NIEUWSBRIEF MAART 2017
www.v2.nl
Maart begint met de Digital Days in de Kunsthal en bij V2_. Bij V2_ is Quayola’s installatie

Jardins d'Été  te zien. Op zaterdag 4 maart vindt opnieuw de Museumnacht 010 plaats; ook

V2_ zal open zijn tot na middernacht. Een dag eerder is het de beurt aan Jonas Lund om het
eerste experiment uit te voeren in zijn 3x3-serie. Hij komt terug in april en mei. Maart eindigt
met de boekpresentatie van Sebastian Olma’s In Defence of Serendipity.

DIGITAL DAYS
1 maart – 4 maart 2017
11.00–17.00u
V2_ in samenwerking met de Kunsthal en STRP
v2.nl/digital-days

Van 1 tot en met 5 maart vinden in de Kunsthal de Digital Days plaats. Het programma wordt

georganiseerd in samenwerking met V2_ en STRP en omvat lezingen, workshops, films, games
en interactieve installaties. Tijdens deze Digital Days is bij V2_ Jardins d'Été van Quayola te

zien, een homage aan het Franse impressionisme en de late werken van Monet, alsook een
onderzoek naar de technologische waarneming van natuur. Op 1 maart geeft Quayola een
lezing in de Kunsthal (15.00–16.00u), aansluiten is zijn installatie in V2_ gratis te bezoeken
(vanaf 17.00u).

3X3: JONAS LUND
3 maart 2017
18.00–21.00u
V2_
v2.nl/events/3x3-the-three-of-jonas-lund

Op 3 maart is het de beurt aan Jonas Lund om bij V2_ zijn eerste experiment in een serie van
drie uit te voeren. Met 3x3 biedt V2_ over het gehele jaar drie kunstenaars de ruimte, tijd en
middelen om drie experimenten te ontwikkelen. Iedere eerste vrijdagavond kan het publiek één

van deze experimenten live bijwonen. Jonas Lund maakt websites, performances, schilderijen,
sculpturen en foto’s waarin hij data over trends en gedrag in de kunstwereld gebruikt. Bij V2_
zal – naar eigen zeggen – live internetkunst maken, waarschijnlijk onder de titel O
 nly that which
is Absent can be Imagined.

MUSEUMNACHT 010 BIJ V2_: JARDINS D'ETE
4 Maart

20.00–01.00u
V2_
v2.nl/events/jardins-d’ete-museumnacht-010

Tijdens Museumnacht010 openen verschillende Rotterdamse musea en kunstinstellingen hun
deuren tot na middernacht, zodat je in één avond kennis kan maken met het rijke aanbod aan
kunst en cultuur in Rotterdam. Door de hele stad zijn tentoonstellingen, unieke collecties,
speciale projecten en bizarre performances te beleven. Bij V2_ is de installatie Jardins d'Été

van Quayola te zien, een homage aan het Franse impressionisme en de late werken van Monet,
alsook een onderzoek naar de technologische waarneming van natuur. Het volledige
programma van de Museumnacht is te vinden op www.museumnacht010.nl.

HANDS-ON AI II

7 maart 2017
19.00–21.30u
V2_
v2.nl/events/hands-on-ai-meetup-march-7-2017
Na een succesvolle kick-off in februari vindt op 7 maart de tweede Hands-on AI meet-up
plaats, bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het werken met AI. Iedereen met
interesse in AI is welkom, maar laat even op Facebook of Meetup weten dat je komt.

BOEKPRESENTATIE: IN DEFENCE OF
SERENDIPITY
31 maart
20.00–23.00u
V2_
v2.nl/events/book-launch-in-defence-of-serendipity-sebastian-olma

Op vrijdag 31 maart gaan Joke Hermsen, Paul Frissen en Sebastian Olma in discussie over
Sebastian Olma's onlangs verschenen boek In Defence of Serendipity. Olma’s boek is een
uitdaging van het geloof in zegeningen van de digitale technologie. Hij verwerpt erin de

gelijkstelling van innovatie en ondernemerschap en pleit voor een maatschappelijke digitale
infrastructuur om te voorkomen dat deze infrastructuur degenereert tot apparaat voor
marketing en financiën.

THE WAR OF APPEARANCES
Onlangs verscheen in de reeks ‘interdisciplinair’ van V2_Publishing The War of Appearances:

Transparency, Opacity, Radiance, geredigeerd door Joke Brouwer, Lars Spuybroek en Sjoerd
van Tuinen.

v2.nl/publishing/the-war-of-appearances

The War of Appearances bevat gloednieuwe essays van Paul Frissen, Graham Harman,

Timothy Morton, Luciana Parisi, Matteo Pasquinelli, Willem Schinkel, Lars Spuybroek, René ten
Bos, en McKenzie Wark, plus beeld van Paolo Cirio, Wim Delvoye, Tomás Saraceno, en Diana
Scherer. In hun bijdrages ontwikkelen zij twee strategieën tegen het oude Verlichtingsideaal
van de transparantie. Een ideaal dat inmiddels volledig getransformeerd is tot een mondiale
staat van mediatie en automatisering. De twee strategieën,’opacity’ en ‘radiance’, lijken
aanvankelijk tegenstrijdig te zijn, de ene gaat uit van een fundamentele ondoorzichtigheid, de
andere van een overvloed aan zichtbaarheid. Maar al snel beginnen ze te overlappen en
ontwikkelen zich samen tot een soort spook-fenomenologie die volledig nieuwe manieren van
denken en kijken openlegt. Het boek telt 212 pagina’s, kost € 19,50 en is te bestellen via
v2.nl/publishing/the-war-of-appearances.

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

• Instagram

De activiteiten van V2_ worden mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, en
de gemeente Rotterdam..

