.00–22.00u

17 september 2016
11.00–19.00u
V2_
v2.nl/events/v2_community-presents-matthias-oostrik-plplpl_pl-scrutiny

V2_Community presenteert Matthias Oostriks plplpl.pl::scrutiny. Het is een interactieve
antisurveillance machine, een tech-noir spionage object, recht uit het decor van La Jetée,
Blade Runner of THX1138. Twee dagen lang te zien bij V2_. Gratis toegang.

V2_COMMUNITY MEETUP EN BOEKPRESENTATIE
23 september 2016
17.00–21.00u
V2_
v2.nl/events/v2_community-meetup-and-drinks-book-launch-wat-is-community-art

Op vrijdag 23 september is er een speciale editie van onze Community MeetUp. Bij deze
gelegenheid presenteert Arie Altena, redacteur bij V2_, zijn boek Wat is Community Art? Na
de boekpresentatie, en een vraaggesprek tussen de auteur en Jan Hiddink, is er zoals
gewoonlijk de kans om na- en bij te praten en – zolang de voorraad strekt – te genieten van
de Unstable_Cocktails van onze cocktailontwerper. Toegang is gratis! Korting op het boek.

NIEUW: WAT IS COMMUNITY ART?

Zojuist verschenen: Wat is community art? De sociale wending in de hedendaagse kunst. Het
is een boek van Arie Altena over verschillende aspecten van community art. Het wordt 23
september feestelijk gepresenteerd, maar is nu al verkrijgbaar voor slechts € 9,90. Bestel het
in de webshop van V2_: v2.nl/publishing/wat-is-community-art.

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, Mondriaan Fonds, DOEN, Bankgiroloterij Fonds.

