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0.0 VOORWOORD
In dit jaarverslag wordt teruggekeken op de gestelde doelen en resultaten van 2014. 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.

Onderzoek, presentatie, publicatie en
productie
V2_ is een kunstlaboratorium waar onderzoek gedaan wordt en kunst- en vormgevingsprojecten
geproduceerd en gepresenteerd worden. Deze activiteiten reflecteren actuele ontwikkelingen in onze
technologische cultuur vanuit het ‘doen’ en
‘maken’. V2_ geeft jaarlijks enkele publicaties uit
(boeken en ePubs) waarin deze reflectie via een
mix van theorie en praktijk ontwikkeld wordt. De
interdisciplinaire aanpak van de publicaties positioneren de V2_-activiteiten in een bredere maatschappelijke en technologisch context en voeden
de maak- en doepraktijk.
Het ontwikkelen van nieuwe gereedschappen
en vormen van participatie en interactie, zijn terugkomende aandachtspunten in de activiteiten
van V2_. Het begrijpen, inzichtelijk en beleefbaar
maken van de huidige dynamische maatschappelijke samenhang loopt via deze werkwijze en aandachtspunten als rode draad door de activiteiten.
Talentontwikkeling is een belangrijk onderdeel van
de activiteiten.
Het leidende thema in 2014 was The Progress
Trap, waarin innovatie aan de orde werd gesteld.
Eind 2014 is dit thema verder ontwikkeld en als
Innovations in Extreme Scenarios onderdeel van de
programmering in 2015 geworden.

Internationalisering
Internationalisering krijgt, naast de projecten die
in het buitenland gerealiseerd worden, vorm in
bijna alle door V2_ ontwikkelde projecten. In 2014
werd voor het artist-in-residence-programma
Summer Sessions een samenwerking opgezet met
een vijftal gerenommeerde internationale partners
uit China, Noorwegen, Taiwan en Peru. Dit programma is gericht op de ontwikkeling van talent-

volle jonge kunstenaars en vormgevers uit Nederland en de landen van de betrokken partners. Het
als onderdeel van de Summer Sessions 2013 ontwikkelde project The Iron Ring van de Noorse kunstenaar Cecilia Jonsson, ontving in 2014 de
VIDA-award (10.000 euro) van de Spaanse Telecom. Het was de derde keer in de afgelopen vier
jaar dat een project uit het Summer Sessionsprogramma een grote internationale prijs ontving.
Sinds het ontstaan in 2008 van de Triennial of
New Media Art in het National Art Museum Of
China, zit V2_ in hun adviesraad. In de editie van
2014 presenteerde V2_ drie Nederlandse kunstenaars: Zoro Feigl, Jessica de Boer en Ronald van
der Meijs. Deze tentoonstelling, waar zo’n 26 landen aan deelnamen, trok 110.000 bezoekers en
wordt in Azië als één van de belangrijke evenementen op het gebied van kunst en technologie
gezien. In 2008 werd de Triennial of New Media
Art uitgeroepen tot de meest invloedrijke tentoonstelling in China.
In 2014 presenteerde V2_ het project 75 Watt
van Revital Cohen & Tuur Van Balen op de
DEAF2014-biënnale. Dit project, dat in samenwerking met V2_, de British Council en FACT uit Liverpool tot stand kwam, werd in een
assemblagefabriek in China gerealiseerd en onderzoekt de aard van massaproductie op geopolitieke
schaal, de vervreemding van de werknemer, en het
product dat deze produceert. Het resultaat is een
videoproductie met installatie. Het werk is intussen aangekocht door het MOMA in New York.
In 2014 is de door V2_ in 2013 georganiseerde
tentoonstelling V2_Lab Show – waarin een keuze
uit in het V2_Lab-gerealiseerde projecten gepresenteerd werd – overgenomen door het National
Taiwan Museum of Fine Arts in Taichung (Taiwan)
onder de titel Exploring the Media Boundaries, en
aangevuld met enkele lokale kunstenaars. Het
NTMFA is een zeer invloedrijk museum in Taiwan
dat een speciaal programma voor Digital Arts
voert.

Lokale presentaties
In 2013 is een begin gemaakt met een nauwere
samenwerking tussen collega-instellingen in en
rond de Witte de Withstraat. Hiervoor werd Kunstblock opgericht dat naast het festival Wereld van
Witte de With samenwerking stimuleert op het gebied van educatie, presentatie, en de zorg voor de
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Witte de Withstraat als een gezamenlijk publiek
domein. Deze samenwerking leidde in 2014 tot
het ontwikkelen van het festival Wereld van Witte
de Withkwartier en een tweewekelijks programma
onder de naam De Derde Dinsdag waarin de betrokken instellingen hun aankomende programma’s aan een breed en gevarieerd publiek
presenteren. Op het gebied van educatie is eind
2014 gestart met het vrijdagavondprogramma
Kunstavond in het Witte de Withkwartier, waarbij
alle betrokkenen hun instelling openstellen en
rondleidingen geven. Ook worden Kunstblock Tourrondleidingen aangeboden waar met een curator
de tentoonstellingen van de Kunstblockinstellingen toegelicht worden.
Het V2_Test_Lab-programma – een serie van
presentaties – richt zich voornamelijk op lokale en
regionale makers en kunststudenten. In 2013
werkte het Test_Lab-programma voor het eerst
samen met en werden enkele programma’s gepresenteerd in Het Nieuwe Instituut. De samenwerking met HNI werd in 2014 voortgezet met een
intensieve inhoudelijke en productionele samenwerking binnen het DEAF-festival dat in mei 2014
in het HNI plaatsvond.
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 presentatieserie Blowup die zich richt op inhoudelijke thema’s en in steeds wisselende formats wordt gepresenteerd (debatten, kleinschalige
tentoonstellingen, projectpresentaties, onderzoek)
heeft het afgelopen jaar nauwer samengewerkt
met het V2_Lab. De Blowup-serie produceerde in
2014 ook een serie online-publicaties die gratis
aangeboden worden op de V2_ website (zie jaarverslagcijfers).
Het 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 voorheen gesloten gevel
intussen deels van glas is kan dat deel van de begane grond gebruikt worden voor kleine kortlopende tentoonstellingen of andere activiteiten die
de straat bij het pand betrekken.

DEAF-biënnale
In 2014 vond de DEAF-biënnale plaats. Dit tweejaarlijkse door V2_ opgerichte festival werd in
2012 verzelfstandigd maar wordt nog steeds geïnitieerd en ontwikkeld door V2_. In 2014 is een alliantie aangegaan met Het Nieuwe Instituut; het
festival vond dan ook voor een belangrijk deel

plaats in het gebouw van het HNI (tentoonstelling,
workshops, conferentie, seminars, e.d.). De festivallocaties waren: V2_, Het Nieuwe Instituut, Arminius en WORM. Voor de biënnale werd samengewerkt met een tiental collega-instellingen en
universiteiten uit binnen- en buitenland.
DEAF2014 trok ongeveer 8500 bezoekers.

Publicaties
De publicaties van V2_ zijn een belangrijk platform
voor ons theoretisch onderzoek. Op minimaal dertig universiteiten in binnen- en buitenland worden
onze publicaties gebruikt in verschillende lessen.
Parallel aan de drie boeken die V2_ in 2014 publiceerde werd de productie van e-books en onlinepublicaties, onder andere voor tablets, verder
ontwikkeld. De resultaten van de internationale
workshops in samenwerking met de universiteit
van Michigan (US) en Aalborg (DK) werden in 2014
gepubliceerd in enkele ePubs. De ePubs zijn voorlopig nog gratis te downloaden op de V2_ website
maar in de nabije toekomst zal er een bescheiden
bijdrage gevraagd worden voor deze publicaties.

Organisatorische ontwikkelingen
Eind 2012 hebben we V2_ ingrijpend gereorganiseerd onder druk van de beleidsherzieningen van
het ministerie van OCenW. Vijftig procent van de
medewerkers is ontslagen of kreeg geen contractverlenging meer, dertig procent van de huisvesting
werd afgestoten, en het jaarbudget liep eveneens
terug met vijftig procent. In 2013 en 2014 werd
een nieuwe organisatorische balans gezocht en
werd een goede en flexibele organisatie- en werkstructuur ontwikkeld die continuïteit en projectmatig werken waarborgt.

