2

Voorwoord

V2_

2

Voorwoord

Voorwoord

Summer Sessions (Foto: Jan Sprij)
3

4

Summer Sessions (Foto:
Voorwoord
Jan Sprij)

V2_Lab Show (Foto: Carina Hespers)

Voorwoord___________________________________________________________9
1.0 Activiteiten in 2013_____________________________________________ 13
1.1 Publiekspresentaties___________________________________________ 14
Tentoonstellingen

		 V2_ Lab Show _________________________________________________
		Papermoon____________________________________________________
		 News from Nowhere Piet Zwart Graduation Show________________
		 Summer Sessions Expo________________________________________

14
18
18
21

Test_Lab-serie

		 The Graduation Edition 2013____________________________________ 22
		 Summer Sessions 2013_________________________________________ 24
		 Art Meat Flesh_________________________________________________ 23
Presentaties, kortlopende publieksactiviteiten

		 De Derde Dinsdag, presentatie-serie_____________________________
		 Bring your own Beamer Rotterdam 2013_________________________
		 International Space Orchestra – World Premiere, filmvertoning____
		 Witte de With Festival, presentaties_____________________________
		 The Human Body is Obsolete, presentatie________________________
		 Narratives of Deception, performance___________________________
		 Poetics of the Everyday, sound-performance_____________________
		Chemobar, presentatie_________________________________________
		 Sentient City Survival Kit, presentatie____________________________
		Image Management, boek-presentatie___________________________
		 Curating your memory, presentatie______________________________
		75 Watt, presentatie____________________________________________

21
21
33
33
34
35
35
36
37
39
39
40

	Blowup-serie

		Speculative Realities___________________________________________ 41
		 Innovation in Extreme Scenarios______________________________ 42
		Papermoon____________________________________________________ 42
	Expertmeetings, Workshops en Seminars

		Habbakuk, expert meetings, Budapest___________________________
		Habbakuk, research meetings, Toronto__________________________
		Habbakuk, research/expert meeting, Rotterdam__________________
		Aalborg, workshop/expert meeting______________________________

6

45
45
46
46

inhoudsopgave

		The Beginners Guide to Consent, workshop______________________
		Consentsus, workshop_________________________________________
		The Reposition Matrix, workshop serie__________________________
		The Human Body is Obsolete, seminar__________________________
1.2 Publicaties
		On the Threshold of Beauty: Philips and the Origins of Electronic
		 Music in the Netherlands, 1925–1965 ___________________________
		 The Iron Ring Project, ePub_____________________________________
		Extreme Scenarios, ePub_______________________________________
		Papermoon, ePub______________________________________________
1.3 	Onderzoek, ontwikkeling en (co-)productie in het V2_ Lab
		Watch that Sound, Sound Track Platform________________________
		Museum of Screen Culture Management, Moskou________________
1.4 Artists in residence programma_________________________________
		Cecilia Jonsson: The Iron Ring Project___________________________
		 Chin-Hsiang Hu: Neuromancer__________________________________
		 Leif Parker: Endless____________________________________________
		 Ou-Bau Tsai: Post Human Card__________________________________
		 Weiyi Hu: Pulp Landscape II_____________________________________
		 Ilona Gaynor: Papermoon______________________________________
		 Johannes Langkamp: Analog Sun Tracking______________________
		 Oskar Maan: the_garden_of_earthly_delights_____________________
		 Roel Roscam Abbing: Border Check_____________________________
2.0 	Netwerk- en samenwerkingsverbanden / Internationalisering______
3.0 V2_ Archief en Website________________________________________
4.0 	Educatie ______________________________________________________
5.0 V2_ Outdoors__________________________________________________
		 Presentaties van V2_ medewerkers op conferenties, festivals,
		 workshops, nationaal en internationaal__________________________
		 Jury, advieswerk van V2_ medewerkers__________________________
		Bijdragen aan publicaties_______________________________________
6.0 Publiciteit en media_____________________________________________
7.0 Cijfers en feiten_________________________________________________
8.0 Over de organisatie______________________________________________

Inhoudsopgave

49
49
50
50

52
57
57
58
59
60
61_
63
64
64
65
65
66
66
66
67
68
70
71
72
72
73
73
74
75
76

7

OORWOORD

VOORWOORD

VOORWOORD

VOORWOORD
VOORWOORD
VOORWOORD

VOORWOORD

VOORWOORD

VOORWOORD
VOORWOORD
VOORWOORD

voorwoord

In dit jaarverslag wordt teruggekeken op de gestelde doelen en behaalde resultaten van 2013.
Het jaarverslag geeft een beschrijving van de activiteiten, inzicht in de thema’s en beschrijft de
samenwerkingspartners en de doelgroepen. Het
jaarverslag geeft inzicht in de samenhang tussen
de activiteiten die variëren van onderzoek tot presentatie, en van theorie tot praktijk.
De grote politieke veranderingen in het huidige
cultuurbeleid die in 2011 werden geïntroduceerd,
kregen in 2012 hun beslag: V2_ heeft in 2012 een
reorganisatie doorgevoerd om vanaf 1 januari
2013 klaar te zijn voor het uitvoeren van het nieuwe beleids- en activiteitenplan
2013–2014

De reorganisatie betekende dat 50% van de medewerkers geen contractverlenging meer kregen; dat de hele online-infrastructuur ge-outsourced werd en dat de provider-activiteiten
voor Museum Boijmans Van Beuningen, Scapino
Ballet Rotterdam en diverse anderen opgezegd
werden. Ook werd één van de drie verdiepingen
van het pand afgestoten. Ter compensatie werd
begin 2013 een mezzanine aangebracht in de zeven meter hoge ruimte van de begane grond.
Hiermee werd zestig m2 extra vloeroppervlak gecreëerd dat als werkplaats van het V2_Lab ging
dienen. Hiermee werd ook de functie van de begane ground (Groundfloor genaamd in de interne
en externe communicatie) aangepast. De ruimte is
nu een plek voor research, kleine presentaties en
kleine publiekspresentaties. De grotere publieksactiviteiten worden bij externe partners zoals Het
Nieuwe Instituut gepresenteerd, waarmee in 2013
een succesvol begin gemaakt werd.
Naast het aanbrengen van een mezzanine op
de begane ground werd ook de gevel van het pand
opengebroken door er een glazen deel in te plaatsen. De openheid en toegankelijkheid van het V2_pand werd zo aanzienlijk verbeterd.

Voorwoord

Onderzoek

V2_ is een kunstlaboratorium waar onderzoek gedaan wordt. Het ontwikkelen van nieuwe gereedschappen en vormen van participatie en interactie,
worden vormgegeven binnen actuele maatschappelijke thema’s die als leidraad dienen voor de verschillende activiteiten van V2_. Onderzoek wordt
uitgewerkt in het V2_Lab, de publicaties en de presentaties. De spin-off van het onderzoek wordt in
enkele gevallen opgeschaald door met specifieke
partners samen te werken (collega-instellingen in
kunst en cultuur, educatie, of het bedrijfsleven),
het project Watch That Sound (educatie) en Palm
Top Theater (populaire cultuur) zijn daar een voorbeeld van.
De hele transformatie van de organisatie betekende ook een bijstelling van de drie pijlers van de
organisatie: Lab, Presentaties en Publicaties, deze
zijn verder geïntegreerd. Dit betekent in de praktijk dat de inhoud van projecten centraal staat en
dat vervolgens de geëigende technologie wordt
gekozen om het project te realiseren. Dus inhoud
eerst en technologie volgt. Dit betekent dat het Lab
technische medewerkers alleen nog op projectbasis inhuurt, en dat de overgebleven medewerkers
van het Lab (twee personen) nauw samenwerken
met de curators van V2_ in het aannemen en ontwikkelen van projecten. Dus research, presentatie
en publicatie zijn zo maximaal op elkaar afgestemd
van de eerste tot de laatste fase.
Internationalisering

V2_ heeft de afgelopen jaren een groot internationaal netwerk van samenwerkingspartners opgebouwd waarmee projecten worden ontwikkeld.
Internationalisering krijgt naast de projecten die
in het buitenland gerealiseerd worden, ook vorm
in bijna alle lokale projecten. Zo werd in 2013 een
samenwerkingsverband opgezet waar intussen
met een achttal gerenommeerde internationale
partners samengewerkt wordt voor het artist-inresidence-programma Summer Session (zie verderop in dit jaarverslag). Dit programma is gericht
op de ontwikkeling van talentvolle kunstenaars en
vormgevers uit Nederland en de landen van de
betrokken partners (Laboral uit Spanje, SAT uit
Canada, V2_ en Baltanlab uit Nederland, National
Taiwan Museum of Fine Arts uit Taiwan, PNEK
uit Noorwegen, Chronus Art Center en Tsinghua
University uit China, IMAL uit België, Harvard
Medical School uit de VS).
Samenwerking binnen de EU krijgt deels vorm
door het aantrekken van Europese ondersteuning.
In 2013 werden de aanvragen waar V2_ als partner
bij betrokken was helaas afgewezen, intussen lo-
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pen nieuwe projectaanvragen waarvan in 2014 bekend wordt of ze al dan niet gehonoreerd worden.
In 2013 werd de samenwerking met het
National Art Museum Of China voor de Media Art
China-triënnale verder doorgezet. Dit zal er toe
moeten leiden dat in de triënnale van 2014 drie
Nederlandse kunstenaars zullen deelnemen. Deze
triënnale trekt 90.000 bezoekers en wordt in Azië
als één van de belangrijke evenementen op het gebied van kunst in relatie tot de Creative Industrie
gezien. In 2008 werd China Media Art uitgeroepen tot de meest invloedrijke tentoonstelling in
China, belangrijker dan de grote kunstbiënnales
en Moma-tentoonstellingen die in China plaatsvonden. V2_ zit in de adviesraad van de NAMOCtriënnale sinds haar ontstaan in 2008. NAMOC is
het grootste museum voor traditionele en moderne kunst in China.
Lokale presentaties

Afgelopen vier jaar nam
het aantal bezoekers op
locatie toe met 120%. Voor
een organisatie die presentaties niet als hoofdactiviteit heeft, betekent dit dat
de publieksgerichte activiteiten een maximale bezetting hadden. Ondanks dat
het totaal aan presentaties
is teruggelopen ten opzichte
van 2012 vanwege de bezuinigingen die werden doorgevoerd, zien we dat de publieksopkomst redelijk
goed gecontinueerd wordt in 2013.
Het Test_Lab-programma mag zich nog steeds
verheugen op grote lokale en regionale belangstelling. In 2013 werd binnen het Test_Lab programma voor het eerst samengewerkt met Het
Nieuwe Instituut en werden enkele programma’s
op deze locatie gepresenteerd. De Test_Labs zijn
gericht op talentontwikkeling en worden bezocht
door een overwegend jong publiek van makers en
onderzoekers uit verschillende sectoren. De Test_
Labs worden intussen op uitnodiging ook incidenteel in het buitenland gepresenteerd.
De Blowup-serie is in 2013 verder ontwikkeld,
en is er een nauwere afstemming gemaakt met
projecten uit het V2_Lab. Blowup richt zich op inhoudelijke thema’s en wordt in steeds wisselende
formats gepresenteerd (debat, kleinschalige tentoonstellingen, projectpresentaties, onderzoek).
De Blowup-serie leverde in 2013 ook een serie online-publicaties op die in grote aantallen gedownload werden (zie jaarverslagcijfers).
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Het jaarlijks ontwikkelen van enkele (kleine)
tentoonstellingen is onderdeel van de hierboven
aangegeven strategie. De tentoonstellingen sluiten aan op de onderzoeksthema’s van V2_ en worden regelmatig met collega-instellingen en -opleidingen georganiseerd. Omdat de gevel intussen
deels van glas is kan een deel van de begane
grond ingezet worden voor kleine kortlopende tentoonstellingen of andere activiteiten die de straat
bij het pand betrekken.
Archief en website

V2_ heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in het ontsluiten van haar dertig jaar oude archief dat een uniek beeld geeft van de overgang
van analoge media naar digitale media en de impact die het had en heeft op kunst en cultuur. In
2010/2011 werd de website gekoppeld aan een
veelheid aan social media
die zich in razend tempo ontwikkeld hebben. De social
media worden daarbij niet
uitsluitend ingezet als prinstrument, maar ook om
de doelgroepen al in een
vroeg stadium bij de activiteiten van V2_ te betrekken. Dit resulteerde in een
grote toename van onlinebezoekers en spin-off naar
verschillende andere platforms.
De integratie van het V2_Archief met de website, waar de actuele en lopende projecten en thema’s te vinden zijn, is intussen gerealiseerd, we
schatten dat momenteel tachtig procent van het
dertigjarige archief online is. Via stagiaires wordt
de laatste 20% verder ge-edit zodat het komende
jaren allemaal online zal staan.
Publieksparticipatie, het aanbieden van kennis
en informatie op opensourcebasis, het ontsluiten
van het V2_-netwerk en het aankondigen, aanbieden en contextualiseren van actuele activiteiten
binnen het V2_-netwerk, komen allemaal samen
in de V2_ website. Honderden korte video’s uit
het V2_ Archief werden bewerkt en online gezet
(via Vimeo en Youtube) en grote delen van het
V2_Archief toegankelijk werden gemaakt. De website kon zich in 2013 verheugen op 150.000 unieke
bezoekers, daarnaast zijn er nog een 200.000 bezoekers voor de videokanalen van V2_ zoals V2_
Vimeo en V2_Youtube.

Voorwoord

Publicaties

De publicaties van V2_ zijn een belangrijk platform
voor ons theoretisch onderzoek. Op ongeveer vijftien universiteiten in binnen- en buitenland worden onze publicaties gebruikt in verschillende lessen. Parallel aan de twee boeken die V2_ in 2013
publiceerde werd de volgende stap gezet met het
ontwikkelen en aanbieden van eBooks en onlinepublicaties onder andere voor tablets.
Vanaf 2013 bieden we een deel van de boeken
ook digitaal als ePub aan.
Organisatorische ontwikkelingen

In 2012 hebben we V2_ ingrijpend gereorganiseerd
zoals eerder al beschreven werd. De reorganisatie
betekende het volledig omgooien van de organisatie zonder de primaire doelen uit het oog te verliezen. V2_ moest een plek voor onderzoek en experiment blijven met daaraan gekoppeld presentaties
en publicaties. Met een rustige start, onder andere
vanwege de verbouwing die in fasen tot bijna midden-2013 doorliep, werd gedurende het jaar een
nieuwe balans gevonden.
Het jaar 2013 was er een van evalueren, bijsturen en het zoeken naar de nodige ruimte voor het
experiment en hoe om te gaan met de verwachtingen van derden. V2_ wordt nog steeds gezien als
een instituut met bijbehorende taken en functies,
terwijl deze in feite geschrapt zijn met de reorganisatie. Om de vraag van derden niet volledig te
negeren proberen we waar het kan in te gaan op
advies- en ondersteuningsvragen.
Financiën

Het jaar 2013 is door enkele meevallers met een
positieve balans afgesloten. De eigen inkomsten
via fondsen en sponsors, die we ons ten doel gesteld hadden voor 2013, werden echter niet volledig gehaald. Het blijkt lastiger dan gedacht om
als instelling met een tweejarige financiering extra
inkomsten via private fondsen te werven. V2_ is
daarom begonnen om nieuwe inkomstenbronnen
te ontwikkelen. Zo heeft V2_ eind 2013 de eerste
stappen gezet om een eigen endowment fonds
op te zetten dat als doelstelling heeft om projecten van V2_ te gaan ondersteunen. Dit fonds –
het Piccardfonds – zal eind 2014 het licht zien. De
‘vrienden van’ Piccard zullen voornamelijk in het
bedrijfsleven gezocht worden. Voor het opzetten
van het Piccardfonds werd een beroep gedaan op
de ‘alumni’ van V2_ (in binnen- en buitenland) om
een initiële financiering voor dit fonds te verkrijgen. Na het aanschrijven van ongeveer 1000 alumni werden toezeggingen gedaan ter waarde van
25.000 euro. Vanaf 2015 moet het Piccardfonds
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een nieuwe bron van inkomsten worden voor V2_.
Cultural Governance

In 2009 is V2_ overgegaan van een bestuursmodel naar een raad van toezichtmodel. De modellen
uit de Code Cultural Governance zijn uitgangspunt
geweest voor de statuten en reglementen. In 2011
is voor de raad van toezicht een zelfevaluatie-protocol opgesteld, dat eveneens is gebaseerd op de
Code Cultural Governance.
Er zijn vier kerntaken voor de raad van toezicht geformuleerd: toezicht, advies, belangenbehartiging en netwerkfunctie. De profielen van de
leden weerspiegelen deze kerntaken. Daarnaast
is de raad van toezicht een klankbord voor de directie, met name waar het gaat om de beleidsmatige ontwikkelingen van de organisatie. In februari
2013 werd afscheid genomen van Remi Van Kleef
die als penningmeester optrad. In 2014 is de raad
van toezicht intussen uitgebreid met twee nieuwe
leden, te weten Arno van Roosmalen (directeur
STROOM, Den Haag) en Bart van der Laak (adviseur kunst- en cultuursector). De directie van V2_
wordt gevormd door Alex Adriaansens en Joke
Brouwer (adjunct), waarvan de heer Adriaansens
als bestuursvoorzitter optreedt in de raad van toezicht.
Samenstelling van de Raad van Toezicht