Huisvesting
In 2013 werd een deel van de V2_-gevel aan de
Eendrachtsstraat van een glazen pui voorzien
waardoor het V2_-pand aanzienlijk opener en toegankelijker werd. Ook werd op de begane grond
een mezzanine aangebracht die deels het verlies
aan ruimte door het afstoten van de derde verdieping compenseerde.
In 2014 werd vervolgens een bijzonder logo
aangebracht, ontworpen door architect/ontwerper
Lars Spuybroek in samenwerking met Daglicht &
Vorm, dat door zijn ontwerp optimaal zichtbaar is
vanuit de Witte de Withstraat. Daarmee werd de
laatste stap gezet in het opknappen en meer zichtbaar maken van het V2_-pand. De straat kreeg
met de metamorfose van het V2_ pand de opknapbeurt die het nodig had.
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“The residency at V2_ was
one of the most positive
experiences in my life.”
– Melissa Coleman, kunstenaar, ontwikkelaar van wearables

Financiën
Het aantrekken van extra projectmiddelen verliep
in 2014 moeizamer dan verwacht; het bleef achter
bij de gestelde ambities van V2_. Om deze reden
wordt gewerkt aan nieuwe inkomstenmodellen
zoals onder andere het Piccard Endowment Fonds,
dat zich richt op het bedrijfsleven en het vakgericht
onderwijs. Het Piccardfonds zal haar eerste activi-

teit in 2015 presenteren. Het jaar werd inhoudelijk
en financieel goed afgesloten, maar er zal de komende jaren hard gezocht moeten worden naar
nieuwe inkomsten om het onderzoekende en experimentele karakter van V2_ met dezelfde kwaliteit
overeind te kunnen houden.
Alex Adriaansens, directeur-bestuurder V2_

1.0 ACTIVITEITEN 2014
V2_Instituut voor de instabiele media is opgericht
in 1981, en is een interdisciplinair centrum voor
kunst, technologie en samenleving. V2_ doet onderzoek naar, publiceert over, produceert, en presenteert hedendaagse kunst en vormgeving die
onze technologische cultuur vormgeeft en reflecteert. V2_ is een platform waar makers en onderzoekers uit verschillende vakgebieden elkaar
ontmoeten en kunnen samenwerken. V2_ creëert
een context waarin technologische kwesties worden onderzocht door middel van kritische reflectie
en praktijkgericht onderzoek.
De V2_-activiteiten kenmerken zich door haar
aandacht voor het experiment en onderzoek, en
krijgt vorm in producties, het artists-in-residenceprogramma, de presentaties en de publicaties die
in dit jaarverslag beschreven staan. Dit onderzoek
en de uitkomsten daarvan worden waar mogelijk
via publiekspresentaties en ePubs zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. Het publiek bestaat deels uit
makers: mensen met een achtergrond in de kunst,
cultuur, vormgeving of creatieve sector. Dit zijn
voornamelijk studenten en professionele kunstenaars, vormgevers en hackers.
Een breder en algemener publiek wordt bereikt
met de tentoonstellingen en speciale projecten tijdens het IFFR, de Museumnacht en/of de Wereld
van Witte de With-festival, of via tentoonstellingen
in het buitenland. Ook de DEAF-biënnale is een
belangrijk platform om een specifiek en algemener
publiek te bereiken. De bezoekersaantallen van
2014 zijn vergelijkbaar met 2013. Er is een stijging
te zien die vooral toegeschreven kan worden aan
de V2_-bijdrage aan de DEAF-biënnale. Bezoekersaantallen van internationale projecten zijn gestegen door het distribueren van de V2_Lab-tentoonstelling en de bijdragen aan de Triennial of New
Media Art in China waarvan V2_ een van de oprichters is.

Onderzoeksthema’s
De keuze voor projecten en deelnemers aan de activiteiten vindt plaats op basis van thema’s die als
leidraad voor de (meeste) activiteiten dienen. Dit
jaar was het thema The Progress Trap. In de
tweede helft van 2014 werd dit thema door onderzoek langzaam omgebogen naar het nadenken
over Innovation in Extreme Scenarios wat weer als
leidraad voor 2015 zal dienen.
Met het thema The Progress Trap vraagt V2_
zich af of innovatie inmiddels geen doel op zich is
geworden. Leiden de zogenaamde innovaties wel
echt tot vooruitgang, en dragen ze überhaupt bij
aan het oplossen van de mondiale problemen van
onze tijd of leidt het slechts tot nieuwe gadgets of
een nieuw consumentenproduct voor de markt der
welvarenden op deze wereld?
The Progress Trap is de valkuil die ontstaat
wanneer vooruitgang een doel op zich wordt en
daarmee niet noodzakelijk meer een verrijking of
verbetering hoeft te zijn. Het is niet ondenkbaar
dat de technologieën en innovaties van morgen
juist een versterking blijken van mondiale en lokale
problemen, en dat een technologie van gisteren
juist de toekomst heeft.
V2_ presenteert kunstenaars, vormgevers en
andere makers als free agents die een verandering
in gang kunnen zetten. In het programma van
2014 keken we hiervoor verder dan de ‘innovatiehorizon’ van de vrije markt en probeerden we ons
extreme scenario’s voor te stellen die verder gaan
dan innovatie voor een overvoerde consumentenmarkt. Oorlog, klimaatveranderingen en extreme
sociale en culturele problemen zijn vaak versnellers
van en leiden vaak tot ingrijpende innovatie. In
deze context krijgt vooruitgang een andere betekenis dan in de vaak zeer optimistische, speculatieve
en positieve blik op technologische vooruitgang.
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V2_ bracht in 2014 mensen en organisaties bijeen
die elk op hun eigen manier bijdroegen aan het
denken over innovatie en innovatieve oplossingen,
zonder dat deze meteen aan verdienmodellen gekoppeld waren. Om het thema niet te theoretisch

te maken werd het onderzoek en de vraagstelling
voortdurend aan concrete projecten gekoppeld die
op zich al vaak een statement waren over innovatie.

1.1 PUBLIEKSPRESENTATIES
TENTOONSTELLINGEN

Blueprints for the Unknown
FORMAT: tentoonstelling en presentaties
LOCATIE: V2_
KUNSTENAARS EN ONTWERPERS: Superflux – superflux.in/; Tobias Revell – tobiasrevell.com/; Raphael Kim –
biohackanddesign.com/; Koby Barhad – knstudio.com/; Cohen Van Balen – www.cohenvanbalen.com/; Studio Nand –
www.nand.io/; David Benque – www.davidbenque.com/;
‘Blueprints for the Unknown’ was te zien bij
V2_ en werd gepresenteerd als onderdeel
van DEAF2014.
Recente ontwikkelingen in de synthetische biologie maken het ontwerpen van nieuwe levensvormen een steeds reëlere mogelijkheid. Gedreven
door een technische benadering van de biologie,
wordt de toekomstige wetenschapper/ontwerper
steeds meer als een architect van het leven gezien,
die levende organismen uit een bibliotheek van gestandaardiseerde en reproduceerbare onderdelen
creëert.
Levende organismen zijn niet-statisch, uniek en
context-specifiek, ze zijn onderhevig aan evolutie,
mutaties en symbiose. Zodra wetenschap vanuit
het Lab de werkelijke wereld in gaat, wordt het direct deel van veel grotere systemen zoals economie, politiek en ons geloofssysteem – met vaak
verrassende uitkomsten in positieve en/of negatieve zin.
De projecten in deze tentoonstelling onderzoeken de kloof tussen de beloftes van een biologie
die door technici en engineers gecreëerd wordt en
de complexe en conflictueuze wereld waarin we
leven. Elk scenario in de projecten vindt plaats in
een zeer specifieke context, variërend van de gezondheidszorg tot groene politiek of Bonsai-verzor-

ging; het onderzoekt en test de potentiële impact
van biotechnologie op samenleving en cultuur.
Blueprints for the Unknown is een project van
de afdeling Design Interactions Research aan het
Royal College of Art in Londen, en is onderdeel van
het Europese kunst-wetenschappelijk programma
Studiolab.
Over StudioLab
StudioLab wil een nieuw Europees platform op
richten voor interactie tussen kunst en wetenschap; het is geïnspireerd op het idee om de kunstenaarsstudio om te vormen tot een hybride
creatieve werkruimte. StudioLab brengt wetenschappelijk onderzoekers in contact met centers of
excellence in de kunst en het experimenteel ontwerp zoals Le Laboratoire (Parijs), Science Gallery
(Trinity College Dublin), Royal College of Art (Londen), Ars Electronica (Linz) en MediaLab Prado
(Madrid).
Blueprints for the Unknown
website: studiolab.di.rca.ac.uk/
Design Interactions
Research: di.research.rca.ac.uk/content/home

Turtle 1
FORMAT: tentoonstelling
DATUM: 8–16 maart
AANTAL BEZOEKERS: 1081
Rotterdamse kunstenaar Melle Smets en socioloog
Joost van Onna volgde het spoor van afgedankte
Westerse auto-onderdelen en belandde in een
plaats genaamd Suame Magazine in Ghana, waar
schroot wordt verwerkt door zo’n 200.000 zeer gespecialiseerde technici werkzaam in 12.000 informele werkruimtes. Smets en Onna draaide deze
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cyclus volledig om en samen met de lokale automonteurs van Suame Magazine produceerde ze de
eerste auto uit schroot en het aanwezige vakmanschap in Suama Magazine; een Afrikaanse auto die
mogelijk ooit geëxporteerd zal worden naar het
Westen.
Het project Turtle 1, de expert-meeting en tentoonstelling in V2_, zijn een vervolg op de eerste
fase van het project zoals dat hierboven beschreven is.
Het vervolgproject werd gestart met een expertmeeting waarvoor experts uit allerlei bereiken bij
elkaar werden gebracht (handwerkers, automonteurs, ondernemers en ontwikkelmaatschappijen
die actief zijn in Afrika, etc.). De directeur van de
ontwikkelmaatschappij voor Suame Magazine gaf
een presentatie waarin het belang van het pilotproject werd toegelicht. Hoe kan Ghana de eerste
Afrikaanse automobiel ontwikkelen die geëigend is
voor de omstandigheden op het Afrikaanse platteland? De expert-meeting was voorafgaand aan de
Museumnacht 2014 en de tentoonstelling Turtle
1: The Sequel, waar naast een aantal video’s en tekeningen die het proces in detail toonden, ook het
eerste prototype dat gebouwd werd in Ghana te
zien was.