De raad van toezicht had per 31 december 2013
de volgende leden:
– 	De heer Ocker van Munster (voorzitter rvt,
en directeur van het Landelijk Kennisinstituut
Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht)
–	Mevrouw Franciska de Jong (hoogleraar aan
de UT en de EUR – Erasmus University
	Rotterdam, en bestuurslid van het NWO)
– 	De heer Hicham Khalidi (voormalig dir. TAG
in Den Haag en momenteel freelance-curator)
– Alex Adriaansens (directeur bestuurder)
Namens de raad van toezicht van V2_
Ocker van Munster, voorzitter
Alex Adriaansens, directeur bestuurder V2_
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1.0 Activiteiten in 2013

In 2013 werd een begin gemaakt met het verder
integreren van de Lab-activiteiten in de presentaties en publicaties, en dit ook omgekeerd. Niet langer staat onderzoek naar technologie voorop maar
worden projecten meer op inhoudelijke gronden
gekozen waarna bekeken wordt welke technologie
ingezet kan worden. De curators van V2_ zijn dan
ook nauwer betrokken bij de Lab-projecten, en de
technische ontwikkelaars worden op projectbasis
ingehuurd. Ook na de reorganisatie kenmerken
de V2_activiteiten zich door het experiment en het
onderzoek, die vormkrijgen in de producties, het
artists-in-residence-programma, de presentaties
en de publicaties die in dit jaarverslag beschreven
staan. Dit onderzoek en de uitkomsten daarvan
worden waar mogelijk via publiekspresentaties
zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. Dit publiek is
deels specifiek, mensen met een achtergrond in de
kunst, cultuur, vormgeving of creatieve sector, en
dit zijn voornamelijk professionals en studenten.
Een breder en algemener publiek wordt bereikt
met de tentoonstellingen en speciale projecten
zoals tijdens het IFFR, Museumnacht of de Wereld
van Witte de With gepresenteerd worden, en via
grote tentoonstellingen in binnen- en buitenland.
Ook de DEAF-biënnale (komende editie is in 2014),
die in 2012 verzelfstandigd werd, is nog steeds een
belangrijk platform om een specifiek en algemener
publiek te bereiken. Kunstenaars, vormgevers en
studenten vormen echter de harde kern voor de
onderzoeksactiviteiten en aanverwante publiekspresentaties van V2_. In dit jaarverslag vindt u een
overzicht en verantwoording van alle activiteiten
waaraan V2_ in 2013 gewerkt heeft.

ervaring. In dit boek wordt schoonheid verbonden
met het imperfecte, het kwetsbare en variatie, drie
begrippen die volledig uit ons zichtveld verdwenen zijn in de twintigste eeuw.
In 2012 volgde hierop de publicatie Vital
Beauty waarin gesteld wordt dat onze verbondenheid met technologie een wereld creëert waarin
we ons moeten herbezinnen op hoe we onze leefomgeving, en dingen daarin, en ons eigen leven
zouden willen vormgeven om een politiek van de
Schoonheid uit te vinden, een Schoonheid die past
bij de 21ste eeuw. Schoonheid een begrip dat we
bijna vergeten waren in onze modernistisch georiënteerde samenleving.
In 2013 resulteerde dit in een aantal projecten en activiteiten waarin het begrip ecologie aan
de orde kwam in de context van imperfectie, het
kwetsbare en de rol en betekenis van variatie.
Ecologie dat alle drie de begrippen in zich draagt
en een ander inzicht geeft in de complexe samenhang van biologische en culturele systemen en
hoe we die vormgeven, en als onderdeel daarvan de kunstpraktijk. Technologie heeft hierin een
specifieke plaats omdat technologie enerzijds tot
standaardisering en homogenisering voert maar
anderzijds ook mogelijkheden biedt om het imperfecte, het kwetsbare en de variatie opnieuw te ontdekken en toe te passen. De publicaties (inclusief
de ePubs) gaan in op de meer theoretische aspecten van dit thema en mengen dit met de publieksevenementen waarin projecten van kunstenaars en
ontwerpers gepresenteerd werden.

Onderzoeksthema’s

De keuze voor projecten en deelnemers aan de activiteiten vindt plaats op grond van thema’s die als
leidraad voor een deel van de activiteiten dient. In
2012 werd een begin gemaakt met het onderzoeksthema waarin het denken over ecologie een centraal thema was. De V2_-publicatie The Sympathy
of Things (intussen uitverkocht) dat inging op a)
de betekenis van decoratie als middel voor sympathie in architectuur en kunst, en b) de computer als
gereedschap die complexe relaties in het ontwerp
kan voortbrengen zoals we dat kennen uit de decoratie in de gothiek die structuur en vorm in zich
verenigt. In deze publicatie wordt de romantische
notie over sympathie, één van de kernconcepten
van de negentiende-eeuwse criticus Ruskin en de
Arts and Craftsbeweging, opnieuw tegen het licht
gehouden als drijvende kracht van de esthetische
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1.1 Publiekspresentaties
Tentoonstellingen

V2_Lab Show
8.11.2013
– 23.11.2013
Tentoonstelling
V2_
Kunstenaars: Nicky Assmann (NL),
Paul Cox en Toine Horvers (NL), Cecilia
Jonsson (NO), Marnix de Nijs (NL), Studio
Roosegaarde (NL/CN), Open_Sailing (J/
FR), Jon Stam en Simon de Bakker (NL),
Carolien Teunisse en Bram Snijders (NL)
URL: v2.nl/events/v2_-lab-show
Format:

Locatie:

De V2_Lab Show presenteerde het werk van
het Lab van de afgelopen jaren. De projecten varieerde van artist-in-residence-projecten tot uitkomsten van het programma voor talentontwikkeling
en opdrachten die werden uitgevoerd. De geselecteerde projecten geven een beknopt overzicht
van de thema’s die binnen V2_
en het Lab aan de orde waren, en
de samenwerkingsverbanden die
uit V2_Lab zijn voortgekomen.
V2_Lab, geopend in 1997, initieert en ondersteund de productie
van kunst en designprojecten die
ingaan op hedendaagse ontwikkelingen in kunst, wetenschap,
technologie en samenleving, en
deze kritisch maar ook speels
benaderen. V2_ en als onderdeel
daarvan het Lab, is internationaal
erkend voor zijn pioniersrol in het
hybride gebied van elektronische
kunst. In de loop van de vijftienjarige geschiedenis van het V2_Lab heeft het zich
ontwikkeld tot een ‘Center of Excellence’ voor artistiek onderzoek, ontwikkeling en productie.
V2_Lab koestert een gemeenschap van creatieve onderzoekers,, kunstenaars en ontwikkelaars
uit verschillende gebieden. Dit internationale netwerk van professionals is een van de belangrijkste eigenschappen van het lab. Kunstenaars en
organisaties benaderen V2_ voor een breed scala
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van redenen, zoals interdisciplinaire samenwerking, productie assistentie, conceptuele feedback,
of technisch en artistiek advies. Momenteel zijn
er samenwerkingen met Tshinghua University in
Beijing; Parsons New School of Design in New
York, de Noorse productie netwerk PNEK, het
National Taiwan Museum voor Schone Kunsten,
de Vereniging voor Kunst en Technologie in
Montreal; Laboral in Gijon, Baltan Laboratories in
Eindhoven, de Canadian Film Centre in Toronto;
Chronus Art Center in Shanghai, iMAL in Brussel,
en Harvard Medical School.
Deze insteek heeft met ingang van 2013 een
verandering ondergaan. V2_Lab wordt momenteel
gekenmerkt door artistieke methodologieën voor artistiek onderzoek
waarin technologie onderwerp voor
kritisch onderzoek kan zijn maar geen
doel op zichzelf is. Deze stap is genomen om kunstenaars aan te moedigen een sterke conceptuele basis te
ontwikkelen met een kritische houding die verder gaat dan de sensatie van het werken met een nieuwe
technologie.
	De methodologieën die in deze
nieuwe fase centraal staan zijn
‘Design Fictions’, ‘extreme scenario’ en ‘re-enactments’. ‘Ontwerp
Fiction’ is een methode gericht op
het narratieve als een instrument
om opnieuw na te denken over huidige opvattingen en waarden. Het
kan worden gezien als een oefening in het
vertellen van visionaire verhalen of het waarmaken van onze wildste dromen om de toekomst levendig en helder te krijgen. Ontwerp Fictie is een
manier om toekomstige scenario’s te schetsen,
van het waarschijnlijke tot het onmogelijke. Het
idee is dat dergelijke scenario’s tot confrontaties
en inzichten leiden, dit door de scenario’s in de
toekomst te projecteren en ze vervolgens terug te
voeren naar het heden.

Activiteiten in 2013 / Publiekspresentaties / Tentoonstellingen

De tentoongestelde projecten in de V2_Lab
Show tonen projecten markeren de overgang van
het vroegere tijdperk van het V2_Lab naar zijn
nieuwe uitgangspunten, door de kunstprojecten
met een technologie gedreven thema naast de
nieuwe projecten te plaatsen die zijn voortgekomen uit de nieuwe werkmethodologie van V2_Lab.
Naast hun thematische en individuele kwaliteiten,
die de tentoongestelde werken laten zien, zien we
ook diverse vormen van samenwerking die binnen
het V2_Lab ontwikkeld werden. Beijerkoppen was
bijvoorbeeld een opdracht voor de technische ontwikkeling van het project. Het kunstwerk was een
opdracht van het CBK (Centrum Beeldende Kunst
Rotterdam) en werd ontwikkeld door Paul Cox en
Toine Horvers. Intimacy Black and Intimacy White
werd ontwikkeld in een samenwerking met Daan
Roosegaarde en V2_Lab. Mirror Piece en Exploded
Views 2.0 zijn de belangrijkste uitkomsten van de
langdurige relatie tussen kunstenaar Marnix de
Nijs. Protei is een heel ander verhaal: in eerste
instantie een solo project van ontwerper Cesar
Harada (J/FR). V2_Lab heeft het project gehost
en ondersteunde de ontwikkeling van het eerste
prototype ‘autonome’ zeilboot op ware grootte.
Hiervoor brachten we in 2010 een interdisciplinair
en internationaal team van deskundigen bij elkaar
in Rotterdam.
De V2_Lab Show had tot doel een overzicht van
de vele vruchtbare samenwerkingen te geven die
door de jaren heen verkregen. Onze geschiedenis
van commissies, residenties, en talent ontwikkelingsprogramma’s, in combinatie met onze thematische insteek, maken het mogelijk om spannend
nieuw werk op het snijvlak van kunst, wetenschap,
technologie en samenleving te produceren.
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Paper Moon

News from Nowhere

13.12.2013
– 10.01.2014

28.06.2013
– 14.07.2013

Tentoonstelling
V2_
Kunstenaars: Ilona Gaynor (UK)
en Craig Sinnamon (UK)
URL: v2.nl/events/exhibition-paper-moon

Tentoonstelling
V2_ Groundfloor en TENT
Deelnemende organisaties: Piet Zwart instituut, TENT
Kunstenaars: Andre Castro (PT), Eleanor
Greenhalgh (UK), Jasper van Loenen (NL)
Petra Milički (HR), Dennis van Vreden (NL),
Dave Young (IE), Demet Adıgüzel (TR),
Janis Klimanovs (LV), Javier Lloret (ES &
FR), Jonas Lund (SE), Astrid van Nimwegen
(NL), Manó Dániel Szöllősi (HU), Lucian
Wester (NL) en Marie Wocher (DE)
URL: v2.nl/events/piet-zwart-graduationshow-news-from-nowhere

Format:

Locatie:

Paper Moon verkent de juridische en economische vragen rond toekomstige aankopen van
‘land’ op planeten zoals de maan, die de komende
jaren te voorzien zijn. De reguliere wetgeving op
planeet aarde voorziet niet in een wettelijke definitie van ‘outer space’, wat het is, en waar het is.
Het probleem waar we voor staan met zo’n ongemarkeerd grondgebied is het opkomende gebied
van ‘wetgeving voor outer space’, een hybride
wetgeving opgebouwd uit een wisselend spectrum van oud en gedateerde beleid, speculaties,
en gedateerde verwachtingen. Door een snelle
toename van grootschalige macht en rijkdom, is
technologie niet langer gebonden aan overheden
of maatschappelijke visies, maar kan het ingezet
worden door bevoorrechte, rijke personen om bijvoorbeeld ruimtevluchten te maken. Op papier is
de Melkweg uitgegroeid tot een Wild West-verhaal
inclusief het speculeren met grondstukken, en
landroof door fortuinjagers.
Gaynor ‘s werk Paper Moon werd in de tweede
helft van 2013 gerealiseerd door een residency in
het V2_Lab. Ze werkte daarin samen met grafisch
ontwerper Craig Sinnamon. Het definitieve werk
bestaat uit verschillende 3D-geprinte objecten, een
3D-animatie, een printer wiens oppervlakte bewerkt is met kleine stofdeeltjes, een taart (Google
picture of Planet Earth), een aantal ontworpen objecten en afdrukken, en andere artefacten.

18

Format:

Locatie:

News from Nowhere toonde het werk van
veertien kunstenaars uit verschillende landen en
met verschillende artistieke achtergronden. Alle
deelnemende kunstenaars werkten twee jaar
aan het tentoongestelde werk binnen de Master
Media Design en Communicatie van het Piet Zwart
Instituut. De titel van de show was afkomstig van
de gelijknamige klassieke roman van kunstenaar
en socialistische pionier William Morris. In deze roman, lopen utopisch socialisme en science fiction
door elkaar en valt de hoofdpersoon in slaap na
zijn terugkeer van een vergadering van de Socialist
League. Wanneer hij wakker wordt ontwaakt hij in
de samenleving van de toekomst. De thema’s en
strategieën in het boek resoneerden met veel van
het onderzoek dat door de kunstenaars in de show
was gedaan tijdens de productie van hun werk.
Gezamenlijk namen de werken de politieke besluitvorming, onze politieke relaties met de beelden en
de informatie die ons omringt, en onze subjectieve
relatie met onze eigen geschiedenis onder de loop.
Daarvoor gebruikten zij een rijke mix van talen en
discours, variërend van popcultuur tot politieke
theorie en van spam-e-mail tot fotoplakboeken en
historische archieven.
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Summer Sessions
13.09.2013
– 15.09.2013
Tentoonstelling
V2_
Kunstenaars: Cecilia Jonsson (SE), ChinHsiang Hu (TW), Leif Parker (CA), Ou-Bau
Tsai (TW)
en Weiyi Hu (CN)
URL: http://v2.nl/events/exhibition-summersessions-2013
Format:

Locatie:

De bijdrage van V2_ aan festival Wereld van
Witte de With bestond dit jaar uit een tentoonstelling van nieuwe kunstwerken geproduceerd binnen het Summer Sessions-programma. Alle vijf
kunstwerken waren gerealiseerd in een periode
van twee maanden voorafgaand aan de tentoonstelling. Omdat de Summer Sessions niet gebonden zijn aan een thema, was het resultaat een tentoonstelling die sterk varieerde in artistieke vorm
en zeggingskracht. Dit werkte erg goed in de context van festival Wereld van Witte de With, omdat
de tentoonstelling zowel interessant en onderhoudend was voor publiek dat al bekend was met V2_
en voor de algemene festivalbezoekers. De laatste
groep werd in eerste instantie vaak geprikkeld
door de humoristische insteek van de interactieve
werken van de Taiwanese kunstenaars, maar eenmaal binnen werd men in veel gevallen ook gegrepen door de diepgang in en het verhaal achter de
andere kunstwerken.
Gepresenteerde projecten:
Pulp Landscape II (2013, Weiyi Hu)
Endless (The Automation of Torment) (2013, Leif
Parker)
Post-Human Card (2013, Ou-Bau Tsai)
The Iron Ring Project (2013, Cecilia Jonsson)
Neuromancer (2013, Chin-Hsiang Hu)
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Test_Lab-Serie

Test_Lab: The
Graduation Edition
9.07.2013
Seminar en demonstraties
Het Nieuwe Instituut
Partner: Het Nieuwe Instituut
Kunstenaars: Agatha Haines, Andre Castro,
Jonas Lund, Benedikt Gross, Jo Caimo,
Verena Friedrich, Custom Made Music
URL: v2.nl/events/test_lab-the-graduationedition-2013
Format:

Locatie:

Jongeren pikken vaak als eerste nieuwe ontwikkelingen op en
zetten daarmee verandering in
gang. Aangezien Test_Lab zich
richt op nieuwe ontwikkelingen
in de mediakunst staan er dan
ook met regelmaat jonge kunstenaars en designers in de spotlight.
Eenmaal per jaar is de aandacht
zelfs exclusief op hen gevestigd.
Dan vindt de afstudeer-editie van
Test_Lab plaats, waarvoor veelbelovend talent wordt uitgenodigd
dat op het punt staat om vanuit de
academies de professionele wereld in te stromen. Dit jaar werd er
voor deze editie samengewerkt met
Het Nieuwe Instituut. De motivatie
daarvoor was om Test_Lab onder
een breder publiek bekend te maken, maar ook
de krachten te bundelen in het scouten van goede afstudeerwerken. Door samen te scouten bij
opleidingen en aanbevelingen van docenten en
onderwijs-coördinatoren te verzamelen, ontstond
een lange lijst van sterke afstudeerprojecten uit
de eindexamententoonstellingen in 2013. Daaruit
maakte een jury van curatoren van V2_ en Het
Nieuwe Instituut een selectie. Daarbij ging was de
doelstelling niet alleen om de meest talentvolle afstudeerders een podium te geven, maar ook om
het publiek een goed overzicht te bieden van de
diverse thema’s waaraan deze nieuwe generatie
kunstenaars en designers werken en de sterk verschillende posities die zij daarbij innemen.
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Dit jaar opende de afstudeereditie met een performance door Andre Castro in het auditorium van
Het Nieuwe Instituut. Deze afstudeerder van het
Piet Zwart instituut zette verschillende varianten
van bekende spammails om in een gesproken
performance, die daarmee de evolutie van zulke
verhalen met criminele intenties op een bijzondere eigen wijze inzichtelijk maakt. Zoals het Test_
Lab-format voorschrijft was het daarna tijd voor
het publiek om op te staan om de demonstraties
van de overige projecten bij te wonen, die verspreid over de entree en het café van Het Nieuwe
Instituut opgesteld stonden. Allereerst werden de
individuele geluidkunstenaars van Custom Made
Music voorgesteld met korte introducties op hun
bijzondere instrumenten waarop ze afstudeerde
aan de HKU en waarmee ze later op de avond als
collectief zouden optreden. Verena Friedrich
presenteerde de eerste installatie
van de avond waarmee ze afstudeerde van de KMH in Keulen: Venitas
Machine, een opstelling waarin een
kaars in een glazen bol net genoeg
zuurstof kreeg om te blijven branden met als doel om te proberen
een kaars een mensenleven lang
te laten branden. Benedikt Gross
presenteerde
vervolgens
zijn
project LA Pools waarin hij met
behulp van satellietbeelden, moderne beeldanalyse technieken
en Amazon Mechanical Turk heel
exact allelei statistieken verzamelden over zwembaden in Los
Angeles, zoals hun afmeting en
afstand tot elkaar. Wat aanvankelijk nutteloze gegevens leken
over zwembaden, bleken uiteindelijk
sterke correlaties te vertonen met het gedrag van
de mensen die ze bezitten. Dit leverde een hele
reeks boeken op met data en data-analyses die
hij tentoonstelde als afstudeerwerk aan de RCA in
Londen. Agatha Haines, die ook afstudeerde aan
de RCA, hielp het publiek vervolgens verbeelden
wat het betekent wanneer we oogluikend lichaamsmanipulaties zouden toestaan op het menselijk
lichaam bij de geboorte. Met de gesimuleerde
‘verminkte’ baby’s in je armen ga je toch een stuk
kritischer kijken naar zulke wetenschappelijke mogelijkheden. Jonas Lund presenteerde vervolgens
het mechanisme achter zijn afstudeerwerk aan het
Piet Zwart Instituut, waarin hij een hitlijst van curators bepaalde. Deze lijst werd niet bepaald op
basis van succes, zoals de kunsttijdschriften dat
doen, maar op basis van het aantal relaties tussen
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curators en kunstenaars en instellingen te turfen.
Volgens Lund een veel objectievere maat die uitgaat van wat veel mensen al denken: namelijk dat
het in de kunst vooral gaat om wie je kent. Op basis van die maat ziet de top van meest invloedrijke
curators er heel anders uit dan die opgesteld door
de tijdschriften. Daarnaast kun je met het achterliggende systeem voorspellingen doen van welke
curator met welke kunstenaars op welke plek een
tentoonstelling zal gaan doen. Natuurlijk kon het
dan ook niet uitblijven dat de volgende editie van
Test_Lab live moest worden voorspeld. Een voorspelling met zeer verrassende resultaten die daarmee de ironie waarmee het project op de kunst
reflecteert goed bloot legde. Sensationeel slotstuk
van de avond was de performance van Jo Caimo,
die live een blue-tooth-apparaatje afkomstig van
een handsfree-set inslikte om het signaal vervolgens door zijn lichaam te volgen. Na een flinke
spanningsopbouw en een performer die duidelijk
nog zenuwachtiger was dan de mensen in het publiek over wat er ging gebeuren, schakelde het apparaat door het inslikken doodleuk uit en verloren
we de live-verbinding in minder dan een minuut.
Gelukkig had Caimo bij zijn eerder poging, voor

zijn afstuderen aan het KASK in Gent, na het apparaatje ook een zogeheten ‘pilcamera’ ingeslikt
waardoor het publiek desalniettemin een goede
voorstelling kreeg van wat er op dat moment in
Caimo’s lichaam gebeurde en de discussie over de
zin en onzin van het project goed op gang kwam.
De generatie kunstenaars en designers die in
2014 de professionele wereld instroomt lijkt een
sterke drang te hebben naar het duiden van de cultuur rondom de nieuwe technologieën die zich aan
ons opdringen. Zij doen dat met name door te experimenteren met vormen van gebruik waarvoor
ze wellicht helemaal niet bedoeld waren, zoals
e-mail gebruiken als script, Mechanical Turk om
zwembaden te identificeren, of een stukje communicatietechnologie inslikken om te communiceren
met je buik. Of het resultaat nu een concrete uitkomst biedt, een stevige discussie start, of puur
esthetisch is lijkt er veel minder toe te doen.
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Test_Lab: Summer
Sessions 2013
12.09.2013
Seminar en demonstraties
V2_Groundfloor
Kunstenaars: Cecilia Jonsson, Chin-Hsiang
Hu, Leif Parker, Ou-Bau Tsai, Weiyi Hu
en Johannes Langkamp
URL: v2.nl/events/test_lab-summer-sessions-2013
Format:

Locatie:

Iedere zomer nodigt V2_ een kleine groep getalenteerde kunstenaars uit om hun zomer door
te brengen in het V2_Lab voor een korte ‘artist in
residence’. Deze zogeheten ‘Summer Sessions’residency richten zich met name op kunstenaars
aan het begin van hun professionele carrière. De
deelnemende kunstenaars worden binnen de residenties intensief begeleid bij het maken van deze
volgende stap in hun professionele carrière, door
inhoudelijke gesprekken met V2_’s curatoren, intensieve monitoring door een projectmanager en
ondersteuning door freelance technische ontwikkelaars. Dit jaar opereerde de Summer Sessions voor
het eerst als internationaal netwerk (Zie Summer
Sessions 2013) en verwelkomde V2_Lab binnen dit
netwerk vijf internationale kunstenaars om binnen
de Summer Sessions een nieuw project te realiseren. Door alle Summer Sessions-residenty’s gelijktijdig te laten plaatsvinden, ontstaat er ieder jaar
weer een creatieve synergie tussen de geselecteerde kunstenaars. De vruchten van die synergie
werden gedemonstreerd en bediscussieerd tijdens
Test_Lab: Summer Sessions 2013.
Voordat de Rotterdamse deelnemers aan de
Summer Sessions aan het woord kwamen werd
echter even stilgestaan bij het netwerk voor talentontwikkeling waar de Summer Sessions in
Rotterdam vanaf 2013 deel van uitmaken. De beste
manier om dat te doen, naast een korte toelichting door V2_, is natuurlijk door werk te tonen van
een Nederlandse kunstenaars die via het netwerk
in het buitenland op residency gingen. Johannes
Langkamp was nog maar net een paar dagen terug van zijn residency bij Chronus Art Center in
China, maar verblufte iedereen met zijn wonderlijke resultaat: een video waarin je de draaiing van
de aarde ervaart alsof de zon om de aarde draait in
plaats van andersom. Het publiek verplaatste zich
daarna om dicht rond Weiyi Hu’s bijzondere cre-
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atie te staan; een koffer die zowel dienst deed als
miniatuur set voor een film als de bioscoop waarin
die film live afgespeeld werd. Het publeik kon na
zijn toelichting zelf de film live dirigeren door tussen live-beelden van verschillende bewegende
camera’s te wisselen, hun beeld te mixen, of de
posities van de camera’s mechanisch te manipuleren. Ou-Bau Tsai presenteerde zijn lichaamsinterface Post-Human Card; waarin je een ansichtkaart
stuur vanaf een plek in de tijd na de apocalypse.
Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is met je
eigen lichaam de houding van een beroemd sculptuur na te doen. Hoe simpel die taak ook was, sommige Test_Lab-bezoekers konden er geen genoeg
van krijgen. Ook erg in trek was de Taiwanese flipperkast van Chin-Hsiang Hu, die je social mediaaccounts gebruikt om je door middel van een spelletje flipperen te laten ervaren wat een overdosis
sociale media met je doet. Een meer onderzoekgerichte presentatie was die door Cecilia Jonsson,
die het verhaal achter haar project The Iron Ring
vertelde op basis van de verschillende tentoongestelde objecten die allemaal een cruciale stap in
haar voortgang representeerde. Tenslotte vertelde
Leif Parker over zijn opzettelijk hulpeloze robot, geïnspireerd op de Griekse mythe Sisyphus, die voor
de eindeloze taak staat om een gigantische berg
balletjes van de ene hoek naar de andere hoek te
brengen terwijl hij uitgerust is met een gebrekkig
armpje dat slechts eens in de zoveel tijd succesvol
een balletje naar de overkant brengt.
Naar aanleiding van discussies met het Test_
Lab-publiek, aangevoerd door mediatheoreticus
Arjen Mulder in de rol van ‘critical respondent’,
werden de concepten binnen deze Test_Lab aangescherpt voordat de kunstwerken hun weg naar
het buitenland maakten. De eerste internationale
boekingen waren namelijk al een feit nog voor de
avond voorbij was.
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Test_Lab: Art Meat Flesh (Foto: Jan Sprij)
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Test_Lab: Art Meat Flesh
19.12.2013
Seminar en demonstraties
V2_Groundfloor
Kunstenaars: Oron Catts (AUS),
Zack Denfeld (US) Cathrine Kramer
(NO), Bernard Roelen (NL), Clemens
Driessen (NL), Maurice Petitjean (NL), Eefje
Timmer (NL)
Deelnemende organisaties: SymbioticA en
The Center for Genomic Gastronomy
Aantal bezoekers: 80
URL: v2.nl/events/test_lab-art_meat_flesh
Format:

Locatie:

In deze speciale kersteditie van Test_Lab
streden twee teams bestaande uit filosofen, wetenschappers, koks en kunstenaars in een kookwedstrijd in TV-stijl over wie de beste gerechten
in huis had op basis van een ‘secret ingredient’,
dat aan het begin van de avond werd onthuld
door kunstenaar en gastheer van de avond Oron
Catts. Een gastheer die niet geheel toevallig ook
de eerste persoon is die ooit kweekvlees at, wat
hij alweer zo’n tien jaar geleden deed als onderdeel van een performance door kunstcollectief en
biotechnologie lab SymbioticA. Het ‘secret ingredient’ dat hij onthulde was paardenserum: het uit
paardenfoetussen afkomstige goedje waarmee in
biotechnologie labs over de hele wereld momenteel geëxperimenteerd wordt met het kweken van
vlees. Ondanks dat de technologie nog verre van
perfect is om kweekvlees ook maar een beetje
op echt vlees te laten lijken speelt een geheel andere vraag waarschijnlijk een veel grotere rol in
de toekomst van kweekvlees: zullen mensen wel
kweekvlees zullen eten zodra de technologie zover is? Deze vraag stond dan ook centraal in deze
Test_Lab in de vorm van een kookwedstrijd tussen
twee teams. Zo vormden kunstenaar Zack Denfeld
en filosoof Clemens Driessen een team. De eerste
bekend van zijn kunstprojecten met genetisch gemodificeerd voedsel, zoals ‘glowing sushi’, en de
laatste bekend van zijn werk rondom het welzijn
van dieren aan de Universiteit van Utrecht waarin
hij bijvoorbeeld allerlei nieuwe speelse interfaces
tussen varkens en mensen ontwikkelt. Het andere
team bestond uit ontwerpster Cathrine Kramer,
die enkele kunstzinnige kookboeken op haar naam
heeft staan, en stambioloog aan de Universiteit
van Wageningen, Bernard Roelen. Daarnaast werden deze teams bijgestaan door een van de twee

deelnemende koks uit de keuken van de populaire
Rotterdamse hangout BAR, Maurice Petitjean en
Eefje Timmer.
Buiten dat er serieus door de deelnemers gekookt werd, waren het in de meeste gevallen de
argumenten, gepresenteerd door de verschillende
deelnemers tijdens het koken, die de doorslag gaven bij het publiek om iets wel of niet te proeven.
Naast argumenten voor en tegen kweekvlees werden deze ook tegen het licht van alternatieven voor
vlees en de vleesindustrie gehouden. Zo werden
er stukjes ‘oerrund’ geserveerd als diervriendelijke
variant van vlees, maar ook een quinoa-salade
waarin alle voedingsstoffen zaten die ook in vlees
zitten en dus de ultieme vegetarische vleesvervangers zou moeten zijn. Ook de mogelijkheid
om meer delen van geslachte dieren te eten werd
geïllustreerd op basis van heerlijke in wijn geblancheerde en met saus overgoten varkensoorreepjes. En dan waren er nog recepten op basis van insecten, waarvan praktisch iedereen concludeerde
dat ze heerlijk waren.
Op deze manier brachten de deelnemers bij ieder menu-gang steeds weer een uitgebreid palet
aan gerechten naar voren met de daarbij behorende argumenten, op basis waarvan het publiek
haar keuze kon maken bij het proeven dat na elke
ronde kokerellen plaatsvond. De discussies met
het publiek die uit het proeven volgden ontrafelden zo langzaam de feiten, fictie, hype en mythologie rondom vleesconsumptie en de technologieën
die ermee verbonden zijn. Een typisch kerstdiner
á la V2_ dus.
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Presentaties, kortlopende publieksactiviteiten

De Derde Dinsdag
	Iedere derde dinsdag
van de maand in 2013
Talkshow, demonstratie,
performance, concert, interview
Locatie: wisselend
Partners: Kunstblock (Showroom MAMA,
TENT, CBK Rotterdam,
V2_, Witte de With en WORM), Ro
Theater, het Nieuwe Instituut, Rotterdamse
Schouwburg,
Dansateliers en de Doelen.
URL: dederdedinsdag.org
Format:

De Derde Dinsdag is een samenwerking tussen Kunstblock (Showroom MAMA, TENT, CBK
Rotterdam, V2_, Witte de With and WORM),
Ro Theater, Het Nieuwe Instituut, Rotterdamse
Schouwburg, Dansateliers en de Doelen, waarin
iedere derde dinsdag van de maand de actuele
programma’s van de deelnemende instellingen
over het voetlicht worden gebracht. Ook is er iedere maand ruimte voor kleinschalige initiatieven buiten de vaste partners om zich te presenteren en wordt er een belangrijke persoon uit het
Rotterdamse culturele leven uitgenodigd om de
host aan tafel te vergezellen. Wie wil weten wat je
niet mag missen in Rotterdam komt dus naar De
Derde Dinsdag om in een vermakelijke liveshow
allerlei voorproefjes op het culturele aanbod van
Rotterdam te krijgen. In 2013 vonden er enkele
wisselingen plaats in partners, werd er een nieuwe
redactie aangesteld, en werd het roulatiesysteem
van de host vervangen voor een vaste host. Net als
voorgaande jaren werd De Derde Dinsdag iedere
maand door een andere partner gehost, met als
doel de bezoekers automatisch bekend te maken
met de deelnemende instellingen zelf. In 2013 presenteerde V2_ onder andere een smaakmakende
preview van Test_Lab: Art Meat Flesh, een live
demonstratie in de context van Blow Up: Extreme
Scenarios, het boek van Kees Tazeleaar en spraken er verschillende kunstenaars over hun werk bij
V2_.

Bring Your Own
Beamer – BYOB
11 en 12 januari 2013
Presentaties
Roodkapje
Partners: Rafael Rozendaal (BYOB
is een idee van Rafael Rozendaal)
Kunstenaar: open source
URL: v2.nl/events/bring-your-own-beamerrotterdam/
Format:

Locatie:

BYOB creëert een kans voor media-kunstenaars
hun werk kunnen presenteren. Deelname staat
open voor iedereen die geïnteresseerd is. Een lege
ruimte en talentvolle ontwerpers, programmeurs
en videomakers, zijn de ingrediënten voor dit bijzondere evenement. De mix van low budget, open
platform en improvisatie creëert een unieke sfeer
die kenmerkend is voor BYOB-evenementen. Het
was voor het eerst dat dit wereldwijde fenomeen
van BYOB in Rotterdam werd georganiseerd. De
avond was zeer succesvol
BYOB was onderdeel van de Blowup: Speculatieve
Realities Finissage
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Voorwoord

The International
Space Orchestra
25, 26 en 29 januari
Filmvertoningen en presentaties
Rotterdamse Schouwburg,
Cinerama
Partners: International Film Festival
Rotterdam
Kunstenaar: Nelly Ben Hayoun (FR)
URL: v2.nl/events/international-space-orchestra-film-world-premiere

Festival Wereld van het
Witte de Withkwartier
13.09.2013
– 15.09.2013

Format:

Locatie:

In samenwerking met het International Film
Festival Rotterdam, presenteerde V2_ de wereldpremière van de nieuwe film van Nelly Ben Hayoun,
The International Space Orchestra. Deze film is een
samenwerking van ruimtewetenschappers van
het NASA Ames Research Center, de Singularity
University, de International Space University en
het SETI Institute. De film laat zien hoe buitenaardse communicatie en de techno-wonderen van de
missie de meldkamers van NASA binnenkomen
en introduceert de medewerkers van deze organisaties. De medewerkers werken vervolgens als
muzikanten mee aan de uitvoeting van een muziekstuk en worden zo onderdeel van de Space
Orchestra. De NASA vlucht-Controller zingt aria’s
en de Payload Officer speelt baritonsax, terwijl de
Capsule Communicator de triangel speelt. Door
het samenvoegen van wetenschap, technologie,
design en opera, geeft deze anderhalf-uur-durende
film, gefilmd op locatie bij NASA Ames, een goed
beeld van alle achter de schermen lopende activiteiten bij NASA.
Geregisseerd door Nelly Ben Hayoun, met muziek geschreven door Blur en Gorillaz frontman
Damon Albarn met Bobby Womack, Maywa Denki
en Penguin Cafe ‘s Arthur Jeffes. Met teksten van
Bruce Sterling & Jasmina Tesanovic.
Muzikale leiding: Evan Price.