Summer Sessions 2014
FORMAT: tentoonstelling
DATUM: 12–14 september
LOCATIE: V2_Groundfloor
KUNSTENAARS: Iris & Cedar (CN), Chi PoHao (TW), Juan Salas Carreño (PE), Niklas
Adam (NO), Joseph Hughes (UK) en Maarten
Hunink (NL)
URL: http://v2.nl/events/exhibitionsummer-sessions-2014
Tijdens de Summer Sessions-editie van 2014 ontving V2_ vier kunstenaars uit Taiwan, Peru, Noorwegen en Engeland; een kunstenaarsduo uit
China, en een Nederlandse kunstenaar. Door al
deze Summer Sessions-residency’s gelijktijdig in de
zomer 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 2014, waar de deelnemers veel feedback ontvingen op hun nieuwe werk.
De deelnemende kunstenaars waren de dag na
Test_Lab alweer vroeg in de weer om op basis van
de vergaarde feedback nog laatste wijzigingen
door te voeren in hun werk, voordat het te zien zou
zijn als tentoonstelling voor de bezoekers van het
Festival Wereld van het Witte de Withkwartier. De
tentoonstelling liet het breed-geïnteresseerd festivalpubliek goed zien hoe uitgebreid het veld van de

mediakunst tegenwoordig is. De exposerende kunstenaars wisselden elkaar tijdens het festivalweekend steeds af als suppoosten van de tentoonstelling, zodat zij ook actief met het publiek over
hun werk van gedachten konden wisselen. Vaak
kwam in die gesprekken ook hun ervaring in Rotterdam en bij V2_ aan bod, waardoor bezoekers
niet alleen bekend werden met het werk van deze
jonge talenten, maar ook met de manier waarop
V2_ talent ontwikkelt.

The Progress Trap
FORMAT: tentoonstelling
DATUM: 21 mei–9 juni
KUNSTENAARS: Louis-Philippe Demers;
Nam June Paik; Monobanda; Gabriela Golder; Boris Petrovsky; Jenny Holzer; Julie Mecoli; Melle Smets and Joost van Onna;
Revital Cohen and Tuur van Balen; Unknown; Lucas Foglia; Alicia Framis
De tentoonstelling van DEAF2014 was een kritische reflectie op huidige oppervlakkige ideeën over
de op techniek-gerichte vooruitgang. De context
van deze tentoonstelling was het concept van de
progress trap zoals verwoord in het gelijknamige
boek van Ronald Wright. De progress trap is een situatie die zich voordoet bij het streven naar vooruitgang, waarbij we per ongeluk problemen introduceren waarvoor we noch de middelen, noch de
politieke wil hebben, deze op te lossen uit angst
voor het verlies op korte termijn van status, stabiliteit of kwaliteit van het leven in het algemeen.
De kunstwerken in de thematische tentoonstelling belichtte op meerdere niveaus wat deze progress trap inhoud. Ten eerste, het geloof dat de
technologie onze redder is en dat technologie te
vertrouwen is, zoals belichaamd in het werk The
Blind Robot van Louis-Philippe Demers (CDN), dat
laat zien hoe intieme relaties met technologie
aanvoelen wanneer een robot je gezicht beroert. Of
in het werk Das Vergerät van Boris Petrovski,
waarin honderd huishoudelijke apparaten die ons
dagelijks leven eenvoudiger moeten maken, maar
die, als ze in een netwerk met elkaar en het publiek
communiceren, een onnavolgbaar gedrag vertonen. Ten tweede, ging de tentoonstelling in op de
vervreemding van arbeid en product die ontstaat
in een mondiaal en digitaal aangestuurd productieproces, zoals te zien was in het project 75 Watt
van Cohen en van Balen, waarin een product werd
ontworpen met als enig doel het choreograferen
van de bewegingen van Chinese fabrieksarbeiders
die aan de lopende band werken. Ten derde toonden een aantal werken het verlangen om aan de
progress trap te ontsnappen zoals in het werk van
Alicia Framis die een groot bord met vertrekkende
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vluchten in de tentoonstelling had opgehangen,
zoals we kennen van luchthavens, met daarop utopische bestemmingen. Maar ook de Preppers
Room die in de tentoonstellingsruimte was geïnstalleerd gaf uitdrukking aan het verlangen om te
ontsnappen aan de progress trap die uiteindelijk
tot verval zal leiden.
Bij vertrek uit de tentoonstelling zullen bezoekers zich mogelijk afgevraagd hebben, dat als
technologie niet blind te vertrouwen is voor het
oplossen van onze problemen, waarop ze dan wel
kunnen vertrouwen als het op de toekomst aankomt. Voor de goede kijker werd dan ook bij het
verlaten van de tentoonstellingsruimte de achterkant van het werk zichtbaar dat ze bij binnenkomst ook al zagen: The Blind Robot. Ze konden bij
vertrek zien dat The Blind Robot helemaal geen
robot was, maar dat de robot handmatig werd
aangestuurd door een persoon.
De projecten die te zien waren in de tentoonstelling kwamen uit heel uiteenlopende vakgebieden, variërend van fotografie tot design, en van
iconische mediakunstwerken zoals Internet Dweller van Nam June Paik, tot nieuwe producties geproduceerd in samen werking met V2_Lab.

Art & Networks
FORMAT: workshop en tentoonstelling
DATUM: 15 oktober
DEELNEMERS: studenten van de minor Art
& Technology
In deze eendaagse tentoonstelling presenteerde
studenten van de minor Art & Technology van de
AKV St. Joost uit Breda, een aantal werken die het
fenomeen Lifelogging reflecteerde: Log your Life,
your Body, your Network en geef een statement
via een beeld, installatie of interactieve presentatie
die uitdaagt en tot reflectie dwingt. Het vastleggen
van alles wat je doet en hoe je lichaam zich gedraagt, is een fenomeen dat zich explosief ontwikkelt door middel van draagbare technologie zoals
smartphones, armbandjes die met je smartphone
communiceren en de iWatch. Deze tentoonstelling
is een experiment dat AKV St. Joost onderneemt
met haar studenten in samenwerking met een organisatie als V2_. Het probeert nieuwe methodes
en vormen van dialoog te ontwikkelen die onderdeel van de studie van de studenten is.