Festival
V2_ en Witte de Withkwartier
Partners: Kunstblock (Showroom MAMA,
TENT, CBK Rotterdam, V2_, Witte de With
and WORM)
URL: www.festivalwwwk.nl
Format:

Locatie:

Sinds 2013 wordt Festival Wereld van de Witte
de With niet meer door een externe partij georganiseerd maar door de culturele instellingen in het
Witte de Withkwartier zelf, verenigd binnen het
Kunstblock. Om ook de zijstraten en het verlengde
van de Witte de Withstraat in de naam van het festival mee te nemen werd het festival omgedoopt
tot Festival Wereld van het Witte de Withkwartier.
Zoals vanouds, opende het festival het culturele
seizoen van Rotterdam met bijdragen van alle
instellingen en werkten de instellingen intensief
samen om gedurende drie volle dagen de straat
te vullen met cultuur, kunst en gerelateerde activiteiten. Bij de vernieuwingen binnen het festival
stonden twee doelstellingen voorop:
1. 	De ambitie om via het programma sterkere relaties aan te gaan met de bewoners en ondernemers in en rond de Witte de Withstraat om
zo de krachten te bundelen in het zichtbaar maken van het creatieve profiel van de wijk. Zowel
vanuit de buurtvereniging als de ondernemers
was daar veel animo voor en beide partijen
zaten geregeld bijeenkomsten bij om het programma samen vorm te geven en knelpunten
te bespreken. Ondanks dat er zich nog steeds
een aantal stevige botsingen voordeden tussen
de uiteenlopende belangen van de bij het festival betrokken partijen, was de sfeer tussen de
partijen dit jaar beter, de lijntjes korter en het
resultaat positief. Een van die botsingen had
helaas wel verregaande consequenties voor de
bezoekersaantallen van de activiteiten bij V2_:
Het NRC-café plaatste een bier- en opslagcontainer aan het begin van de Eendrachtsstraat
die V2_ haar zichtbaarheid van vanaf de Witte
de Withstraat geheel ontnam met tegenvallende bezoekersaantallen als gevolg. Met betrek-
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king tot de verbinding met de wijkbewoners
bleek de koppeling van de jaarlijkse sportdag
van de buurtvereniging met het programma
van Showroom MAMA een groot succes. Met
name omdat dit programma bestond uit spelletjes voor jong en oud bij verschillende instellingen in de straat. Twee van de werken die
tentoongesteld stonden bij V2_ werden in dit
programma als ‘spel’ opgenomen en waren bijzonder populair onder de jongere deelnemers.
2. 	We wilden de culturele instellingen graag
meer diepgang zien in de cultuur die binnen
het festival aangeboden werd en dat de cultuur beter zichtbaar was voor het publiek dat
vooral komt om een biertje te drinken. Op
vrijdagavond werd het festival dan ook geopend met een spectaculair lichtwerk van Joris
Strijbos en stond er op zaterdag kunst en cultuur op het menu binnen het Food for Thoughtprogramma. Daarbinnen organiseerden alle
instellingen korte lezingen en presentaties van
hedendaagse toonaangevende kunstenaars
die snel op elkaar volgden, waardoor bezoekers met een soort ‘menukaart’ in de hand
hun eigen menu van lezingen konden samenstellen. Bij V2_ gaven Kees Tazelaar en Nicky
Assman een korte presentatie van nieuwe werk
en gaf Marnix de Nijs een korte workshop over
Augmented Reality. Om het publiek steeds op
de hoogte te houden van wat er binnen het
festival gaande was werd de Kunstblock Radio
in het leven geroepen, die live vanuit de straat
uitzond en bij alle instellingen en cafés te horen
was met verslaglegging en interviews.
Een grondige evaluatie gaf aan dat het betrekken van alle verschillende partijen in de buurt een
groot succes was, maar dat er met zo veel verschillende belangen striktere afspraken nodig zijn. Ook
de ingeslagen weg om meer verdieping te bieden
binnen het programma wordt volgend jaar voortgezet.

34

The Human Body
is Obsolete
24.10.2013

Lezing
Het Nieuwe Instituut
Partners: V2_, Het Nieuwe Instituut,
Centre for Art and Philosopy (Erasmus
Universiteit), ISEA-NL, SG Erasmus
Kunstenaar: Stelarc (moderatie William
Myers)
URL: v2.nl/events/stelarc-the-human-body-isobsolete
Format:

Locatie:

Op initiatief van ISEA-NL en V2_ werd samen met Het Nieuwe Instituut, Centre for Art and
Philosopy (Erasmus University) en SG Erasmus
een lezing door performancekunstenaar Stelarc
georganiseerd. Stelarc staat bekend om zijn experimenten met zijn eigen lichaam. Zijn brede
oeuvre bestaat uit medische experimenten (zoals
bijvoorbeeld zijn bekende derde oor), robotica, virtual reality-installaties en films die de binnenkant
van zijn lichaam onderzoeken en een lange lijst
van legendarische performances. Stelarc zoekt in
zijn werk graag de grenzen op van wat mogelijk
is op technologisch en medisch vlak, maar onderzoekt daarbij ook graag de ethische grenzen van
deze mogelijkheden. In zijn goed bezochte lezing
op 24 oktober lichtte hij een aantal door hem bedachte concepten (Circulating Flesh, Fractal Flesh
en Phantom Flesh) toe op basis van zijn werken.
Na afloop werd hierop doorgevraagd in een kort
debat met curator William Myers en het publiek. In
dat debat, maar ook door de geweldige opkomst,
werd duidelijk dat een jonge generatie het werk van
Stelarc heeft ontdekt. De discussie na afloop van
de lezing werd de volgende dag voortgezet in een
meer intieme setting; een seminar waarin Stelarc
in gesprek ging met filosoof Henk Oosterling.
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Narratives of Deception
25 juni

Poetics of the Everyday
14 juli

Performance
V2_ Groundfloor
Partners: V2_, Piet Zwart institute
Kunstenaars: Dennis van Vreden, Matthias
Hürtl, Jay Johnson, Jasper van Loenen,
Mariëtte Groot, Petra Milicki, Toine
Horvers, Bottle Dave and the Sliders, and
Ieke Trinks en Marielle Verdijk
URL: v2.nl/events/poetics-of-the-everyday
Format:

Performance
Locatie: V2_ Groundfloor
Partners: V2_, Piet Zwart institute
Kunstenaar: Andre Castro, uitgevoerd door
Toine Horvers, Jozef van Rossum & Cora
Schmeiser
URL: v2.nl/events/narratives-of-deceptionperformance
Format:

Als onderdeel van de tentoonstelling News
from Nowhere vond er op de Groundfloor van
V2_ een performance plaats door Andre Castro. In
de performance werden verschillende varianten
van een bekende spam-e-mail gebruikt als script
voor een gesproken performance die werd uitgevoerd door Toine Horvers, Jozef van Rossum &
Cora Schmeiser. Door de tekst om te zetten van
e-mail naar script en voor verschillende stemmen
te componeren werd de evolutie van zulke verhalen, gericht op misleiding, op een bijzondere wijze
inzichtelijk gemaakt.

Locatie:

Als afsluiter van de tentoonstelling News from
Nowhere organiseerden de deelnemende kunstenaars hun eigen performanceprogramma. Het
programma omvatte een rijke diversiteit aan optredens en performances, waaronder een Beyonceimitatie, een browser-gebaseerde dj-performance,
poëzie, een dronevlucht; een schrijfmachine gaf
bezoekers een laatste kans om de tentoonstelling
te bezichtigen.
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Chemobar
9 maart
Performance / tentoonstelling
V2_ Groundfloor
Partners: Rotterdamse Museumnacht
Kunstenaars: Erik Hobijn en Gert-Jan Hobijn
URL: v2.nl/events/erik-hobijns-chemo-bar-atrotterdam-museum-night-2013
Format:

Locatie:

Chemobar is een langlopend project van kunsticoon Erik Hobijn, waaraan hij reeds meer dan tien
jaar werkt maar nog altijd regelmatig nieuwe elementen en recepturen toevoegt. De kunstinstallatie is een bar en een distilleerderij in een, waaraan
je als bezoeker plaats kunt nemen voor een bijzondere cocktail terwijl boven je hoofd de alcohol in
een systeem van buizen en flessen gestookt wordt.
Tijdens de Rotterdamse Museumnacht 2013 bereidde en serveerde Erik Hobijn de meest fantastische cocktails voor de bezoekers die aanschoven
aan de roterende bar op de Groundfloor van V2_.
Om het proeven, en het toekijken hoe anderen
proefden, nog wat aangenamer te maken had Erik’s
broer, Geert-Jan Hobijn, zijn Yokomono Whitedraaitafels opgesteld in de ruimte, die via papieren
kokers vreemdsoortige geluiden produceerde als
achtergrond bij de installatie en performance van
Erik. De wereldpremière op deze avond was een
cocktail onder de titel ‘Olfactory White’; een cocktail gebaseerd op de recente wetenschappelijke
ontdekking dat wanneer je alle mogelijke geuren
mengt daar, net als bij licht, geen nieuwe geur uit
voortkomt maar juist een neutrale geur. Een ervaring waarvoor menige bezoeker een plaatsje aan
de roterende bar probeerde te bemachtigen, al
was toekijken naar hoe Erik de cocktails bereidde
in zijn Chemobar al haast net zo bijzonder.
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Sentient City Survival Kit
22.06.2013
– 15.09.2013
Presentatie in groepsexpositie
Het Nieuwe Instituut
Partners: Het Nieuwe Instituut, DEAF
Kunstenaar: Mark Shepard
URL: v2.nl/events/the-ruin-featuring-sentient-city-survival-kit
Format:

Locatie:

Samen met het Dutch Electronic Art Festival
presenteerde V2_ Mark Shepard’s Sentient City
Survival Kit als onderdeel van De Ruïne, het zomerprogramma en de openingstentoonstelling
van Het Nieuwe Instituut. De tentoonstelling De
Ruïne bestond uit acht presentaties van partnerinstellingen. Daarnaast vond een parallel programma plaats dat op oude vragen, radicale designpraktijken, versleten ideeën en zelfs de claim van
een nieuwe industriële revolutie inging.

rijk is. Het werk is een productie van V2_ en was
eerder op DEAF2012 te zien. Sentient City Survival
Kit representeerde zo in De Ruïne de intentie van
zowel V2_ als Het Nieuwe Instituut om gezamenlijk
op te trekken in toekomstige edities van DEAF. Een
ambitie die in DEAF2014 werkelijkheid zal worden.

De Sentient City Survival Kit bevat een verzameling van instrumenten om te overleven in de ‘levende stad’ van de nabije toekomst en anticipeert
op deze nabije toekomst door de stadsbewoner te
wapenen tegen een al te grote dominantie van de
onzichtbare werkelijkheid die deze levende stad
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Image Management
– protest memes,
dog poop girl, happy
slapping, surveillance
& control
25 oktober
Presentaties, boekpresentatie
V2_
Partners: Mogelijk gemaakt met de
steun van Kenniscentrum creëren 010,
Hogeschool Rotterdam/ Piet Zwart
Instituut, en de Jan van Eyck Academie
Kunstenaar: Kim de Groot (media ontwerper en onderzoeker, Willem de Kooning
Academie), Frans-Willem Korsten (Erasmus
Universiteit, Universiteit Leiden & Piet
Zwart Instituut), Geert Mul (mediakunstenaar), gemodereerd door Florian Cramer
URL: v2.nl/events/panel-talk-book-launchimage-management-by-kim-de-groot/

Curating your memory
28 november
Seminar, presentaties
V2_Groundfloor
Partners: Piet Zwart institute, Goethe
Instituut
Kunstenaars: Robert Sakrowski, Dragan
Espenschied en Igor Stromajer, gemodereerd door Annet Dekker
URL: v2.nl/events/curating-your-memory
Format:

Locatie:

Format:

Locatie:

Hoe kunnen beelden netwerkprotocollen, database-objecten en virale agenten worden die ons
gedrag organiseren en bepalen? Het boek Image
Management van mediadesigner Kim de Groot onderzoekt deze vragen hands-on en uit het oogpunt
van een visuele maker. Haar studie-objecten variëren van tagging in Flickr van obscene foto-memes
zoals het Koreaanse dog poop-meisje. Welke gedrag provoceren deze feedback-loops? Hoe werkt
deze nieuwe genetwerkte beeldcultuur als uitdaging voor kunstenaars en ontwerpers?

Franse filosoof Jacques Derrida maakte de bewering dat ‘de mutatie in technologie niet alleen
het archiveren verandert, maar ook wat archiveerbaar is’. Dat wil zeggen dat de inhoud van wat moet
worden gearchiveerd, verandert met de technologie. Alle kunstenaars in het programma Curating
your memory lieten daar hun variant van zien. Zo
presenteerde Dragan Espenschied zijn ambitie om
Geocities in ere te herstellen. Deze website was
een van de eerste vormen van sociale media, maar
verdween recent van het Internet omdat de onderliggend technologie niet meer aan de huidige
standaard voldeed. Volgens Dragan Espenschied
was dit doodzonde, want met het verwijderen van
Geocities gingen ook alle profielen en pagina’s die
gebruikers er door de vele jaren op hadden aangemaakt verloren. Wachten websites als Facebook
hetzelfde lot? En zal ook al die content uiteindelijk
waardeloos worden door achterblijvende technologie en zullen daardoor al die gedeelde berichten,
plaatjes, emoties en like’s simpelweg ge-delete
worden? En als dat zo is, wie beslist dat dan eigenlijk? Met die vraag werd het debat geopend.
Het bleek een vraag te zijn die de wereld van het
digitaal archiveren al vanaf het prille begin bezig
houdt, maar die nog altijd niet beantwoord is.
In ieder geval gaven de presentaties van Robert
Sakrowski, Dragan Espenschied en Igor Stromajer
aan dat het belangrijk is voor de toekomst om daar
nu over na te denken en hoe je dat nadenken als
kunstenaar kunt stimuleren.
Deze openbare bijeenkomst werd georganiseerd
door het Piet Zwart Instituut en mogelijk gemaakt
door het Goethe Instituut.
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75W
23 oktober
Presentatie
TENT
Partners: TENT en V2_
Kunstenaars: Cohen van Balen
URL: v2.nl/lab/blog/current-values-at-tent
Format:

Locatie:

Current Values was een serie avonden, georganiseerd door TENT, waarin kunstenaars, filosofen,
wetenschappers, schrijvers en journalisten de term
‘waarde’onder de loop namen. In lezingen, liveinterviews, columns en videofragmenten werd het
hedendaagse denken over waarde(n) onderzocht.
V2_ curator Michel van Dartel was moderator voor
de Current Values-avonden bij TENT.
Op 23 oktober presenteerde Tuur van Balen van
het ontwerpduo Cohen van Balen tijdens Current
Values het mede door V2_ geproduceerde project
75W (in samenwerking met FACT in Liverpool).
75W schijnt licht op een consequentie van mondiale productie: wanneer we in het Westen het
nieuwste in designer-technologie willen hebben
betekent dit ook dat ontelbare arbeiders in lageloonlanden dag in dag uit dezelfde fysieke bewegingen aan de lopende band moeten maken om
dat product te maken. Cohen van Balen vergrootte
deze relatie uit door een object te ontwerpen met
als enig doel een choreografie te bewerkstelligen
van Chinese fabrieksarbeiders aan een lopende
band. Zoals verwacht leidde de presentatie van het
project tot enkele stevige vragen over het sadisme
dat in het werk schuil lijkt te gaan. Maar wanneer
75W een daad van sadisme is, is elke aanschaf van
in lageloonlanden geproduceerde technologie dat
dan niet?
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Blowup-serie

Blowup: Speculative
Realities
8.12.2012
– 12.01.2013
Presentaties, ePub
Roodkapje, Meent 121-133
Rotterdam
Kunstenaars: Tuur van Balen & Revital
Cohen (BE/UK), Cheryl Field (UK),
en Karolina Sobecka (US),
Rick Dolphijn (NL), Sven Lütticken
(DE/NL), en Jussi Parikka (FI/UK)
URL: v2.nl/events/blowup-speculativerealities/
Format:

overwegen van het correlationism (dat uitgaat van
een scheiding tussen mens en wereld) centraal
staat. Deze discussie is valt samen met bestaande
discussies over de niet-menselijke, en meer-danmenselijke kaders die het nieuwe materialisme
kenmerken. Deze conceptuele discussies zijn dan
ook relevant voor de huidige trends in de artistieke
praktijk waarin eveneens een niet-antropocentrisch wereldbeeld centraal staat.
Deze Blowup werd ook begeleid door een tentoonstelling in de ruimten van Roodkapje aan de
Meent te Rotterdam.

Locatie:

In deze editie van Blowup stonden drie aan elkaar gerelateerde begrippen centraal: Speculative
Reality, object-georiënteerde ontologie en artistieke praktijk. Drie nieuwe kunstopdrachten
onderzochten de verschillende aspecten van
object-georiënteerde ontologie (OOO), waarin
een niet-mensgerichte kijk op de wereld centraal
staat, en waarin de grenzen van de kennis opgezocht werden. Het ziet de wereld als een set van
‘dingen’die relaties met elkaar aangaan. De mens
staat hierin niet meer centraal.
Er werd een ePub van interviews met kunstenaars en denkers uitgebracht tijdens de afsluiting
van de tentoonstelling. Deze ePub geeft inzicht in
de relatie tussen deze spannende en fundamentele
wending in de filosofie en de hedendaagse kunst
en design. Kunstenaars die speciaal wat voor deze
publicatie produceerde waren: Tuur van Balen
& Revital Cohen (BE/UK), Cheryl Field (UK), en
Karolina Sobecka (US). Denkers die geïnterviewd
werden voor het e-boek waren: Rick Dolphijn
(NL) (geïnterviewd door Michelle Kasprzak), Sven
Lütticken (DE/NL) (geïnterviewd door Rachel
O’Reilly), en Jussi Parikka (FI/UK) (geïnterviewd
door Michael Dieter).
De term ‘Speculative Reality’werd bedacht op
een conferentie op Goldsmiths University in 2007
onder voorzitterschap van Alberto Toscano en
waaraan de filosofen Ray Brassier, Iain Hamilton
Grant, Graham Harman en Quentin Meillassoux
deelnamen. Het thema is onderdeel van een lopende filosofische belangstelling waarin het her-
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Blowup: Innovation
in Extreme Scenarios
25 oktober

12 december

Format:

Talkshow, debate
V2_
Deelnemers: Geoff Lillemon, cultureel
econoom Diane Ragsdale, architect Malkit
Shoshan, urbanist Brendan Cormier en projectontwikkelaar Sacha van Tongeren
URL: v2.nl/events/blowup-innovation-inextreme-scenarios
Partners: Marijke’s Art Department (design
talkshow/V2_ space)

Format:

Locatie:

Locatie:

Een over-the-top-gedesignde talkshow en feestelijke borrel was het decor voor een brede discussie rond hedendaagse benaderingen van innovatie: wat is de beste context om innovatie mogelijk
te maken? Wat zijn de mythen rond innovatie?
Is de druk van een extreem scenario inspirerend
voor innovatieve oplossingen, of levert het slechts
excentrieke, niet-realiseerbare concepten op? Hoe
kunnen we gebruik maken van het ontwerpdenken
om met oplossingen te komen voor de grote, extreme scenario’s van onze tijd? Een reeks van speciale gasten onderzochten aspecten van innovatie
die ze het meest boeiend, dringend, tegendraads,
of interessant vonden, en die varieerden van stedenbouw tot economische modellen.

42

Blowup: Outer Space as
Extreme Scenario
Talkshow, debate, exhibition
V2_		
Deelnemers: Ilona Gaynor (UK) & Craig
Sinnamon (UK), ontwerper Nelly Ben
Hayoun (FR) en kunstenaar Charl
Landvreugd (S.A)
URL: v2.nl/events/blowup-outer-space-asextreme-scenario
Dit avondprogramma onderzocht extreme scenario’s van ‘outer space’– de ruimte buiten de aarde. Het ging in op onze visies, dromen, verwachtingen en nachtmerries wat betreft de toekomst
van de ruimtevaart, ruimtereizen en het wonen op
andere planeten.
Onze sprekers namen ons mee op een reis
waarin ze rampen ontwierpen om astronauten te
testen en die de ‘innerlijke ruimte’als extreem scenario onderzochten: van afrofuturisme tot de donkerste visies die we hebben over ruimtereizen en
het verblijf in het heelal. Aan het eind van de avond
was er een vernissage voor een kunstopdracht die
als artist-in-residence bij V2_ gerealiseerd werd,
met aansluitend een lezing door de kunstenaars
van Paper Moon: Ilona Gaynor en Craig Sinnamon.
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Voorwoord

Expertmeetings, Workshops en Seminars

Habbakuk, expert
meeting, Budapest
5 en 6 juni
Expert meeting
OS Kantine Budapest
Deelnemers: Melinda Bozsó, Szövetség
’39 – artist and designer, Márton Elek
– designer, András Földes – journalist,
Antal Lakner – artist, Samu Szemerey –
architect
Partners: Eszter Bircsák, Melinda Sipos,
Attila Nemes, OS Kantine uit Budapest
URL: v2.nl/files/2013/events/habakkukexpert-meeting-budapest-1

Habbakuk, research
meeting, Banff, Toronto
5.08.2013
– 16.08.2013

Format:

Locatie:

Habbakuk is een onderzoeksproject van V2_
gestart in 2013. De reikwijdte van het onderzoek
omvat een reeks van case-studies over innovatie
in extreme scenario’s, geïnspireerd door het onwaarschijnlijke maar ware, geheime, historische
project ‘Habbakuk’. Het is een onderzoeksproject
waarin expertmeetings, interviews, en hands-onexperimenten op elkaar aansluiten.
Doel van de bijeenkomst in Boedapest:
Het programma werd ontwikkeld door V2_ en
OS Kantine (Boedapest). Het doel van de bijeenkomst was om experts bij een te laten komen van
verschillende achtergronden, waaronder kunst,
design, wetenschap en geschiedenis om de volgende vragen te bespreken:
1. Hoe wordt innovatie versneld in extreme scenario’s (oorlog, natuurramp, et cetera)?
2. 	Wat gebeurt er als wetenschap en technologie
zich in een dergelijke context inlaten met creativiteit en ‘design thinking’?
3. 	Welke methoden zijn het meest effectief om
‘innovatie-stagnatie’ te keren, en hoe kunnen
de inspanningen voor het stimuleren van creativiteit de beste resultaten opleveren?
4. 	Welke voorbeelden van creatieve oplossingen
in extreme scenario’s uit de geschiedenis of
onze huidige tijd, kunnen we bestuderen?

Expert meeting			
diverse lokaties		
v2.nl/lab/projects/habakkuk

Format:

Locatie:
URL:

Als onderdeel van het onderzoeksproject
Habbakuk, was er een tiendaagse residency van
V2_curator Michelle Kasprzak en het hoofd van
het V2_Lab, Boris Debackere in Toronto. Zij hielden een serie video-interviews over Innovation in
Extreme Scenario’s met:
– Jeff Melanson, voorzitter van het Banff Centre;
– Jerry McGrath, directeur Innovatie en Program
Partnerships, Banff Centre;
–	Kurtis Lesick, voorzitter van de afdeling
Emerging Media and Craft, Alberta College
of Art and Design;
–	Mark Kingwell, filosoof en hoogleraar
aan de Universiteit van Toronto;
– Ana Serrano, Chief Digital Officer,
Canadian Film Centre;
–	Gregory Greene, filmmaker;
– Adele Newton, Manager, Next Einstein Project;
– Jason Roks, ondernemer, oprichter van Hotline
Communications;
–	Matt en Susan Gorbet, informatici en interactieve ontwerpers, Gorbet Design Inc.
Ook is er een bezoek gebracht aan Lake Patricia,
waar het Habbakuk-prototype in het geheim gebouwd werd; overblijfsels van het prototype zijn
nog steeds zichtbaar aan het oppervlak. Er werden
video ‘s en foto’s genomen die onderdeel van een
video-document gaan worden met daarin ook de
interviews met de bovenvermelde personen.
De resultaten van de interviews en bezoeken ter
plaatse maken deel uit van het onderzoeksprogramma dat verder bestaat uit een reeks expert
meetings die in 2014 en 2015 zullen plaatsvinden
rond het thema ‘Innovation in Extreme Scenarios’.

De resultaten van deze expert meeting worden gebruikt voor een breder onderzoeksprogramma van
een serie expert meetings die verspreid over de
wereld in 2014–15 gehouden worden.
Activiteiten in 2013 / Publiekspresentaties / Expertmeetings, Workshops en Seminars
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Habbakuk, research/
expert meeting,
Rotterdam
24 oktober
Format:
Locatie:

Expert meeting
V2_

In Rotterdam werden experts met verschillende achtergronden uitgenodigd om de volgende
vragen te bespreken:
1. Hoe wordt innovatie versneld in extreme scenario’s (oorlog, natuurramp, et cetera)?
2. 	Wat gebeurt er als wetenschap en technologie
zich in een dergelijke context inlaten met creativiteit en ‘design thinking’?
3. 	Welke methoden zijn het meest effectief om
‘innovatie-stagnatie’ te keren, en hoe kunnen
de inspanningen voor het stimuleren van creativiteit de beste resultaten opleveren?
4. 	Welke voorbeelden van creatieve oplossingen
in extreme scenario’s uit de geschiedenis of
onze huidige tijd, kunnen we bestuderen?
De deelnemers waren:
–	Kitty Leering, PICNIC;
– Alexander Zeh, Open Co-op;
– Sacha van Tongeren, Waag Society;
–	Brendan Cormier, Archis;
–	Malkit Shoshan, architect, FAST;
–	Diane Ragsdale, cultureel econoom, Erasmus
University;
–	Michelle Kasprzak en Boris Debackere, V2_.
Een follow-up van deze Nederlandse bijeenkomst
is gepland voor 2014.
De resultaten van de expert meeting maken deel
uit van het gehele onderzoeksprogramma rond
Innovation in Extreme Scenarios dat in 2014–2015
plaatsvindt.
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Innovation in Extreme
Scenarios, Aalborg,
workshop/expert
meeting
25.11.2013
– 30.11.2013
Expert meeting, lectures, book sprint
univeristeit van Aalborg (DK)
URL: v2.nl/lab/blog/michelle-kasprzak-presentation-in-oxford
Format:

Locatie:

Het Obel Symposium aan de Universiteit van
Aalborg, Denemarken, bestond uit een vijfdaagse book sprint en een serie openbare lezingen.
Gedurende de week moesten de deelnemers een
bijdrage leveren met één of meer artikelen, interviews, of een presentatie van hun visie op innovatie in extreme scenario’s. De book sprint resulteerde in een ontwerp voor het boek.
Initiële onderzoeksvragen:
1. Stimuleert de druk van een extreem scenario
creativiteit of innovatie?
2. 	Wat is het verschil tussen creativiteit en
innovatie?
3. 	Wat is de rol van de verbeelding? (Als je niet
groots kan denken, hoe kun je dan groots
handelen?)
4. Hoe kunnen kunst en wetenschap zich met
innovatie bezighouden?
5. Hoe vindt echte innovatie plaats?
6. 	Zijn extreme scenario’s nodig, nuttig, of een
belemmering?
Deelnemers avondcolleges:
Boris Debackere (NL), Jurij Krpan (SLOV), Andreas
Eggertsen (DK), Elizabeth Jochum (DE).
Deelnemers book sprint:
Stahl Stenslie – AAU, Boris Debackere – V2_,
Michelle Kasprzak – V2_, Falk Heinrich – AAU,
Carsten Friberg – AAU, Jakob Sabra – AAU,
Esben Skoubo Poulsen – AAU, Christian Liljedahl,
ILLUTRON, Copenhagen, Jurij Krpan, Kapelica
Gallery, Ljubljana, Slovenia, Andreas Eggertsen /
Snohetta – Andreas Eggertsen, Elizabeth Jochum,
Mette Thomsen – Copenhagen, Phil Ayres –
Copenhagen

Activiteiten in 2013 / Publiekspresentaties / Expertmeetings, Workshops en Seminars
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The Beginners Guide
to Consent
10 juli

Consentsus
6 juli
Workshop
V2_Groundfloor
Partners: V2_, Piet Zwart instituut
Kunstenaar: Eleanor Greenhalgh
URL: v2.nl/events/consentsus-workshop
Format:

Locatie:

Workshop
V2_Groundfloor
Partners: V2_, Piet Zwart instituut
Kunstenaar: Eleanor Greenhalgh
URL: v2.nl/events/the-beginners-guide-toconsent
Format:

Locatie:

The Beginners Guide to Consent was een workshop in het maken van ‘zines’; de do-it-yourself
knipselkrantjes die vooral voor het tijdperk van de
sociale media een belangrijk onderdeel vormden
van de communicatie binnen fanclubs, verenigingen en allerhanden subculturen. Deze ‘zines’ zijn
echter nooit compleet verdwenen en maken momenteel zelfs een heuse renaissance door. Maar
hoe maak je eigenlijk een goede ‘zine’? In ieder
geval moet de subcultuur die het vertegenwoordigd zich erin herkennen en het omarmen als representatie van haar bestaan. Volgens kunstenaar
Eleanor Greenhalgh zit daarom het succes van een
goede ‘zine’ in het democratische proces op basis
waarvan de inhoud van de ‘zine’ tot stand komt.
In deze workshop werd deelnemers geleerd hoe
je zo’n proces vormgeeft en hoe je samen beslist
over wat wél en níet de cultuur vertegenwoordigd
die de ‘zine’ zou moeten uitdragen. The Beginners
Guide to Consent vond plaats in het randprogramma van de tentoonstelling News from Nowhere,
die werd georganiseerd in samenwerking met het
Piet Zwart instituut.

Consentsus is een onderzoeksproject van kunstenaar Eleanor Greenhalgh dat door middel van
interviews, workshops en events probeert bij te
dragen aan een kritische feministische theorie van
toestemming (‘consensus’) en dit concept verbindt
met bredere vraagstukken van democratie en samenwerking. In deze workshop binnen het randprogramma van de tentoonstelling News from
Nowhere, werden de huidige definities van het
begrip ‘toestemming’ onder de loop genomen en
vond er discussie plaats over hoe toestemming
wordt geproduceerd en gemanipuleerd. Al gauw
werd duidelijk dat een ‘ja’ in vele gevallen en verschillende contexten helemaal niet gelijk staat aan
het verlenen van toestemming. Binnen de feministische kritische theorie bestaat hierover al veel
theorie, maar die kennis over het begrip ‘toestemming’ wordt zelden vertaald en toegepast op andere vormen van samenwerking en besluitvorming.
Zonde, zo bleek uit deze workshop. De uitkomsten
van de discussie vormden daarom dan ook de
input voor de workshop The Beginners Guide to
Consent, die twee weken later plaatsvond en leidde tot een ‘zine’ onder dezelfde titel over deze vertaling van kennis over het begrip ‘toestemming’
van de feministische theorie naar andere vormen
van samenwerking en besluitvorming.

Activiteiten in 2013 / Publiekspresentaties / Expertmeetings, Workshops en Seminars
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Narratives of Deception
7 juli

The Human Body is
Obsolete – seminar
25 oktober

Workshop
V2_ Groundfloor
Partners: V2_, Piet Zwart instituut
Kunstenaar: Dave Young
URL: v2.nl/events/the-reposition-matrix
Format:

Locatie:

Seminar
Het Nieuwe instituut
Partners: V2_, Het Nieuwe instituut,
Centre for Art and Philosopy (Erasmus
Universiteit), ISEA-NL, SG Erasmus
Kunstenaar: Stelarc (in gesprek met Henk
Oosterling)
URL: v2.nl/events/stelarc-the-human-body-isobsolete
Format:

Locatie:

Als onderdeel van de tentoonstelling News
from Nowhere vond er op de Groundfloor van V2_
een serie workshops plaats die de industriële productie en het gebruik van militaire drones onder
de loop nam. Binnen de workshop werkten deelnemers gezamenlijk aan een wereldkaart waarop
alle organisaties, locaties en handelsnetwerken die
een rol spelen in de productie van militaire dronetechnologieën zichtbaar gemaakt werden. Op deze
manier werd de geopolitiek van deze industrie inzichtelijk gemaakt.
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Op initiatief van ISEA-NL en V2_ werd samen met Het Nieuwe instituut, Centre for Art and
Philosopy (Erasmus University) en SG Erasmus
een seminar georganiseerd waarin performancekunstenaar Stelarc in gesprek ging met filosoof
Henk Oosterling. Stelarc zoekt in zijn werk graag
de grenzen op van wat mogelijk is op technologisch en medisch vlak, maar onderzoekt daarbij
ook graag de ethische grenzen van deze mogelijkheden. Oosterling vroeg door op die ethische grenzen in dit seminar dat de dag na Stelarc’s lezing
volgde. Daarnaast ging het gesprek ook dieper in
op de concepten Circulating Flesh, Fractal Flesh en
Phantom Flesh die Stelarc in zijn lezing had geïntroduceerd. De setting van het seminar, die veel
intiemer en informeler was dan de lezing de avond
ervoor, maakte de ruimte voor het publiek om
vrijer te spreken en dieper in te gaan op bepaalde
aspecten van Stelarc’s praktijk en oeuvre.

Activiteiten in 2013 / Publiekspresentaties / Expertmeetings, Workshops en Seminars
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1.2 Publicaties

On the Threshold of
Beauty: Philips and
the Origins of Electronic
Music in the Netherlands, 1925–1965
Kees Tazelaar
November 2013
Paperback, 316 pagina’s,
230 afbeeldingen, full color
Taal: Engels
Formaat: 17 x 24,5 cm
ISBN: 978-94-6208-065-2
Ontwerp: Joke Brouwer
auteur:

Datum publicatie:

In 2013 heeft V2_Publishing in de serie monografieën een handelseditie van de promotie van
Kees Tazelaar uitgebracht: On the Threshold of
Beauty: Philips and the Origins of Electronic Music
in the Netherlands, 1925–1965.
Het verhaal over de elektronische muziek van het
Philips onderzoekslaboratorium en het Philips
Paviljoen zijn de eerste twee hoofdlijnen in het
boek On the Threshold of Beauty waarin Kees
Tazelaar deze geschiedenis minutieus ontleedt, en
voor het eerst een aantal van de mythes rond het
Philips Paviljoen ontkracht. De eerste studio voor
elektronische muziek in Nederland was geen radiostudio – zoals in zoveel andere landen – maar
was onderdeel van het onderzoekslaboratorium
van Philips (ook bekend als Natlab), dat sinds 1930
deel was van het elektro-akoestische onderzoeksprogramma dat technische, economische, sociologische en muzikale aspecten combineerde. De
eerste composities die werden gerealiseerd in de
Philipsstudio waren dan ook testcases. Parallel
aan dit onderzoek werd bij een andere afdeling
van Philips, die puur op marketing gericht was,
plannen ontwikkeld voor het Philips Paviljoen op
de Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel.
Philips plande een demonstratie voor het grote publiek van al haar mogelijkheden op het gebied van
licht en geluid, maar door het aantrekken van Le
Corbusier, Iannis Xenakis en Edgar Varèse kreeg
dit project een sterke avant-gardistische toon. Het
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resultaat, nu beschouwd als een mijlpaal in de geschiedenis van de elektronische muziek, was in
veel opzichten experimenteler dan de muziek die
bij het Philips onderzoekslaboratorium gemaakt
werd.
Een derde historische lijn in het boek gaat over
de behoeften van Nederlandse componisten om te
leren hoe in dit nieuwe medium te componeren.
In 1957 richtte Walter Maas voor dit doel de CEM
op, een elektronische studio aan de Technische
Universiteit van Delft, die in 1960 fuseerde met
de Philips-studio, en later verhuisde naar de
Universiteit van Utrecht. Tazelaar schrijft over de
werken die in deze nieuwe studio (STEM) gerealiseerd zijn, en over de activiteiten van de baanbrekende Duitse componist Gottfried Michael Koenig
die naar Nederland komt in 1961 en in 1964 de
richting van STEM gaat bepalen.
Bij het boek is een speciale website gepubliceerd
waar muziekvoorbeelden en historische filmpjes
te horen en te zien zijn: http://thresholdofbeauty.
com/.