KEY
FORMAT: tentoonstelling, lezingen
DATUM: 7–15 februari
PARTNERS: Universiteit van Leiden,
afd. Mediatechnologie
KUNSTENAARS, VORMGEVERS TENTOONSTELLING: Jasper Scheffel, Scarlett
Shang, Caspar Silvester; Eva Delincakova,
Jorrit Siebelink, Hadiss Yusefi; Bernd Dudzik,
Emiel de Munck, Andres Pardo Rodriques;
Wouter van den Heuvel, Syarif Hidayatullah,
Haixiang Zgnag, Pete van der Spoel; Benny
Aartman, Jiang Zhenghua, Bobbie Smulders; Adiel Ghafoerkhan, Jelena Lavroechina, Arjen Suijker; Harpo ‘t Hart, Joanna
Pisarczyk, Alice Schut; Remi Alkemade, Annika Geurtsen, Huiber Harteich.
PRESENTATIES EN LEZINGEN: Anouk Wiprecht, Kees Tazelaar, Roy van Rooijen, Tamara Pinos, Jaap Bierman, Arne Boon
In het Media Technology Master of Science-programma van de universiteit van Leiden worden
studenten aangemoedigd om een creatieve blik op
de wetenschap te ontwikkelen. Het leidt studenten
op om hun persoonlijke interesses en inspiratie om
te zetten in onderzoeksprojecten. Het staat open
voor ongewone vragen, onconventionele onderzoeksmethoden en presentatievormen die buiten
het traditionele scriptie-format vallen: de uitkomsten bestaan uit installaties, games en boeken.
“KEY” is het algemene thema voor het semester van 2014. Van dit thema zijn acht sub-thema’s
afgeleid: coderen/decoderen, DNA, uniek, privé,
toegang, poort, oplossing, en Leiden. De studenten
hebben in groepjes van drie gewerkt met ieder een
eigen sub-thema. Het project bestaat uit drie
fasen. Allereerst is de studenten gevraagd om hun
thema in de breedste zin te verkennen en te ontdekken. Na voldoende inzicht in het thema te hebben verworven, worden ze gevraagd om dwingende
statements over het thema te formuleren. Is dit
stadium voltooid, dan worden ze gevraagd om hun
uitspraken te vertalen in een installatie. Samen
vormen deze installaties de tentoonstelling KEY
die voor een algemeen publiek toegankelijk is.
In aanvulling op de tentoonstelling werden diverse openbare lezingen georganiseerd, en een
‘Meet the Makers’-sessie waarin de deelnemende
leerlingen uitleggen wat hun onderzoek en werk
inhoudt.
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Politics of Craft
FORMAT: tentoonstelling, performances,
lezingen
DATUM: 24–29 juni
LOCATIE: V2_Groundfloor
PARTNER: Piet Zwart Instituut
KUNSTENAARS: Mihail Bakalov [BG], Caetano Carvalho [BR & NL], Junyu Chen [CN],
Ana Luísa Moura [PT], Henk-Jelle de Groot
[NL], Lucia Dossin [BR & NL], Max Dovey
[UK], Elleke Hageman [NL], Artyom Kocharyan [AZ & NL], Lídia Rodrigues [PT] & Nikolaos Vogiatzis [EL].
AANTAL BEZOEKERS: 135
URL: http://v2.nl/events/politics-of-craft
“News from Nowhere” is een tekst die in 1890
werd geschreven door William Morris en het fundament vormt voor de Arts and Crafts-beweging. Ondanks dat de tekst al meer dan honderd jaar oud
is, bevat het een verrassend actuele kritiek op het
kapitalisme en de mondialisering in relatie tot de
precaire situatie van kunstenaars. Het tegelijkertijd
sterke actuele karakter en de relevantie van de
tekst van deze beweging is een interessante paradox waar elf eerstejaars studenten van de Master
Media Design van het Piet Zwart instituut onder
leiding van theoreticus Florian Cramer mee aan de
slag gingen. Hun interpretaties van “News from
Nowhere “ werden tentoongesteld in deze gelijknamige tentoonstelling met performances en lezingen door studenten en hun begeleiders.

Digital Craft
FORMAT: tentoonstelling
DATUM: 31 januari–1 februari
LOCATIE: V2_Groundfloor
KUNSTENAARS: 21 studenten van 9 verschillende afdelingen van de Willem de Kooning Academy
URL: http://v2.nl/events/digital-craftsexpo
Studenten van de nieuwe Willem de Kooning Academy minor Digital Craft presenteerden in een gelijknamige tentoonstelling objecten om te
inspireren, verwondering, en reflecteren op onze
relatie met ambachtelijkheid in een tijd van elektronische, digitale, en genetwerkte media. In de
studenten bleken echte digitale ambachtslieden te
schuilen, die naast het programmeren en het digitaal bewerken van beelden, niet bang waren hun
handen vuil te maken of hun vingers te branden
aan de soldeerbout. De resulterende tentoonstelling liet mooi zien hoe ambachtelijkheid en het digitale domein tegenwoordig in elkaars verlengde

liggen. Een filosofie die erg sterk past bij de
aRt&D-visie van het V2_Lab. De tentoonstelling
vormde dus ook een mooie introductie van deze
jonge makers aan V2_ en andersom.

China Media Art 2014 –
THING WORLD
Triënnale voor mediakunst in Beijing, China
FORMAT: tentoonstelling (5000 m2) en lezingen, workshops
LOCATIE: National Art Museum Of China,
Beijing, China
DATUM: 11 juni–9 juli
NEDERLANDSE KUNSTENAARS:
Zoro Feigl; Ronald van der Meijs; Jessica de
Boer
INTERNATIONALE KUNSTENAARS:
Jacob Tonski (US), Pe Lang (CH), Gail Wight
(US), Cecile Babiole (FR), Adriana Salazar
(CO), Ralf Baecker (DE), Silvio Vujicic (HR),
Sasa Spacal (SL), Yunchul Kim (KR), U-Ram
Choe (KR), Margareta Lekic (HR), Yang
Zhengzhong (CN), Wu Juehui (CN), Zimoun
(CH), Carl-Cohan Rosen (SE), Ken Feingold
(US), Lawrence Malstaf (NO/BE), Wade Marynowsky (AU), Petra Gemeiboeck (AU), Rob
Saunders (AU), Karoline Sobcka (US/PL),
Finnbogi Petursson (IC), Zhang Peili (CN),
Wang Chung-Kun (TW), Catherine Bechard,
Sabin Hudon (CA), Noa Bolberg (IL), Cohen
van Balen (UK), Aaajiao (CN), Liu Xiaoguang
(CN), Gustav Hellberg (SE), Jean-Pierre Gauthier (CA), Julius von Bismarck (DE), Michael
Toaquin Grey (US), Hu Jieming (CN), Rejane
Contoni (BR), Christopher Baker (US), Wang
Yuyang (CN), Pina Yoldas (TR/DE), Rosa
Bara (IT), Benjamin Gaulon (FR), Wolfgang
Stehler (DE/US), Mark Leckey (UK), Jennifer
en Kevin McCoy (US), Karoline Sobecke (OL).
PUBLICATIE: catalogus 330 pagina’s full
colour, oplage 10.000 stuks,
UITGEGEVEN DOOR: Liverpool University
Press en National Art Museum Of China
AANTAL BEZOEKERS: 110.000
Geschiedenis van de triënnale
In 2008 werd de eerste New Media Art-triënnale
georganiseerd door het National Art Museum Of
China (NAMOC). Deze triënnale is voortgekomen
uit een vier jaar durende samenwerking tussen
Tsinghua University uit Beijing, Parsons New
School of Design uit New York en V2_ in de jaren
2004 tot 2008.
De samenwerking voor de editie van 2014, genaamd Thing World, heeft ook deze keer weer geresulteerd in een bijzondere tentoonstelling, die in
Europa nauwelijks gerealiseerd zou kunnen wor17
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den omdat de grote musea hier zeer zelden grote
interdisciplinaire tentoonstellingen rond kunst,
technologie en samenleving presenteren. Een tentoonstelling van de omvang van Thing World
(5000 m2) is dan ook bijzonder en kreeg internationaal dan ook weer veel aandacht. De catalogus
die werd uitgegeven is zeer uitgebreid en geeft een
goed overzicht van de tentoonstelling en de onderliggende thema’s die het uitgangspunt vormden
voor deze tentoonstelling.
Thema van de triënnale: Thing World
De wereld is een thing world, een dingwereld. Zonder de dingen zou er niets te beschrijven of te interpreteren zijn, zouden er geen prikkels zijn die de
verbeelding aanjagen, noch zouden er samenlevingen en culturen bestaan. In de Chinese taal is het
woord voor ‘ding’ een samenstelling van de tekens
voor Oost en West, een geografische overbrugging
tussen de oneindige ruimte tussen twee imaginaire uitersten.
Technologie met zijn initiërende modaliteit zou
wel eens de verrassing kandidaat kunnen zijn die
het antropocentrisme op zijn kop zet opnieuw de
relatie tussen mens, dieren, technologie en dingen
onderzoekt.