Publicaties

Kees
Voorwoord
Tazelaar
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V2_Lab Show (Foto: Carina Hespers)
55

Test_Lab: The graduation edition: (Foto: Jan Sprij)
56

The Iron Ring
Michel van Dartel
Cecilia Jonsson
en James Griffith
Type: ePub		
Taal: Engels

Innovation in Extreme
Scenarios

Editor:

Auteurs:

Tijdens de Summer Sessions 2013 deed Cecila
Jonsson met haar project The Iron Ring een voorstel voor de meest ultieme vorm van ‘green mining’: een scenario waarin verontreinigde mijnbouwgronden zelfs zouden kunnen profiteren van
de winning van metalen. Om te bewijzen dat dit
mogelijk was, verwerkte zij 24 kilogram gras, dat
groeide op verontreinigde metaalmijnbouwgronden, tot een metalen ring van 2 gram ijzer. Deze
ijzeren ring kwam tot stand door beproevingen
en mislukkingen, die werden verricht in nauwe
samenwerking met smeden, wetenschappers,
technici en boeren die Jonsson op haar pad tegenkwam. Omdat de installatie slechts de uitkomsten van dit proces toont werd het plan opgevat
om het onderliggende onderzoek voor The Iron
Ring te publiceren als ePub. In 2013 werd hiervoor
een visueel essay gemaakt door Jonsson, waarop
professor James Griffith in een geschreven essay
vanuit milieu-filosofisch perspectief reflecteert.
De bijdragen worden momenteel samengevoegd
in een ePub dat zal verschijnen in april 2014, gelijktijdig met een beschrijving over het project in
MetropolisM.

Publicaties

ePub
V2_, universiteit van Aalborg
Auteurs: Stahl Stenslie (NO), Boris
Debackere (BE/NL), Michelle Kasprzak (NL),
Carsten Friberg (DK), Jakob Sabra (DK) Jurij
Krpan (SLOV) Elizabeth Jochum (DE)		
Taal: English		
ISBN: ready in 2014
Format:

Editors:

	Deze ePub is het resultaat van een vijfdaagse
book sprint die plaatsvond op de universiteit van
Aalborg. Gedurende die week bracht het team
teksten uit verschillende bronnen bij elkaar met
onderwerpen die varieerden van stedelijke ontwikkeling, gezondheidszorg, tot filantropie. Het team
schreef ook zelf teksten in de vorm van essays en
een visuele bibliografie.
Deze ePub zal in 2014 worden gepubliceerd.
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Outer Space as Extreme
Scenario
ePub
Michelle Kasprzak		
Auteurs: Bureau of Public Secrets, Kodwo
Eshun, Ilona Gaynor, Nelly Ben Hayoun,
Michelle Kasprzak, Geert Lovink, Arjen
Mulder, Regina Peldszus, Alex Salam,
Benedictus Singleton, Craig Sinnamon,
Angelo Vermeulen, Dirk van Weelden
Taal: English		
URL: v2.nl/archive/articles/outer-space-asextreme-scenario-blowup-reader-7
Format:

Editors:

	In deze ePub zijn een reeks in opdracht geschreven teksten en eerder gepubliceerde teksten
verzameld die onderzoeken hoe de verkenning
van het heelal kunstenaars, ontwerpers, denkers,
en het grote publiek geïnspireerd en uitgedaagd
heeft.
Deze ePub, de zevende in de reeks Blowup-readers
uitgegeven door V2_, onderzoekt ‘outer space’ als
extreme scenario. Het maakt deel uit van het lopende onderzoek naar innovatie in extreme scenario’s dat V2_ uitvoert.
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Publicaties

1.3 Onderzoek, ontwikkeling en (co-)producties

Lab: praktijkgericht onderzoek,
talentontwikkeling en educatie

De rol van V2_Lab in de keten van onderzoek en
interdisciplinaire kunstproducties was afgelopen
jaren zowel initiërend als ondersteunend. Een kunstenaar wendt zich in de praktijk tot het V2_lab om
uiteenlopende redenen: voor productionele ondersteuning, technische knowhow, interdisciplinaire
samenwerking, toegang tot netwerken en om een
inhoudelijk klankbord te hebben voor het onderzoek dat men voor ogen heeft. V2_Lab is daarom
niet zomaar een fysieke plek met productiefaciliteiten, maar vooral ook een community van creatieve onderzoekers uit verschillende vakgebieden.
Het (inter)nationale netwerk van V2_ speelt voor
hun een belangrijke rol, en het maakt V2_ en het
V2_Lab uniek ten opzichte van de andere labs in
Nederland en daarbuiten. Het duidt de socio-culturele waarde van artistiek onderzoek en plaatst
kunstenaars in een rijk en interdisciplinair onderzoeksveld dat een bijdrage levert aan de bredere
cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen waarin
het onderzoek is ingebed.
In 2013 werd een begin gemaakt met het herpositioneren van het V2_Lab. We constateerden
een sterke terugloop van opdrachten van kunstenaars en vormgevers (we denken omdat de middelen bij hen sterk zijn teruggelopen). Hierdoor werd
het lab minder facilitair en ging het zelf meer activiteiten initiëren. Het V2_Lab ziet zich nu als producent, gericht op het ontwikkelen van onderzoek
en projecten die worden afgestemd op de thematische activiteiten van V2_. Daarnaast richtte het Lab
zich minder op het ontwikkelen van technologie
maar kwam de inhoud van de projecten centraal te
staan met technologie als middel en niet als doel.
Hierdoor bevrijdt V2_Lab zich van een te eenzijdige
focus op technologie wat soms inhoudelijke en kritische reflecties kan overschaduwen. De werking
van technologie en de plaats die we het in onze
samenleving willen geven is de eerste onderzoeksvraag, hoe het technisch werkt komt pas later aan
de orde.
Naast de behoefte naar meer inhoudelijke aandacht, werd deze ontwikkeling ook noodzakelijk na
de ingrijpende reorganisatie van V2_ in 2012 waar
50% van de medewerkers geen contractverlenging
meer kreeg. Alle technische medewerkers worden
momenteel op projectbasis ingehuurd uit het grote netwerk dat V2_Lab in de afgelopen jaaren heeft
opgebouwd. Hierdoor kan voor ieder project de
specifieke technische expertise worden aangetrok-

Onderzoek, ontwikkeling en (co-)producties

ken die belangrijk is voor ondersteuning en ontwikkeling van een project. Het huidige Lab is meer
een kennisplek geworden die opereert vanuit actuele thema’s en zich specifieker gaat positioneren in
het veld ten opzichte van collegainstellingen.
Talentontwikkeling blijft nog steeds een belangrijk speerpunt van de V2_activiteiten en dus
ook het Lab, het vertrekpunt is ook hier de inhoudelijk insteek van kunstenaars en vormgevers in
hun projectvoorstellen. De achterliggende strategie wil deze jonge makers bewust laten worden
dat de technologie van vandaag niet noodzakelijk
de oplossing is voor morgen.
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Activiteiten van het Lab

Workshops & Expert Meetings

Het doel van workshops is deelnemers in aanraking te laten komen met nieuwe concepten, materialen en technieken. Creatieve experimenten
vormen de basis voor het aanleren van nieuwe
vaardigheden en het ontwikkelen van een kritische
reflectie op de geïntroduceerde topics.
De expert meetings zijn gericht op het uitwisselen van kennis en diepen V2_-projecten uit door
middel van discussies, conferenties en interviews
met experts uit het veld.
Expertisecentrum: kennis delen en adviseren
(continue activiteit)

V2_ gaf gemiddeld dertig keer per jaar lezingen
en presentaties in binnen- en buitenland. Door de
geslonken personele bezetting daalden deze activiteiten in 2013 naar een twintigtal presentaties. V2_
wordt regelmatig benaderd voor het geven van
advies, het distribueren van kennis en expertise,
en het presenteren van haar organisatiemodel en
methodes van werken. Dit gebeurt op verschillende manieren: via gesprekken; door deelname aan
brainstormsessies; door het geven van presentaties en lezingen; door deelname in werkgroepen,
adviesraden en jury’s; via gastdocentschappen; en
door middel van het Open_Lab spreekuur. Deze activiteiten vallen echter niet onder de projectfinanciering van het fonds Creatieve Industrie. Het afgelopen jaar hebben we dan ook moeten vaststellen
dat er een te grote werkdruk op de medewerkers
is ontstaan omdat de buitenwereld V2_ nog steeds
als instituut ziet dat voor al deze vragen klaar moet
staan. Dit is echter niet meer haalbaar en zal ertoe
leiden dat we de komende jaren nog selectiever op
deze vragen zullen ingaan.
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(co)producties in het Lab in 2013

Watch That Sound /
Sound Track Platform
(start in 2011,
afronding in 2013)
Onderzoek en ontwikkeling
Stichting Watch That Sound
/ Jacques van de Veerdonck (NL)
Begeleiding: Jan Misker, Boris Debackere
URL: v2.nl/archive/works/watch-that-sound
en www.watchthatsound.nl
Format:

Opdrachtgever:

Het Sound Track Platform is een gezamenlijk
initiatief van organisatie Watch That Sound en V2_
met als doel een bijdrage te leveren aan de mediaen kunsteducatie voor jongeren. Dit initiatief is een
voortzetting van een jarenlange samenwerking
waarin Watch That Sound en V2_Lab een softwaretool ontwikkelden. Deze tool stelt jonge gebruikers
(kinderen tot twaalf jaar) in staat om zelfstandig
soundtracks te maken bij films/media. Deze Open
Source-software wordt beschikbaar gesteld aan
het onderwijs en gebruikt tijdens workshops waarvan er inmiddels al 500 hebben plaatsgevonden
door heel Nederland, in Suriname en in Japan.
Daarmee zijn meer dan 5000 jongeren bereikt.
					
In 2013 is een grote stap voorwaarts gezet door
de in voorgaande jaren ontwikkelde software geheel opnieuw te implementeren in een nieuwe taal
– Javascript – waardoor de software in een webbrowser gebruikt kan worden. Deze nieuwe ontwikkelomgeving maakt het mogelijk om flexibeler
en sneller nieuwe functionaliteit toe te voegen,
omdat er veel open source-bibliotheken beschikbaar zijn die basisfunctionaliteiten bieden. Ook zijn
er veel goede Javascriptontwikkelaars te vinden –
omdat dit een wijdverspreide ontwikkelomgeving
is – wat het eenvoudiger en goedkoper maakt om
de software in de toekomst verder te ontwikkelen.

Activiteiten van het Lab

1.4 Artist in Residence programma’s 2013

Artists in Action

Het Artist at Work-programma van V2_Lab is de
brug van Think-Tank naar Do-Tank voor professionele kunstenaars en vormgevers, van onderzoek
naar creatie en presentatie van werk. We stellen
vast dat in het huidige socio-politieke klimaat het
creatieproces steeds vaker onder druk komt te
staan. Na het out-sourcen van consumptiegoederen naar lage loonlanden lijkt cultuur de volgende
stap. Hierdoor wordt voor de individuele maker
het experiment en de realisatie van een project
zeer precair. Het residentieprogramma van V2_Lab
functioneert als katalysator en trekt individuele
makers aan om in samenwerking projecten te verwezenlijken. V2_Lab wil kunstenaars en vormgevers in ‘actie’ want dat is hun natuurlijke staat van
zijn en natuurlijkerwijs ook waar ze een meerwaarde kunnen creëren voor onze samenleving.

Artist in Residence programma’s 2013

Papermoon
08.11.2013
– 12.12.2013
Artist in Residence
Ilona Gaynor (UK),
Craig Sinnamon (UK)
Begeleiding: Michelle Kasprzak
URL: v2.nl/lab/projects/paper-moon/
Format:

Kunstenaar:

Paper Moon verkent de juridische en economische vragen rond toekomstige aankopen van
‘land’, op planeten zoals de maan, die de komende
jaren te voorzien zijn. De reguliere wetgeving op
planeet aarde voorziet niet in een wettelijke definitie van outer space, niet wat het is, of waar het is.
Het probleem waar we voor staan met zo’n ongemarkeerd grondgebied is de wetgeving voor outer
space, nu een hybride wetgeving opgebouwd uit
een wisselend spectrum van oud en gedateerde
beleid, speculaties, en gedateerde verwachtingen.
Door een snelle toename van grootschalige macht
en rijkdom, is technologie niet langer gebonden
aan overheden of maatschappelijke visies, maar
kan het ingezet worden door bevoorrechte, rijke
personen om bijvoorbeeld ruimtevluchten te maken. Op papier is de Melkweg uitgegroeid tot een
Wild West-verhaal inclusief het speculeren met
grondstukken, en landroof door fortuinjagers.
Gaynor ‘s werk Paper Moon werd in de tweede
helft van 2013 gerealiseerd via een residency in
het V2_Lab. Ze werkte daarin samen met grafisch
ontwerper Craig Sinnamon. Het definitieve werk
bestaat uit verschillende 3D-geprinte objecten, een
3D-animatie, een printer wiens oppervlakte bewerkt is met kleine stofdeeltjes, een taart (Googlepicture of Planet Earth), een aantal ontworpen objecten en afdrukken, en andere artefacten.
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Talentontwikkeling

De Summer Sessions zijn specifieke residency’s
met een focus op talentontwikkeling en gericht op
onlangs afgestudeerde, beloftevolle kunstenaars
en vormgevers. Deze format werd de agfgelopen
jaren door het V2_Lab ontwikkeld en in 2013 over
de landsgrenzen heen getild tot een internationaal residencyprogramma. De Summer Sessions
worden nu deels gefinancieerd door samenwerkingsverbanden aan te gaan met organisaties als
het National Taiwan Museum Of Fine Arts (TW);
Canadian Film Center (CND); iMAL (BE); PNEK
(NO); Society for Art and Technology (CND); The
George Church Laboratory, Harvard Medical
School (US); TASML lab van Tsinghua University,
Beijing (CN); Baltan Labaratories (NL); Chronus Art
Center, Sjanghai (CN).
Alle partners ondersteunen de realisatie van een
project van jonge kunstenaars en ontwerpers die
tijdens de zomer gedurende twee maanden intensief worden begeleid op zowel inhoudelijk als technisch vlak door curators, technici en porjectbegeleiders. De resultaten van de deze serie residency’s
worden vervolgens in het Test_Lab-programma
gepresenteerd en deels getoond op internationale
evenementen. Hierbij wordt de verworven kennis
en ervaring gedeeld met het publiek en komen de
kunstenaars in contact met nieuwe netwerken die
van belang kunnen zijn na hun residency.
In een onlangs uitgevoerde questionair met
deelnemende kunstenaars blijkt hoe belangrijk
deze activiteit is voor jong talent om een succesvolle praktijk op te bouwen. Het leren omgaan met
complexere onderzoeksprojecten, toegang tot een
internationaal netwerk, de mogelijkheid om projecten weer verder te ontwikkelen binnen het netwerk van partners, en presentaties die leiden tot
(inter)nationale zichtbaarheid werden aangegeven
als de belangrijkste kwaliteit van het residencyprogramma bij V2_Lab.
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Summer Session 2013 deelnemers

The Iron Ring Project
05.07.2013
– 31.08.2013
Artist in Residence /
Summer Sessions
Kunstenaar: Cecilia Jonsson (NO)
Begeleiding: Michel van Dartel
Partner: Production Network for Electronic
Art ( PNEK ) en Arts Council Noorwegen
URL: v2.nl/archive/works/the-ring-1
Format:

Waar ‘green mining’ streeft naar een meer ecologische benadering van de mijnbouw, doet het
Summer Sessions residency-project van Cecila
Jonsson een voorstel voor haar meest ultieme
vorm: een scenario waarin verontreinigde mijnbouwgronden zelfs zouden kunnen profiteren van
de winning van metalen.
Zogenaamde ‘hyper-accumulerende planten’
nemen ijzers op en zijn in staat om te groeien op
vervuilde gronden van oude ijzermijnen. Deze
planten worden dan ook vaak gebruikt om verontreinigde grond te filteren. In de wortels, stengels en bladeren van planten die op zulke grond
groeien zitten dan ook hoge concentraties ijzer.
Om de vervuilde grond schoner te maken wordt
de biomassa van deze planten (het vervuilde biologisch materiaal) verwijderd uit de grond vóór
de planten verwelken en het opgenomen metaal
weer terug de grond in kan trekken. Na deze oogst,

worden weer nieuwe stekken gepland voor de volgende ‘schoonmaakbeurt’. De geoogste planten
worden over het algemeen verwerkt als afval en
het ijzererts met hun wortels, stengels en bladeren
verbrand. In plaats van de planten in hun geheel te
verbranden, stelt The Iron Ring voor om de geoogste planten te verwerken voor het winnen van de
ijzererts die binnenin de planten zit. Het resultaat
is een scenario voor ijzerwinning dat in plaats van
het bevorderen van de verontreiniging, zelf bijdraagt aan de sanering van verlaten metaalmijnen.
Om te bewijzen dat het mogelijk is de ijzer uit
deze planten te winnen, verwerkte Jonsson 24
kilogram gras dat groeide op verontreinigde metaalmijnbouwgronden tot een metalen ring van 2
gram ijzer. Deze ijzeren ring kwam tot stand door
beproevingen en mislukkingen, die werden verricht in nauwe samenwerking met smeden, wetenschappers, technici en boeren die Jonsson op
haar pad tegenkwam. De installatie representeert
elk van deze beproevingen en mislukkingen aan
de hand van objecten die een rol speelden in deze
stappen in het proces. In tentoonstellingen worden
deze objecten getoond samen met een documentaire die Jonsson over het project maakte.

Artist in Residence programma’s 2013 / Summer sessions 2013 deelnemers
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Neuromancer
juli 2013
– september 2013

Endless
05.07.2013
– 31.08.2013
Artist in Residence /
Summer Sessions
Kunstenaar: Leif Parker (CA)
Partner: Canadian Film Centre.
Url: v2.nl/archive/works/untitled-robot
Format:

Artist-in-Residence /
Summer Sessions
Kunstenaar: Chin-Hsiang Hu (TW)
Begeleiding: Jan Misker
Partner: National Taiwan Museum
of Fine Arts
URL: v2.nl/archive/works/neuromancer
en www.neuromancer.tw
Format:

De titel Neuromancer verwijst naar de sciencefictionroman van William Gibson uit 1984. Destijds
was internet al uitgevonden maar het speelde
nog geen rol in het leven van gewone mensen.
De roman was gesitueerd in een futuristische wereld waarin computernetwerken en geavanceerde
technologieën de mensheid controleren. Vanuit dit
sombere perspectief, beschreef de roman een degeneratie van de mensheid veroorzaakt door technologie, maar wees ook op een psychologische
afwijking van mensen. Deze achtergrond is voor
de Taiwanese kunstenaar Chin-Hsiang Hu een belangrijke artistieke inspiratiebron.

Endless, The Automation of Torment (2013) is
een robot die wanhopige, zinloze taken vervult.
Het is een werk Leif Parker ontwikkeld tijdens de
Summer Sessions bij V2_. Een robot beweegt van
de ene stapel ‘junk’ naar de andere, het tast de omgeving af en verplaatst objecten van de ene naar
de andere stapel. De robot met zijn eindeloze, zinloze taak, wekt zo een gevoel van empathie op bij
de kijkers.

Internet beheerst nu een groot deel van het dagelijks leven, ook wanneer het gebruik ervan geen
direct doel dient. Onbewust heeft de aandacht van
de meeste mensen zich steeds meer verlegd naar
sociale netwerken, online-nieuws, e-mail en blogs.
Men heeft minder focus op het dagelijkse leven en
men wordt voortdurend en snel afgeleid. Wanneer
de hersenen gewend raken aan een dergelijke
werkwijze, zijn we als zwervers in cyber space, en
hebben we de controle over onze eigen gedachten
verloren.
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Post-Human Card

Pulp Landscape II

juli 2013
– september 2013

05.08.2013
– 31.08.2013

Artist in Residence /
Summer Sessions
Kunstenaar: Ou-Bau Tsai (TW)
Begeleiding: Jan Misker
Partner: National Taiwan Museum
of Fine Arts
URL: v2.nl/archive/works/post-human-card

Format: Artist-in-Residence /
Summer Sessions
Kunstenaar: Weiyi Hu (CN)
Partner: Chronus Art Center in Sjanghai
URL: v2.nl/archive/works/pulp-landscape-ii-1/
Presentaties: Tijdens Test_Lab Summer
Sessions 2013 Rotterdam

Format:

Post-Human Card reflecteert de impact van
technologie op stad en samenleving.
Het interactieve werk functioneert als volgt:
Het publiek ziet zichzelf geprojecteerd op een
wand. Achter deze projectie ziet hij/zij een historisch standbeeld of object uit een bekende stad.
De toeschouwer neemt een zodanige houding aan
dat die samenvalt met het achter hem/haar geprojecteerde stadbeeld of object. Een kinect-systeem
monitort of dat gelukt is. Zo ja, dan wordt je lichaam afgebeeld als een uit kabels, keyboards en
elektronicaonderdelen opgebouwde robot. Mens
en technologie worden zo versmolten in het geprojecteerde beeld tot een Post-Human Statue.
Deze heeft een houding die overeenkomt met de
oorspronkelijke afbeelding van het standbeeld of
object op postkaarten van het standbeeld en object.
Post-Human Card maakt een nieuwe postkaart
waar het standbeeld of object vervangen is door
de toeschouwer. Via een website kan men zijn
postkaart downloaden en afdrukken.

Pulp Landscape II is een werkstuk van Weiyi Hu
(CN), gerealiseerd tijdens de Summer Sessions. De
sponsor van het werk was kunstcentrum Chronus
uit Sjanghai, de productie in handen van V2_. Het
werk is een miniatuur-filmstudio, verpakt in een
koffer. De cameraset in de koffer bestaat uit een
mechanische installatie waarmee opnamen in de
koffer gemaakt kunnen worden. In de koffer zitten
objecten, foto’s en dergelijke die als het materiaal
voor de film dienen. Er zitten vier videocamera’s in
de koffer waarmee scènes geschoten kunnen worden vanuit verschillende cameraperspectieven. De
hele film kan zo in één opname gemaakt worden.
Het publiek kan de bewegingen van de camera en
de montage sturen; het geluid wordt gecontroleerd
via meerdere knoppen. De beelden die de camera
maakt, zijn live te zien op een scherm in de koffer.

Artist in Residence programma’s 2013 / Summer sessions 2013 deelnemers
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Uitgezonden Summer Sessions bij partners

Analog Sun Tracking
juli 2013
– augustus 2013

the_garden_of_earthly_
delights
Artist-in-Residence
Oscar Maan
Begeleiding: Canadian Film Center
Format:

Kunstenaar:

Artist-in-Residence /
Summer Sessions
Kunstenaar: Johannes Langkamp (NL)
Begeleiding: Chronus Art Center
URL: www.summersessions.net/
projects/2013/27-endless-the-automationof-torment-3
Format:

the_garden_of_earthly_delights (2013) is een
video-installatie van Oskar Maan, geïnspireerd
op de schilderijen van Jeroen Bosch. Gemaakt als
onderdeel van de Summer Sessions. De opdrachtgever van het werk was V2_, en de gastheer het
Canadian Film Centre.

Johannes Langkamp is een jonge Rotterdamse
kunstenaar die video’s en installaties produceert vanuit een fascinatie voor beweging. In zijn
Summer Sessions-project Analog Sun Tracking
richtte hij zich op de illusoire beweging van de zon
om de aarde en wilde laten zien dat onze relatie
tot onze visuele omgeving subjectief is door de
optische beweging van de zon 24 uur met een camera exact te volgen en daar een time-lapse-video
van te maken. Binnen zijn residency ontwikkelde
hij hiervoor een mechanische tracking device dat
het traject van de zon exact volgt. Hierop bevestigde hij een camera om deze beweging te registreren. De resulterende video laat op indringende
wijze zien hoe wij onszelf in het midden van het
universum plaatsen en bijvoorbeeld spreken over
een opgaande en neergaande zon, terwijl we al
eeuwen weten dat de zon niet aan ons onder gaat,
maar wij aan de zon.
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Border Check
augustus
– september 2013
Artist-in-Residence
Roel Roscam Abbing (NL)
Begeleiding: LABoral
URL: v2.nl/archive/works/border-check en
www.bordercheck.org
Format:

Kunstenaar:

Border Check is een softwareproject van Roel
Roscam Abbing, ontwikkeld als een Summer
Sessions-project bij LABoral (ES) en gesponsord
door V2_.
Tegenwoordig gebruikt bijna iedereen dagelijks het Internet voor allerlei zaken: het lezen van
nieuws, contacten onderhouden via social media,
of online-winkelen. Er is weinig inzicht bij de eindgebruiker over de fysieke locatie van de servers en
de route van de datastromen. Tegelijkertijd blijkt,
onder andere door de onthullingen van Edward
Snowden, dat internetverkeer op grote schaal afgetapt wordt. Ieder land heeft eigen regels over
wat toegestaan is, maar internetverkeer houdt zich
niet aan landsgrenzen. Zo kan een bezoek aan een
Nederlandse website met een computer binnen
Nederland toch via Engeland lopen.
Border Check laat in real-time de route van
het door de gebruiker gegenereerde internetverkeer zien, gekoppeld aan de landen waar die route
doorheen gaat. Dit werk geeft daarmee inzicht in
of de datastroom afgetapt kan worden, en levert
hiermee een belangrijke bijdrage aan de actuele
discussie over dit onderwerp.
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2.0 Netwerk- en samenwerkingsverbanden / Internationalisering
Algemeen

ling van de betrokken organisaties.

V2_ is een interdisciplinaire organisatie op het snijvlak van kunst, technologie en samenleving. Op
projectbasis wordt samengewerkt met verschillende universiteiten en vertegenwoordigers uit de
creatieve industrie. Interdisciplinariteit betekent
praktisch gezien: samenwerken met instellingen en
personen uit verschillende kennisdomeinen. Het
ontwikkelen van lokale, nationale en internationale
netwerken van personen en instellingen die actief
zijn in de kunst, wetenschap en het bedrijfsleven
is een belangrijke factor die vorm geeft aan de organisatie. Via strategische samenwerkingsverbanden met organisaties in de kunst- en cultuursector
of maatschappelijke organisaties kunnen, waar
dat van toepassing is, onderzoeksresultaten opgeschaald en gecontextualiseerd worden.
Strategische samenwerking en uitwisseling

V2_ participeerde in 2013 in sector-brede initiatieven, wisselde kennis uit over specifieke onderzoeksthema’s en stelde haar kennis en expertise
beschikbaar aan derden. Naast de samenwerking
rondom de activiteiten van V2_ zijn er ook vormen
van samenwerking en uitwisseling die specifiek
gericht zijn op beleidsontwikkeling en afstemming
binnen de sector. Hieronder volgen enkele voorbeelden.
Samenwerking binnen e-cultuur

Het Nieuwe Instituut, het Piet Zwart instituut, de
Erasmus University en het Kunstblock zijn enkele
van de partners waarmee in 2013 op projectbasis
regelmatig werd samengewerkt (zie de partners
die vermeld staan bij alle activiteiten). In 2013
werd opnieuw bekeken hoe vorm te geven aan de
samenwerkingsprojecten omdat de taken, functies
en activiteiten van de deelnemers teruggebracht
waren vanwege de ingrijpende bezuiniging in
2012.
Met het oog op de bestaande innovatieprogramma’s in Nederland die moeilijk toegankelijk zijn voor de e-cultuurinstellingen, is in 2012
Dutchpack opgericht, waarbinnen zes e-cultuurinstellingen een gemeenschappelijke agenda willen
ontwikkelen die als uitgangspunt zal dienen voor
nauwere samenwerking tussen de e-cultuurinstellingen en instellingen uit andere sectoren. Door
de reorganisaties bij alle betrokken instellingen
is Dutchpack in 2013 nauwelijks actief geweest.
Bekeken zal worden hoe Dutchpack in het nieuwe
culturele landschap vormgegeven kan worden en
kan bijdragen aan het onderzoek en de ontwikke-
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Naast de samenwerking met kunstinstellingen in
Rotterdam en Nederland werkt V2_ regelmatig en
vaak op projectbasis samen met partners in het
buitenland. Het in 2013 verder uitgebouwde netwerk van partners binnen het Summer Sessionsprogramma laat zien dat hier op verschillende
niveaus stappen gemaakt zijn (financiering voor
dit programma, inhoudelijke afstemming, afstemming van kennis en faciliteiten bij de partners, et
cetera). Bestaande samenwerking met het National
Art Museum Of China, en Tsinghua University
werden gecontinueerd en verstevigd.
Internationale netwerken

De activiteiten van V2_ ontwikkelen zich nadrukkelijk binnen een internationaal netwerk. V2_ vindt
door de continuïteit van haar activiteiten en de eigenzinnige uitwerking van actuele kunstinhoudelijke en maatschappelijke thema’s internationaal
weerklank dat voortdurend tot nieuwe samenwerkingsverbanden leidt. V2_ functioneert daarbij afwisselend als adviseur, brainstormpartner,
gastcurator en projectpartner. Een aantal van de
internationale partners waarmee regelmatig wordt
samengewerkt bevinden zich in de nieuwe economische regio’s in Azië en Zuid-Amerika waar zich
intussen een nieuw netwerk aan het ontwikkelen
is. V2_ bekijkt hoe haar activiteiten verstevigd kunnen worden via dit netwerk zoals bijvoorbeeld bij
het Summer Sessions-project dat nu deels internationaal bekostigd wordt. De ingrijpende maatschappelijke, economische, en politieke ontwikkelingen in de nieuwe economische regio’s hangen
sterk samen met de snel opkomende technologische cultuur in deze regio’s. Er is in deze regio’s
dan ook een grote vraag naar ervaring, kennis en
expertise. Kunst en cultuur kunnen in deze regio’s
een vooruitgeschoven post zijn die de beschreven
ontwikkelingen reflecteren. De innovatieve kracht
van de kunst- en cultuursector speelt heen hierbij
een grote rol. Dit alles vormt een belangrijke context voor de internationale samenwerkingsprojecten van V2_.
Internationale hoogtepunten in 2013

In 2013 werd een internationale samenwerkingsstructuur voor de Summer Residency’s gerealiseerd, waarin recent afgestuurde talenten de
kans krijgen gedurende drie maanden onder intensieve begeleiding projecten te ontwikkelen of
onderzoek te doen in het kader van de ontwikke-

Netwerk- en samenwerkingsverbanden / Internationalisering
Voorwoord

ling van hun werk. Organisaties waarmee intussen
samengewerkt wordt zijn: het Chronus Art Center
in Sjanghai; Society for Art and Technology (SAT)
in Montreal; TASML in Beijing; National Taiwan
Museum of Fine Arts in Taichung; PNEK in Oslo;
Harvard Medical School (US); Laboral in Spanje;
Canadian Film Center in Canada; en IMAL in
Brussel.
In 2013 werd daarnaast een begin gemaakt met
de samenwerking binnen de China Media Art triënnale die door het National Art Museum Of China
geproduceerd wordt en waar V2_ in de adviesraad
zit. Deze triënnale is mede door de samenwerking
met Tsinghua University (Beijing) tot stand gekomen (in 2008).