Exploring the Media Boundaries
I.s.m. National Taiwan Museum of Fine Arts
FORMAT: tentoonstelling en symposium
DATUM: 14 juni–17 augustus
KUNSTENAARS: Nicky Assmann (NL); Akitoshi Honda (J); Silvio Vujicic (HR); Marnix de
Nijs (NL); Boris Debackere (BE); Jon Stam en
Simon de Bakker (NL); Carolien Teunisse en
Bram Snijders (NL).
Deze tentoonstelling is voortgekomen uit de
V2_Lab Show, de jaartentoonstelling van V2_ in
2013 die deels werd overgenomen en aangevuld
door het National Taiwan Museum of Fine Arts in
Taichung, Taiwan. De V2_Lab Show liet de ontwikkelingen, methodes en werkwijze zien van het Lab
van de afgelopen jaren. Deze ontwikkeling is deels
ook representatief voor ontwikkelingen op het gebied van kunst en technologie.
V2_Lab is een werkplaats voor onderzoek en productie, het is een gemeenschap van creatieve samenwerkende onderzoekers, kunstenaars, en
ontwikkelaars uit verschillende disciplines. Het internationale netwerk van professionals en organisaties is een van de belangrijke kwaliteiten van het
lab. Kunstenaars en organisaties benaderen V2_
dan ook voor een breed scala aan redenen, zoals
interdisciplinaire samenwerking, productionele
hulp, conceptuele feedback, of technisch en artis-

tiek advies. Op dit moment wordt er samengewerkt met onder andere Tshinghua University in
Beijing, Parsons New School of Design in New
York, het Noorse productienetwerk PNEK, het National Taiwan Museum for Fine Arts, de Society for
Art and Technology in Montréal, Laboral in Gijon,
Baltan Laboratories in Eindhoven, het Canadese
Film Centre in Toronto, Chronus Art Center in
Shanghai, iMAL in Brussel, en nog een stel nationale en internationale partners met wie op projectbasis wordt samengewerkt.
V2_Lab wordt gedreven door artistiek onderzoek en ontwikkeling, waarbij de technologie het
onderwerp van het onderzoek is of deel van het artistiek concept. V2_Lab is er op gericht om kunstenaars aan te moedigen en te ondersteunen in het
ontwikkelen van een sterke conceptuele basis en
een kritische houding die zich verzet tegen de sensatie die iedere nieuwe technologie met zich
brengt. De methodieken die het werk van het
V2_Lab kenmerken zijn ‘Design Fictions’, ‘extreme
scenario’s’ en ‘re-enactments’. Design Fictie is een
methode om zich op het narratieve te concentreren als een instrument om opnieuw na te denken
over de huidige opvattingen en inzichten. Het kan
gezien worden als een oefening in visionaire storytelling die onze dromen over de toekomst levendiger en helderder maken. Design Fiction is een
manier om toekomstige scenario’s te schetsen,
van het voorstelbare naar het onmogelijke.
Een manier om Design Fiction te implementeren is door middel van een extreem scenario: een
radicale overdrijving van een situatie om het denken over cruciale kwesties te prikkelen. Extreme
scenario’s verbreken de reguliere context waarin
gedachten normaliter vast komen te zitten. De reenactment is een methode die prioriteit geeft aan
de inhoud boven de technologie, dit door het ‘naspelen’ en opnieuw doorleven van historische momenten, ongeacht wat de aard van deze
momenten is (maatschappelijk, kunst, theorie
etc.). Oude concepten kunnen in een sterk veranderde context nog steeds heel goed werken.
V2_Lab heeft zo tot doel de belangrijkste technologie en de thema’s van onze tijd opnieuw op te
graven en te evalueren en zo nodig opnieuw toe te
passen in de vernieuwde context.

Paper Moon
FORMAT: Tentoonstelling
DATUM: 30 en 31 mei
LOCATIE: Oxford Future Forum (UK)
KUNSTENAARS: Ilona Gaynor (UK) en Craig
Sinnamon (UK)
De tentoonstelling Paper Moon werd eind 2013
gemaakt door Ilona Gaynor en Craig Sinnemon als
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onderdeel van een V2_-residency. Nadat het werk
in januari 2014 in V2_ te zien was, was het 30 en
31 mei te zien als onderdeel van het Oxford Future
Forum in Oxford (UK) dat georganiseerd werd door
de Saïd Business School van de universiteit van
Oxford.
Paper Moon verkent de juridische en economische vragen over het aankopen van buitenaards
land en eigendom zoals bijvoorbeeld aankopen van
‘land’ op de planeet maan, die in de nabije toekomst te verwachten zijn. De reguliere wetgeving
die we kennen voorziet niet in een wettelijke definitie van ‘outer space’, wat het is, en waar het is.
Ongemarkeerd grondgebied valt onder een
hybride ‘wetgeving voor outer space’, opgebouwd
uit een mix van oud en gedateerd beleid, speculaties, en gedateerde verwachtingen. Door een snelle
toename van de concentratie van macht en rijkdom in een genetwerkte mondiale samenleving, is
technologie steeds minder onderhevig en gebonden aan overheden of maatschappelijke visies,
maar kan het ingezet worden door bevoorrechte
rijke personen en organisaties om ruimtevluchten
te maken en om zich land toe te eigenen op planeten. Op papier is de verovering van 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 ontwikkeld in een residency in het
V2_Lab, samen met grafisch ontwerper Craig Sinnamon. Het uiteindelijke werk bestaat uit verschillende 3D-geprinte objecten, een 3D-animatie, een
printer waarvan het oppervlakte uit kleine stofdeeltjes bestaat, een taart met daarop een afbeelding van Google’s Planet Earth, een aantal
ontworpen objecten, afdrukken en andere artefacten.

TEST_LAB-SERIE
Test_Lab:
The Graduation Edition 2014
FORMAT: seminar en demonstraties
DATUM: 10 juli
LOCATIE: V2_ Groundfloor
KUNSTENAARS: Mohammed Ali, Roel Roscam Abbing, Jairo Gutiérrez, Kathryn Fleming, Veronika Krenn, Lasse van den Bosch
Christensen, and Peter Edwards.
URL: http://v2.nl/events/test_lab-thegraduation-edition-2014

Jongeren pikken vaak als eerste nieuwe ontwikkelingen op en zetten daarmee verandering in gang.
Aangezien V2_’s Test_Lab-serie 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. Door te scouten bij opleidingen en aanbevelingen van docenten en
onderwijs-coördinatoren te verzamelen ontstond
ook dit jaar weer een lange lijst van inhoudelijk
sterke afstudeerprojecten uit de eindexamententoonstellingen van 2014. Uit deze lijst maakte een
jury van experts een selectie, die niet alleen de
meest talentvolle afstudeerders een podium moest
geven, maar het publiek ook een goed overzicht
moest bieden van de diverse thema’s waaraan
deze nieuwe generatie kunstenaars en designers
werken, de diversiteit in posities die zij daarbij innemen, en de methoden die zij daarvoor toepassen.
De avond werd geopend door Mohammed Ali met
een zeer actueel speculatief ontwerpproject.
Slechts een aantal maanden voor het Schotse onafhankelijkheidsreferendum, nam Ali met zijn afstudeerwerk een voorschot op de uitkomst. Hij
schetste aan het begin van de Test_Lab hoe de onafhankelijkheid van Schotland ertoe zou kunnen
leiden dat het land zelfvoorzienend zou worden op
energiegebied. Ondanks dat Schotland over veel
natuurlijke energiebronnen beschikt, beargumenteerde Ali dat een meer duurzame energiepolitiek
er een is die bottom-up wordt georganiseerd; een
argument dat hij kracht bijzetten op basis van een
aantal modellen voor het thuis zelfstandig opwekken van energie, inclusief een DIY-kernfusiemodule. Net als Ali, studeerde ook Kathryn Fleming af
aan het Royal College of Art in Londen. Zij deed
dat op basis van een speculatief ontwerpproject
over de dierentuin van de toekomst waarin het
niet meer draait om het zien van exotische dieren,
maar waarin de mogelijkheden van biotechnologie
in het creëren en ontwerpen van nieuwe levensvormen centraal staan. Niet iedereen was gecharmeerd van de ethiek van een dergelijke dierentuin,
wat de nodige discussie losmaakte. Heel anders
van aard was het project van Veronika Krenn, die
afstudeerde aan de University of Art and Design in
Linz, waarin ze allerlei maatschappelijke data representeerde in voedsel. Deze ‘tastefication’ paste
ze voor de gelegenheid toe op statistieken over de
etnische samenstelling van Rotterdam, die tijdens
Test_Lab op basis van verschillende sauzen met de
mond konden worden ervaren. De discussie over
de ervaring van deze data werd enigszins gesmoord doordat de bezoekers hun mond vol had-
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den, toch keerde veel bezoekers na de presentaties
direct terug naar het project om Krenn te vragen of
hun smaakervaring klopte met de statistieken
waarop ze waren gebaseerd. Ook werden twee afstudeerders aan het Piet Zwart Institute voor het
programma geselecteerd. Roel Roscam Abbing
werd geselecteerd op basis van een werk dat DIYtechnieken voor draadloos Internet in kaart bracht
en onderzocht hoe deze DIY-ontwerpen worden ingegeven door lokale omstandigheden. Lasse van
den Bosch Christensen studeerde af aan het Piet
Zwart Institute met een project waarin hij Googlegebruikers die zich ernstig door het mega-bedrijf
‘gebruikt’ voelden de mogelijkheid gaf om hun gevoel uit te drukken in een cadeautje aan Google.
Het project leidde direct tot een interessante discussie over de gebruiker die ook handelswaar is geworden in de wereld van Google, zonder daar
expliciet mee in te stemmen. Een ruimtelijke interventie van Jairo Gutiérrez, die daarmee afstudeerde aan de Academy of Media Arts in Keulen,
richtte zich ook op een service van Google. Gutiérrez bedacht een half-doorzichtige doos die je op
straat om jezelf heen kan schuiven waarmee je jezelf beschermt tegen de camera van Google
Streetview. Zoals de Test_Lab bezoekers zelf konden ondervinden door met de doos de straat op te
lopen, dwong de opmerkelijke doos weliswaar online-privacy af, maar kijkt ook letterlijk iedereen op
straat om naar de vreemde gewaarwording. Je
ruilt dus als het ware online-privacy in voor extra
aandacht in de fysieke wereld, waarmee het de
vraag stelt hoe die tegen elkaar opwegen. Geluidskunstenaar Peter Edwards sloot de avond af met
het werk op basis waarvan hij als eerste student
afstudeerde aan de nieuwe master die het conservatorium in Den Haag opzette samen met geluidsinstituut STEIM.
De selectie afstudeerwerken voor Test_Lab: The
Graduation Edition 2014 lijkt aan te geven dat de
generatie kunstenaars en designers die in 2014 de
professionele wereld instroomden zich bijzonder
sterk verhoudt tot de politiek van technologie. Ook
de opleidingen zelf lijken zich met een dergelijke
kritische houding te willen afficheren, waarmee
V2_ als vertegenwoordiger van een dergelijke
kritische blik op technologie ook weer stevig in het
centrum van de aandacht staat bij de opleidingen.
Zo getuige ook de vele aanvragen tot samenwerking vanuit de opleidingen in 2014.