Netwerk- en samenwerkingsverbanden / Internationalisering
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3.0 V2_Archief en website
Website, communicatie, archief

Het archief van V2_ houdt zich bezig met het archiveren en voor het publiek ontsluiten van materiaal
(teksten, foto’s, video, audio, digitale documentatie) met betrekking tot projecten die V2_ heeft gerealiseerd op het gebied van elektronische kunst
en cultuur. Dit archief is ontstaan vanuit V2_’s eigen activiteiten en heeft een specifiek V2_ profiel.
Er is een fysiek V2_-archief dat voornamelijk bestaat uit een grote hoeveelheid videomateriaal in
verschillende formats, en een digitaal archief.
Gevolg van de bezuinigingen in 2012 was dat het
ontwikkelen van het unieke V2_Archief (dertig jaar
kunst en technologie) gestopt moest worden omdat deze activiteit niet werd ondersteund door het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De website
en andere online-activiteiten (videokanalen, streamen, social media) werden in elkaar geschoven
zodat met minimale middelen en inzet het archief
niet verloren hoefde te gaan. Het archief geeft een
uniek beeld van de ontwikkelingen op het gebied
van kunst, technologie en samenleving van de
afgelopen dertig jaar. De taak van de webredacteur bestaat uit het toevoegen van nieuwe items
(events, nieuwe artikelen, blogposts, publicaties)
aan de website en het verrijken van diezelfde
items wanneer er documentatiemateriaal (foto’s,
video’s) beschikbaar komt.
Ondanks de bezuiniging blijft het streven om de
website tot een levendige, inhoudelijke omgeving
te maken, die aantrekkelijk is voor V2_-bezoekers
en voor geïnteresseerden in technologie en kunst.
Er ligt een nadruk op documentatie, beschrijving
en contextualisering van nieuwe projecten en activiteiten.
De website is ook in 2013 de centrale hub voor
de online-publiciteit. De communicatie op andere
online-kanalen (sociale media, twitter, e-mailnieuwsbrieven) is een afgeleide van de items op
de website. De website richt zich primair op de eigen activiteiten van V2_, maar publiceert ook items
die direct of soms indirect met V2_ te maken hebben – zoals bijvoorbeeld lezingen, recensies van
V2_ publicaties, elders gepubliceerde interviews,
en links naar partners waarmee wordt samengewerkt in projecten.
De webredacteur stelt de maandelijkse nieuwsbrieven (Engels en Nederlands) op met uitgebreide informatie over events bij V2_ en gerelateerde
programma’s. Deze worden verstuurd naar ongeveer 3500 abonnees en verspreid via een aantal
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relevante mailinglijsten zoals spectre en nettime.
De items op de nieuwsbrief moeten de interesse
van de lezer wekken, publiek naar V2_ trekken, en
direct linken aan de website-inhoud.
De verkleining van de arbeidscontracten leidde
vanzelfsprekend ook tot een verkleining van het
aantal activiteiten, en een bezuiniging op de communicatie-activiteiten en uitingen. Dit was bijvoorbeeld voelbaar in de afgenomen aanwezigheid van
V2_ op de online-kanalen. Om de pr via de sociale
media meer te pushen werd in de loop van 2013
een extra medewerker ingezet. Er werd een klein
traject ingezet om de website makkelijker ‘leesbaar’ te maken. Zo werd een slideshow geïmplementeerd voor de openingspagina. Ook werd de
webshop vernieuwd.
De V2_website ontsluit ook een groot deel van
het (digitale en gedigitaliseerde) archief van V2_.
Sinds 1 januari 2013 is er in principe geen tijd noch
geld meer om hier verder aan te werken. Dat wil
niet zeggen dat daarmee het archief ‘verdwenen’
zou zijn. Ten eerste betekent het toevoegen van
nieuwe items aan de website automatisch archiveren. Ten tweede wordt nieuw materiaal (foto’s,
documentatie) nog altijd toegevoegd aan de archief-server – die wel verder wordt onderhouden.
Incidenteel wordt ook oud materiaal toegevoegd
aan de website, en wordt er op aanvraag archiefmateriaal aan derden ter beschikking gesteld.
Op de archiefserver staat echter nog steeds veel
digitaal materiaal van de afgelopen dertig jaar
klaar om ontsloten te worden op de website – met
name gedigitaliseerde video-opnames die nog
moeten worden bewerkt voordat ze kunnen worden ge-upload naar de website, en/of op vimeo en
youtube. Dit werk wordt grotendeels door stagiaires gedaan zodat het video-archief gestaag blijft
groeien. De marketingfunctie die het archief van
video-opnames had voor V2_ blijft gehandhaafd,
er wordt echter zeer mondjesmaat iets aan toegevoegd, waardoor de V2_-kanalen op Youtube en
Vimeo minder levendig overkomen dan afgelopen
jaren.
Hetzelfde geldt deels voor de rol die V2_ de afgelopen jaren speelde op het gebied van de digitalisering van erfgoed. Vanuit de eigen expertise
worden er nog gastlessen gegeven, maar de activiteiten in het digitale archiverings- en erfgoedveld
zijn geminimaliseerd. Als ze er nog is, is dat dankzij
de vrijwillige inzet en interesse van betrokkenen.

V2_Archief en website

4.0 Educatie

V2_ onderscheidt zich sinds jaren met een eigenzinnig educatieprogramma. De organisatie, het
gebouw en de projecten lenen zich niet voor het
rondleiden van grote groepen scholieren. In plaats
daarvan richt V2_ zich specifiek op het hoger
(kunst)onderwijs. V2_ streeft er naar altijd maatwerk te leveren in de vorm van onder meer gastcolleges, toegesneden op de studierichting en interesses van de studenten. De archiefmedewerker
en curators verzorgen daarnaast rondleidingen op
afspraak van specifieke groepen studenten bij V2_.
Op deze manier maakten in 2013 zo’n 187 (internationale) studenten kennis met het Lab en de organisatie. Er werden in 2013 gastcolleges gegeven
op verschillende Hogescholen en universiteiten
(zie V2_Outdoors verderop in dit verslag).
Het feit dat het V2_ publiek een groot gedeelte
uit studenten bestaat heeft onder andere te maken met enkele activiteiten, zoals het Test_Labprogramma en de Blowup-serie, die onderzoek en
actuele thema’s uit onze technologische cultuur,
hoog op de agenda hebben. De formats zijn gericht
op netwerken, ontmoeten en uitwisselen wat voor
de studenten leerfactoren oplevert. De samenwerking met hogescholen onderstreept het educatieve
gehalte van een aantal activiteiten nog eens.
Workshops en expert meetings

V2_ organiseerde in 2013 verschillende thematische workshops en expert meetings waarmee V2_
haar thema’s en samenwerking ontwikkeld. Deze
activiteiten worden nationaal en internationaal georganiseerd. Universiteiten en Hogescholen zijn
regelmatig partners in deze activiteit.
Stagiairs

Buiten de reguliere activiteiten biedt V2_ regelmatig stageplaatsen aan voor talentvolle studenten
die ervaring en expertise kunnen opdoen. Ook
deze activiteit zien we als onderdeel van onze insteek op educatie.

Educatie
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5.0 V2_ Outdoors
Presentaties (symposia en educatie) in 2013
Naam, locatie, bezoekers

Nationaal

–

Presentatie ‘Artists and Designers as Innovators’. Research conference Popcultuur,
Sustainability and Innovation. Groningen. 7 mei (M. van Dartel; 20 deelnemers)
–	Moderator ‘Current Values’. TENT. Rotterdam 25 september (M. van Dartel; 90 bezoekers)
– Presentatie ‘Kunst als motor voor duurzame innovatie’. Dag van de Duurzaamheid. EnTranCe.
Groningen. 10 oktober. (M. van Dartel; 75 bezoekers)
–	Moderator ‘Current Values’. TENT. Rotterdam 23 oktober (M. van Dartel; 40 bezoekers)
–	Moderator ‘Current Values’. TENT. Rotterdam 27 november (M. van Dartel; 95 bezoekers)
–	What Grants Can Do?, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. 29 januari (M. Kasprzak, 79 bezoekers)
–	Utrecht University, Utrecht. 14 maart (M. Kasprzak, 34 bezoekers)
– Presentatie op expertmeeting over ebooks, Stimuleringsfonds, 10 april (30 bezoekers, Arie
Altena)
– Lezing en rondleiding voor studenten Avans Hogeschool, Breda, 12 september (20 studenten)
(Arie Altena)
–	Gastcollege voor MA Preservation & Presentation of the Moving Image, Universiteit van
Amsterdam, 27 september (15 studenten, Arie Altena)
–	Gastpresentatie over mediatheorie en nieuwe mediakunst, HKU, Utrecht, 28 oktober (160
studenten, Arie Altena)
– Lezing op conferentie Re:Placing the Cinematic, Atelier Nord, Oslo, 1 november (60 bezoekers,
Arie Altena)
–	Keynote conferentie in Valence – The V2_ Model (A. Adriaansens)
–	Ronde tafel, Free Culture event, WORM, Piet Zwart Institute, Willem de Kooning Academie,
Creating 010, Hogeschool Rotterdam bij het Nieuw Instituut, 29 november (10 experts, Arie
Altena)
–	Gastles bij de MA Preservation & Presentation of the Moving Image van de Universiteit van
Amsterdam, en tevens aan de HKU (zie onder). (Arie Altena)
– Presentatie voor HIVOS – Open Hardware samenwerkingsprojecten (A. Adriaansens)
– Presentatie bij het Free Culture event in het Nieuw Instituut (Arie Altena)
– Presentaties op de expert meeting over e-books bij het Stimuleringsfonds (Arie Altena)
–	Deelname aan de conferentie Re:Placing the Cinematic in Oslo (Arie Altena)
–	Informele en formele samenwerking en kennisuitwisseling vond onder meer plaats met het
Koninklijk Conservatorium Den Haag, Anne Wellmer (Dick Raaijmakers archief), LIMA, WORM,
Piet Zwart Institute, Kontraste (Krems), Sonic Acts, Atelier Nord (Oslo), PNEK (Oslo), Universiteit
van Amsterdam (P&P), het Nieuw Instituut, STEIM en het Stimuleringsfonds.
– Presentatie voor DOEN - Arts Collaborative (A. Adriaansens)
Internationaal

–	Moderatie van het mini-symposium ‘Look, Up at the sky!’met James Bridle and Honor Harger.
Bozar, Brussel, Belgie. 16 april (M. van Dartel; 35 bezoekers)
– Presentatie ‘Towards Ecological Autarky’. ISEA2013 SYDNEY. Sydney University. Sydney, Australie.
11 juni (M. van Dartel; 60 bezoekers)
– Presentatie ‘Towards Ecological Autarky’. Balance-unBalance 2013. Queensland University. Noosa,
Australie. 1 juni (M. van Dartel; 35 bezoekers)
–	Mapping Festival, Geneva, CH. 7 mei (M. Kasprzak, 122 bezoekers)
–	Nottingham Contemporary, Nottingham, UK. 19 juni (M. Kasprzak, 89 bezoekers)
– Seminar, Zurich School of the Arts (ZhdK) 21 december (M. Kasprzak, 17 bezoekers)
–	Gastcurator Metamorf biennale, Trondheim, Noorwegen (A. Adriaansens)
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Jurywerk, commissiewerk en gast curatorschap

–	Reviewer ISEA2013 SYDNEY (M. Van Dartel)
– Jurylid Art!xClimate competitie, CEIArtE en Red Cross/Red Crescent Climate Centre (M. van Dartel)
– Jurylid Witteveen Bos Award (A. Adriaansens)
–	Redactielid Journal for Artistic Research (M. Van Dartel)
–	Researcher Hanzehogeschool, kenniscentrum Kunst & Samenleving. (M. Van Dartel
–	Docent Transmedia, Brussel, BE (M. van Dartel)
– Adviseur Mondriaan Stichting (M. van Dartel)
– Lid beroepveldcommissie Frank Mohr Instituut, Groningen (A. Adriaansens)
– Adviseur Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie (M. Van Dartel)
– Lid van de kenniskring lectoraat Popcultuur, Duurzaamheid & Innovatie,
	Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Hanze Hogeschool Groningen (M. van Dartel)
– Lid van de beroepenveldcommissie Autonome Beeldende Kunst, Willem de Kooning Academie
(M. van Dartel)
–	Bestuurslid Transmediale Festival, Berlijn (A. Adriaansens)
– Advies visitatie Autonome Beeldende Kunst, Willem de Kooning Academie (M. van Dartel)
– Lid Professional Board van het Piet Zwart instituut, Rotterdam (M. van Dartel)
– Advies visitatie van het Piet Zwart instituut, Rotterdam (M. van Dartel)
– Jury member, Digital Alberta Awards (M. Kasprzak)
– Jury member, graduation panel for students of the Transmedia MA Programme,
Hogeschool Sint-Lukas, Brussels, Associatie KU Leuven (M. Kasprzak)
– Jury member, graduation panel for students of the MA Programme, Haute Ecole d’Art et de Design,
Geneva University of Art and Design (M. Kasprzak)
–	Editorial Committee, PUBLIC Journal (M. Kasprzak)
–	Reviewer, Art Papers, SIGGRAPH 2013 (M. Kasprzak)
–	Bestuurslid Todaysart, Den Haag (A. Adriaansens)
V2_ medewerkers als gastcurator

–
–
–

Curator ‘Sounds Like Art’ tentoonstelling. MU. Eindhoven (M. Van Dartel)
Curatorieel advies aan programmareeks ‘Current Values’. TENT. Rotterdam. (M. van Dartel)
Curator van het Energize Festival. Groningen. (M. van Dartel)

Publicatie bijdragen

–

‘Towards Ecological Autarky’. Leonardo Transactions. Van Dartel, M. F. en Nigten, A.
(forthcoming)
– ‘Explorations of Ecological Autarky’ in Art, Design and Science. Nigten, A. and van Dartel, M. F.
In Cleland, K., Fisher, L. & Harley, R. (2013) Proceedings of the 19th International Symposium of
Electronic Art, ISEA2013, Sydney.
– Akimbo Art+Tech Blog: monthly column (M. Kasprzak)
– C Magazine: ‘Exhibition review: Where Is The Time’ (M. Kasprzak)
– Volume Magazine: ‘Interview with Steve Mann: Watching You, Watching Me’ (M. Kasprzak)
–	Kees Tazelaar, interview, in Gonzo (Circus) 117 (september, oktober 2013) (Arie Altena)
–	Introduction / booklet V2_Lab Show, 2013.

V2_ outdoors

73

6.0 Publiciteit

Op het gebied van de publiciteit moest V2_ in 2013
het wiel opnieuw uitvinden nadat er vanwege
de bezuinigingen een andere aanpak ontwikkeld
moest worden om de publiciteit gedegen overeind
te houden. De pr-taken werden deels overgenomen door de archiefmedewerker van V2_ die altijd
al betrokken was bij het schrijven teksten voor de
publiciteit. Echter de werkdruk om de publiciteit
maximaal te doen was groter dan verwacht zodat er een extra medewerker parttime aangetrokken moest worden. Een aantal werkzaamheden
werden geschrapt, zoals het bijhouden van een
media-archief waar alle artikelen over V2_ haar
activiteiten werden uitgezocht en bijgehouden. De
aanpak van de publicitaire acties werd zo op peil
gehouden. Wat betreft de online-activiteiten werd
al beschreven hoe de werkzaamheden wat gecomprimeerd werden (zie Archief en website). Al met
al gaan we voor 2014 extra ruimte maken voor het
verder versterken van de publiciteitsactiviteiten
om de kwaliteit van de publicitaire uitingen te verbeteren.
Het aantal bezoekers is ondanks het terugbrengen van de activiteiten, ten opzichte van 2012, niet
teruggelopen zoals het prestatieoverzicht laat zien.
De samenwerking met partnerinstellingen draagt
namelijk bij aan de publiciteit van V2_ terwijl dit
intern niet veel extra werk oplevert.
V2_ is onderdeel van de populaire talkshow De
Derde Dinsdag, een gezamenlijk initiatief van
WORM, Witte de With, TENT, Museum Rotterdam,
Showroom Mama, Air, Bonheur, RO theater, productiehuis Rotterdam en V2_. In deze maandelijkse
show wordt vooruitgeblikt op programma’s die de
daaropvolgende maand in Rotterdam te zien zijn.
Vanaf de start, eind 2011, trekt de formule per editie zo’n 100 tot 140 bezoekers. Via deze samenwerking trekt V2_ steeds een nieuw publiek aan.
Daarnaast is het event uitgegroeid tot een interessante netwerkbijeenkomst voor de deelnemende
instellingen.
Een nieuw publiek wordt ook gevonden via
de activiteiten tijdens de Museumnacht, en het
Wereld van Witte de Withfestival.
V2_Outdoors laat zien dat V2_ ook zeer gericht
publiciteit ontwikkelt door het geven van presentaties en gastcolleges in binnen- en buitenland.
Daarnaast is er de DEAF-biënnale, dat eveneens een belangrijk instrument is om verschillende
doelgroepen aan V2_ te binden, ondanks het feit
dat DEAF intussen verzelfstandigd is.
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7.0 Cijfers en feiten
Aantallen bezoekers

Exposities						3.863 bezoekers
Kortlopende publieksactiviteiten 		
		
4.913 bezoekers
website

Bezoeken						144.045
Unieke bezoekers 					
107.656 unieke bezoekers
Paginaviews						303.664
nieuwsbrief

Engels								2.016 abonnees
Nederlands						1.329 abonnees
Test_Lab						1.442 abonnees
vimeo

aantal video’s online					233
aantal loads						211.000
youtube

aantal video’s online					290
aantal views						77.500
(het totaal aantal views sinds april 2009 is 1.448.000)
Presentaties door V2_ medewerkers			

28

Jury en advieswerk					23

Cijfers en feiten
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8.0 Over de organisatie
Samenstelling van de Raad van Toezicht

Technische ondersteuning systeembeheer

De raad van toezicht heeft per 31 december 2013
de volgende leden:
Voorzitter: de heer Ocker van Munster (directeur
van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie
en Amateurkunst, Utrecht)
Leden: mevrouw Franciska de Jong (professor
aan de UT en de EUR en bestuurslid van het
NWO), de heer Hicham Khalidi (voormalig
directeur TAG in Den Haag en momenteel
freelance-curator)

Renice (Maarten te Paske)

Bestuur

Fotografie

Directeur-bestuurder: Alex Adriaansens
Adjunct-directeur: Joke Brouwer

Jan Sprij

Medewerkers in dienst in 2013 (6,5 fte)

4D-Filmvisions, Clan Rewired

Alex Adriaansens, Arie Altena, Richard
Bierhuizen, Joke Brouwer, Michel van Dartel,
Boris Debackere, Norman James, Michelle
Kasprzak, Dineke Keemink, Jan Misker, Christina
Smith, Wilco Tuinman, Elise Weegels
Zakelijke en administratieve ondersteuning

Kit Blake, Geert Hoeven

Technische ondersteuning Summer Sessions

Jelmer Cnossen, Javier Lloret Pardo, Leon Spek
Videodocumentatie Summer Sessions

Máté Pacsika
Technische ondersteuning Watch That Sound

David Jonas, Jochem van der Spek

Audiovisuele ondersteuning

Vrijwilligers werkzaam voor V2_ in 2013

Adrienne Jan, Babis Daoutis, Bart Boogaard,
Daniel Szöllösi, Edna Azulay, Jeroen van Diesen,
Juan de Gregorio Baillergeau, Lucas Munoz,
Melanie Cravero, Nan Wang, Nina Schouten,
Rebecca te Boekhorst, Roel van Doorn,
Tim van den Dolder, Yota Ioannidou

Ondersteuning productie

Alex Falk, Ivo Sieben, Ruben van der Velde
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Voorwoord

Test_Lab: Art Meat Flesh (Foto: Jan Sprij)
77

Summer Sessions (Foto: Jan Sprij)

80

V2_Lab Show (Foto: Carina
Voorwoord
Hespers)

Ontwerp: PAPA (kantoorpapa.nl)