Test_Lab:
Summer Sessions 2014
FORMAT: seminar en demonstraties
DATUM: 11 september
LOCATIE: V2_Groundfloor
KUNSTENAARS: Iris & Cedar (CN), Chi PoHao (TW), Juan Salas Carreño (PE), Niklas
Adam (NO), Joseph Hughes (UK) en Maarten
Hunink (NL)
URL: http://v2.nl/events/test_labsummer-sessions-2014
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’s’ richten zich met name op kunstenaars die
aan het begin staan van hun professionele carrière. De deelnemende kunstenaars worden binnen
de residency’s 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 tweede jaar als internationaal netwerk
(Zie Summer Sessions 2014) waarbinnen de deelnemende instellingen hun lokale talenten uitwisselen. V2_ stuurde drie Nederlandse kunstenaars
naar partners in het buitenland, daarnaast verwelkomde V2_ vier internationale kunstenaars uit
Taiwan, Peru, Noorwegen en Engeland, een kunstenaarsduo uit China, en een Nederlandse kunstenaar, om ieder binnen zes tot acht weken een
nieuw project te realiseren. Door alle Summer Session-residency’s gelijktijdig te laten plaatsvinden,
ontstaat er ieder jaar weer een creatieve synergie
tussen de geselecteerde kunstenaars. De vruchten
van die synergie werden getoond en bediscussieerd tijdens Test_Lab: Summer Sessions 2014.
Deze editie van Test_Lab vormde dan ook de deadline waar de deelnemende kunstenaars deze zomer
naartoe werkten. Voor alle deelnemers was dit de
eerste publieke presentatie van een nieuw werk, en
voor velen ook hun allereerste internationale presentatie.
Voordat de kunstenaars hun nieuwe werken
onthulden werd eerst kort stilgestaan bij het netwerk voor talentontwikkeling waarvan de Summer
Sessions in Rotterdam vanaf 2013 deel uitmaken.
Dat werd gedaan door een korte toelichting door
curator Michel van Dartel en lab-manager Boris
Debackere op het werk van de Nederlandse kunstenaars die via het netwerk in het buitenland op
residency gingen. Omdat zij ten tijde van deze presentatie nog allemaal bij de buitenlandse partners
waren, werd hen gevraagd om een kort videofragment over hun voortgang op te sturen. Deze
video’s werden kort geïntroduceerd en de hele
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avond op een scherm vertoond om naast de kunstwerken die in Rotterdam waren gerealiseerd ook
de werking en schaal van het internationale Summer Sessions-netwerk inzichtelijk te maken.
Na deze korte introductie op dit netwerk, en
aandacht voor de werken die Nederlandse kunstenaars daarbinnen in het buitenland ontwikkelden,
trapte de Noorse kunstenaar Niklas Adam de kunstenaarspresentaties af. In een live-interview met
V2_’s curator Michelle Kasprzak lichtte Adam zijn
nieuwe kinetische installatie toe: een installatie
die een meditatieve ervaring voor het publiek beoogde en die door Adam in het interview geplaatst
werd in de geschiedenis van de installatiekunst.
Daarna interviewde projectmanager Jan Misker de
enige Nederlander die bij V2_ een werk ontwikkelde, Maarten Hunink. Hunink onderzocht het
concept ‘niets doen’ als onderdeel van een overkoepelend project waarin hij een jaar als monnik in
Rotterdam woont. Zijn onderzoek bracht aardig
wat conceptuele lastigheden mee; want wanneer
doe je eigenlijk niks? Daarnaast komt werkelijk
‘niets doen’ met velerlei praktische problemen.
Maar het meest interessante punt in het gesprek
over zijn werk was wellicht wel de sociale dimensie
van het project die hij naar voren bracht. Niets
doen wordt namelijk nogal snel met lui zijn geassocieerd. Terwijl alle Summer Session-kunstenaars
hard richting hun deadline werkten, voelde Hunink
zich vaak schuldig ten opzichte van hen. Hij hoefde
zelf immers niks te doen voor zijn project, en kon
ook niemand helpen. Taiwanese installatiekunstenaar Chi Po-Hao was een van die harde werkers;
hij ontwikkelde in de korte residency namelijk een
volledige nieuwe interactieve installatie, waarbij
het publiek straallampen op een serie zonnepanelen kon richten om een akoestische ervaring te veroorzaken. Peruaanse Juan Salas Carreño volgde
Po-Hao met een toelichting op zijn live-cinema-installatie, waarna de Britse Joseph Hughes een
serie van vijf prototypes introduceerde. Hughes
was daarmee de eerste Summer Session-kunstenaar die naast nieuw werk ook een nieuwe methodiek ontwikkelde tijdens zijn residency: een soort
rapid-prototyping, maar dan voor kunstwerken.
Tenslotte presenteerde het Chinese kunstenaarsduo Iris & Cedar hun nieuwe werk: een grijze doos
die door de kunstenaars ergens achtergelaten
wordt om te zien wie hem meeneemt en aan wie
die hem weer doorgeeft. Door de anonieme ‘dief’
steeds vragen te stellen via een website die in verbinding staat met een display op de grijze doos,
probeerden Iris & Cedar de Rotterdammers beter te
leren kennen; een typisch Summer Session-werk,
waarin de buitenlandse kunstenaar vaker naar
duiding van zijn nieuwe omgeving zoekt.
Tezamen produceerden de deelnemers aan de
Summer Sessions een bonte verzameling werken
die vooral goed liet zien hoe breed het veld van de
mediakunst tegenwoordig is en hoe verschillende

kunstenaars omgaan met en reflecteren op een
nieuwe omgeving.

Test_Lab: Genomic Gastronomy
FORMAT: seminar en demonstraties
DATUM: 12 september
LOCATIE: V2_Groundfloor
KUNSTENAARS: Zack Denfield, Cathrine
Kramer and Emma Conley, Peter van Boheemen, Anja Groten, Selby Gildemacher.
In een avond vol food phreaking en culinaire controverse, presenteerde artistieke denktank The
Center for Genomic Gastronomy hun meest recente werk rondom de biotechnologie en de biodiversiteit van ons voedselsysteem. Zij hadden de
ambitie opgevat om hun werk te documenteren in
een semi-fictieve documentaireserie, waarin in iedere aflevering een van hun projecten centraal zou
staan. Het script en film-plan werd gemaakt tijdens een residency die de gastronomische denktank van oktober tot en met december volgde bij
V2, en werd onthuld tijdens Test_Lab: Genomic
Gastronomy in de vorm van een aantal sneak-previews van hoe verschillende afleveringen in de documentaire eruit zullen zien. Met de hulp van
speciale gasten, zoals Anja Groten en Pieter van
Boheemen, namen de bezoekers kennis van hoe
het Center de zin en onzin van verhalen over ons
wereldwijde voedselsysteem in de documentaireserie zullen gaan onderzoeken. Naast een exclusieve blik op de kostuums die het Center voor de
serie ontwierpen en de decors die zij bedachten,
werd er ook samen met het publiek door delen van
het scripts gelopen, en werden er zelfs al een paar
ruwe beeldmontages getoond. Onder die laatste
beelden zat ook een schets van het zeer aanstekelijke openingsthema. Zoals gebruikelijk bij
Test_Lab, kon het publiek dit alles ook aan den
lijve ervaren. Ten eerste, door de besproken ingrediënten en recepten te proeven, zoals de smog van
verschillende steden in de vorm van meringues, te
ervaren hoe de befaamde genetisch-gemanipuleerde vis-tomaat waarschijnlijk gesmaakt heeft,
en gingen er Dorito’s rond waarin informatie gecodeerd was voor Edward Snowdon. De tweede manier waarop het plan ervaarbaar werd gemaakt
was door bezoekers zelf een deel van een scene te
laten spelen: omdat elke aflevering van de documentaire opent met vragen van burgers die bezorgd zijn over wat er eigenlijk in hun eten zit, of
hoe hun voedsel wordt gemaakt, werd er meteen
van de gelegenheid gebruik gemaakt om de aanwezige bezoekers op te nemen in de rol van bezorgde burgers. Beide live-experimenten waren
zowel enorm succesvol in het overbrengen van de
boodschap achter de projecten van het Center, als
25
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Allan Zipson als Marchall McLuhan tijdens een re-enactment op DEAF2014

in het genereren van feedback op het nieuwe project. Dit maakte de avond, ondanks een tegenvallende publieksopkomst, toch erg waardevol voor
zowel de kunstenaars als de aanwezigen.

DEAF-BIËNNALE –
V2_-PROGRAMMA
V2_-programma’s tijdens DEAF2014
In 2012 werd de DEAF-biënnale verzelfstandigd;
voorheen was het een regulier onderdeel van de
V2_-activiteiten. V2_ is nog wel de partij die het
festival inhoudelijk ontwikkelt. In 2014 werd voor
het eerst nauw samengewerkt met Het Nieuwe Instituut, dat zowel als inhoudelijke als producerende partner meewerkte aan deze editie.
Voor het programma van DEAF2014 ontwikkelde V2_ de thematiek en organiseerde daarnaast een aantal activiteiten die deels onderdeel
van het eigen reguliere jaarprogramma 2014
waren.
In dit jaarverslag zijn uitsluitend de DEAF-activiteiten opgenomen die door V2_ georganiseerd
werden en zoals aangegeven ook onderdeel van
het reguliere jaarprogramma 2014 van V2_
waren.

De avond van Angelo Vermeulen
FORMAT: Avondvullend programma met lezingen, debat en optredens
DATUM: 24 mei
SPREKERS: Angelo Vermeulen, Sarah Cook,
prof. Frances Brazier, Caroline Nevejan, Alex
MacDonald, Valery Vermeulen
PARTNERS: DEAF, de Brakke Grond en HNI
Tijdens deze avond onderzochten Angelo Vermeulen en zijn speciale gasten de ambitieuze droom
van ruimtereizen met ruimteschepen. Er werd ingezoomd op de rol en betekenis van deelnemende
systemen, biologische factoren, het ontwerp en de
engineering.
Het ontwerpen van een ruimteschip is een
unieke uitdaging. Het gaat niet alleen om afgesloten ruimten met een volledig fysiek ecosysteem,
maar ook met een uitgebalanceerd sociaal systeem. Technologische, biologische en sociale systemen moeten harmonisch samenwerken om
dergelijke ambitieuze missies te kunnen laten slagen. Tijdens de discussies en presentaties werd

vooral de rol van kunstenaars en kunst in het
maken van deze systemen benadrukt.
NASA-econoom Alex MacDonald, curator Sarah
Cook, en onderzoekers Caroline Nevejan en Frances Brazier gaven commentaar vanuit hun vakgebieden op het ontwerp van samenwerkende
systemen in kunst en wetenschap. Na een inleidende presentatie van Angelo Vermeulen over zijn
werk gaf kunstenaar en wiskundige Valery Vermeulen een muzikaal intermezzo op basis van
real-time radiosignalen uit de kosmos.

De avond van Richard Buckminster Fuller en Marshall McLuhan
FORMAT: lezingen
DATUM: 23 mei
SPREKERS: re-enactments door Van den
Hil; Zipson; Franzen; Debackere.
PARTNERS: DEAF en HNI
De avondvullende voorstelling was gebaseerd op
de ideeën van de legendarische denkers Richard
Buckminster Fuller en Marshall McLuhan en gepresenteerd in de vorm van een re-enactment van
delen van hun lezingen.
De ideeën van Richard Buckminster Fuller en
Marshall McLuhan hebben een enorme invloed
gehad op hoe we denken over de toekomst en onze
plaats in een technologische wereld. Door middel
van een theatrale re-enactment van historische lezingen werden een aantal van hun belangrijkste
concepten geprojecteerd in het nu.
Buckminster Fuller is moeilijk te classificeren.
Hij is of ingenieur of architect of uitvinder of ontdekker of geograaf of wiskundige of alles tegelijkertijd. Hij werd geboren in een andere eeuw, en
het lijkt duidelijk dat hij werkte aan ideeën die betrekking hadden op de volgende eeuw. In zijn eigen
woorden, zou men kunnen zeggen dat hij een comprehensive man was, van alle markten thuis.
Televisie is cool en radio is hot, dat is de boodschap en het medium is Marshall McLuhan. Net
als de meeste van McLuhan’s geschriften, zijn zijn
uitspraken kernachtig, ogenschijnlijk eenvoudig en
zeer provocerend. Marshall McLuhan bestudeert de
media op een manier die ons inzicht geeft op de
vraag waarom wij leven zoals wij dat doen. Hij
houdt zich bezig met alle media, maar hij is vooral
bekend als de profeet van de elektronische revolutie.
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Misfits – Alexa Clay
FORMAT: lezing
DATUM: 24 mei
SPREKER: Alexa Clay
PARTNERS: DEAF en HNI
In haar lezing vroeg de economische historicus
Alexa Clay aandacht voor ‘het niet passende’ zoals
de zwarte markt, en ondergrondse economieën,
zaken die een bedreiging vormen voor onze opvattingen en ideeën over wat vooruitgang is. Clay liet
zien hoe een aantal van de meest waardevolle gedachten en ideeën over vooruitgang terug te vinden zijn bij de kleine gangsters op de hoeken van
de townships in Kaapstad, de sloppenwijken van
Mumbai, rauwe buurten in New York City, de jonge
hackers van de digitale frontlinies en piraten uit de
achttiende eeuw. De presentatie van het onderzoek voor haar aankomende boek The Misfit Economy maakte duidelijk hoe we kunnen leren van
deze uitzonderingen in ons huidige systeem, en
hoe de strategieën en filosofieën die zich op rand
van de samenleving afspelen, gezien kunnen worden als een waardevolle bron van innovatie.

At the End of the World, Plant a
Tree: Practices and Considerations for the Twilight of Human
Time – Adam Greenfield
FORMAT: lezing
DATUM: 23 mei
SPREKER: Adam Greenfield
PARTNERS: DEAF en HNI
Adam Greenfield is de oprichter en managing director van Urbanscale, en is een gepassioneerd
pleitbezorger voor de mens als uitgangspunt voor
het ontwerp van technologische systemen. Urbanscale adviseert verschillende overheden en instanties.
Tussen 2008 en 2010 was hij hoofd van de
ontwerpafdeling voor services en user interface design bij Nokia. Daarvoor werkte hij als informatiearchitect voor Razorfish in Tokio.
Hij is de auteur van Everyware: The dawning
age of ubiquitous computing (2006), en Urban
Computing and its Discontents (2007, met Mark
Shepard) en zijn zojuist verschenen boek The city is
here for you to use.
Hij doceert aan het Interactive Telecommunication Program van de New York University.
Met zijn vrouw, kunstenaar Nurri Kim, is Greenfield oprichter van Do.projects, een platform voor
het denken over ‘maken’ in nieuwe samenwerkingsvormen. Sinds zijn afstuderen aan de New

York University in Cultural Studies, is hij criticus
voor SPIN Magazine. Greenfield heeft voordrachten
gegeven bij onder andere Southwest Interactive,
LIFT, PICNIC, Harvard University’s Graduate School
of Design en Berkman Center for Internet & Society, Columbia’s Graduate School of Architecture,
de École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers,
het MIT Media Lab en de Royal Society of London.
Adam Greenfields lezing was een tour de force die
dwars door de filmgeschiedenis, hedendaagse wetenschap, economie, en performance art heen liep.
Het schetste een donker beeld van hoe we in de
klauwen van de Progress Trap gevallen zijn en gaf
aan hoe onze laatste impulsen van menselijkheid
ons in staat kunnen stellen om een uitweg te vinden. Greenfields lezing gegenereerde een verhit
debat en een discussie na zijn lezing onder de aanwezigen die nog lang door ging.

The Progress Trap –
Ronald Wright
FORMAT: lezing
DATUM: 22 mei
SPREKER: Ronald Wright
PARTNERS: DEAF en HNI
URL: http://ronaldwright.com/
Ronald Wright is een Canadese auteur die naast
romans, boeken over reizen en geschiedenis heeft
geschreven. Zijn non-fictie omvat de bestseller
Stolen Continents, winnaar van de Gordon Montador Award en verkozen tot het boek van het jaar
door de Independent en de Sunday Times.
Zijn bijdrage A Short History of Progress, gaat
over de hachelijke situatie waarin de moderne
mens verkeert in het licht van het 10.000-jarige
experiment dat beschaving heet. Daarin concludeert hij dat de menselijke beschaving, om te overleven, ecologisch duurzaam zou moeten worden,
met speciale aandacht voor de opwarming van de
aarde en klimaatverandering.
Ronald Wright stelde in zijn lezing dat de afgelopen tweehonderd jaar een op hol geslagen groei
in bevolkingsaantallen laat zien met een navenante consumptie, en technologische ontwikkelingen die er toe leiden dat ons ‘experiment’ met de
beschaving onze natuurlijke omgeving, waar we
volledig afhankelijk van zijn, overwoekert. We moeten kiezen tussen een wereld die out of control is –
waarin miljarden mensen zullen vechten om een
slinkende hoeveelheid voedsel, water en andere
hulpbronnen – of één waarin we de controle krijgen over onze drang tot vooruitgang en het eens
worden over universele regels van orde waarin de
beschaving kan overleven in vrede, rechtvaardigheid, en gedeelde overvloed.
29

“Working with V2_ has been
an amazing experien-ce, I
want to continue working
with them for a long time as
the adventure just started.”
– Cesar Harada, ontwikkelaar van “Protei”

Boris Petrovsky – Das Vergerät tijdens DEAF2014

Op basis van zijn bestseller A Short History of Progress, waarin hij de term The Progress Trap introduceerde, gaf Ronald Wright in zijn lezing een
nauwgezet beeld van de verschillende actoren en
oorzaken die leiden tot een Progress Trap. Hij deed
uit de doeken hoe onze huidige sociale en ecologische crises voortkomt uit zich herhalende patronen
van vooruitgang die zo oud zijn als de beschaving
zelf.

KUNSTBLOCK
Kunstblock-activiteiten
Kunstblock is een samenwerkingsverband tussen
de culturele instellingen aan de Witte de Withstraat. Showroom MAMA, TENT, V2_Instituut voor
de instabiele media, Centrum Beeldende Kunst
Rotterdam, Witte de With Center for Contemporary Art en WORM hebben zich verenigd in een
stichting om het creatieve profiel van de straat
zichtbaarder te maken.
Kunstblock heeft een gedeelde agenda met een
afgestemde programmering, een gezamenlijke
marketingstrategie en delen kennis en faciliteiten
met elkaar. Kunstblock heeft verder een ‘kunstmanager’ die Kunstblock representeert tijdens gesprekken over de stedelijke planning rondom het
Witte de Withkwartier en die daarbij fungeert als
verbinding tussen buurt, ondernemers, bewoners,
en de kunstinstellingen.
Kunstblock ziet het als haar missie om het leefklimaat en de verdere ontwikkeling van de Witte
de Withstraatstraat als cultureel hart van Rotterdam vorm te geven. De stichting wil de onderlinge
samenwerking tussen de culturele instellingen in
en rondom de Witte de Withstraat bevorderen en
deelname nastreven van de ondernemers en bewoners van de straat. Zie voor meer informatie:
www.kunstblock.nl.
Kunstblock organiseert momenteel de volgende
activiteiten: Festival Wereld van Witte de
Withkwartier; Derde Dinsdag-serie; Kunstavonden;
Kunsttour en Het Blockbuster-programma.
Naast het festival WWdWk dat verderop uitvoerig wordt beschreven, volgt hier een korte toelichting op de andere activiteiten.
Derde Dinsdag
De Derde Dinsdag is een reizende live-show over
Rotterdamse Kunst en Cultuur die iedere derde
dinsdag van de maand bij een van de Rotterdamse
kunstinstellingen plaatsvindt.
Waar moet je de komende maand heen? Culturele talkshow De Derde Dinsdag geeft in anderhalf
uur in hoog tempo een overzicht met korte interviews, performances, filmpreviews, theaterscènes

en live-muziek. De Derde Dinsdag is iedere maand
te gast op een andere culturele ‘hotspot’.
Elke editie is er één speciale gast. Dit seizoen
nodigen we movers uit; talentvolle makers, kunstenaars of opinieleiders die de Rotterdamse boel
in beweging zetten.
Kunstavonden
Op iedere eerste vrijdagavond van de maand stellen de Kunstblockinstellingen hun instelling gratis
open voor het publiek
Kunsttour
Aansluitend op de Kunstavond bieden de instellingen speciale rondleidingen aan voor groepen die
vervolgens langs alle instellingen worden geleid en
daarbij uitleg en toelichting krijgen op de dan lopende activiteit bij de instellingen.
Blockbuster
Het Blockbusterprogramma start in 2015, in dat
jaar wordt een gemeenschappelijke artist-in-residence aangetrokken die bij de verschillende Kunstblockinstellingen gaat bijdragen aan de activiteiten. In 2015 zal dit Douglas Coupland uit Canada
zijn die onder andere het boek The X Generation
schreef.

Festival Wereld van Witte de
Withkwartier (bijdrage V2_)
FORMAT: tentoonstelling, presentaties en
workshop
DATUM: 12–14 september
PARTNER: Kunstblock
Sinds 2013 wordt De Wereld van het Witte de
Withkwartier georganiseerd door Kunstblock. Het
festival WWdWk 2014 was onderdeel van de opening van het culturele seizoen van Rotterdam. Drie
dagen lang was de Witte Withstraat en haar zijstraten een vibrerende omgeving gericht op kunst
en cultuur, artistieke innovatie en sociale activiteiten. Bij V2_ was de tentoonstelling van de Summer Sessions te zien waar een zestal jonge
talenten de uitkomsten van hun twee maanden
durende residency bij V2_ presenteerden. Daarnaast werden speciale presentaties gegeven door
onder andere Melle Smets (kunstenaar-ontwerper)
en Ruben Jacobs (socioloog). In de straat voor V2_
werd een workshop gegeven over het recyclen van
plastics voor 3D-printing. De plastic kopjes die tijdens het festival werden weggegooid werden gebruikt voor een 3D-printer.
Tijdens de Wereld van het Witte de Withkwartier zond het festival haar eigen radioprogramma
uit dat het festival op de voet volgde.
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Open Set – Graphic Design
Summer School in Rotterdam
FORMAT: Conferentie, workshops
DATUM: 28 juli–9 augustus
LOCATIE: V2_, Witte de With, CBK, TENT,
Showroom MAMA, WORM
WORKSHOPLEIDERS: Anne de Vet, Andy
Altmann, Felix Janssens, Jan van Toorn,
Jeanne van Heeswijk, Trapped in Suburbia,
Annelys de Vet, Karel van der Waarde, Andreas Gysin, Richard Vijgen, Latitudes en
Max Bruinsma.
PARTNER: Kuntsblock
URL: http://v2.nl/events/open-set-2013graphic-design-summer-school-in-rotterdam?searchterm=open+set
De jaarlijkse Design-conferentie Open Set – Graphic Design Summer School vond dit jaar plaats in
Rotterdam van 28 juli tot 9 augustus. Het vond
plaats op uitnodiging van Kunstblock. De verschillende workshops en presentaties die deel uitmaken van de Summer School vonden dan ook plaats
bij de verschillende bij Kunstblock aangesloten instellingen. Bij V2_ vonden twee workshops plaats.
De verschillende programma-onderdelen in
Open Set worden geleid door Nederlandse en internationale ontwerpers. Het thema van dit jaar is
‘Social Game’ en zoomt in op de rol die grafisch
ontwerpers spelen als het gaat om openbare sociale betrokkenheid binnen culturele productie en
distributie processen.
Thema 2014: ‘Social Game’
Als gevolg van maatschappelijke veranderingen –
zoals economische en creatieve decentralisatie,
multidisciplinaire samenwerking en de steeds
groeiende lijst van maatschappelijke behoeften –
zijn hedendaagse ontwerpers gedwongen om
steeds flexibeler te zijn om te voldoen aan deze uitdagingen. Van hen wordt verwacht om constant
hun horizon te verbreden en nieuwe inzichten te
ontwikkelen om de visuele cultuur, sociale behoeften en economische eisen te combineren. Open Set
onderzoekt deze ontwikkeling tijdens een twee
weken durend programma door te focussen op
grafische ontwerpers die maatschappelijk betrokken zijn en, als gevolg daarvan, participerende en
interactieve ervaringen mogelijk maken.

Het thema van deze dag is gericht op het ontwerp
en het analyseren van interactieve digitale strategieën en game-principes voor het betrekken van
het brede publiek in creatieve processen. Uitgangspunt: hoe vindt de communicatie plaats tussen mensen in een virtuele omgeving; wat is hun
gedrag en in op welke prikkels reageren deze individuen? En hoe kunnen deze strategieën effectief
toegepast worden in de eigen praktijk door kunstenaars en ontwerpers?
In deze workshop zullen de deelnemers leren
hoe men een karakter op het scherm kan programmeren en animeren. De workshop is gericht op
ontwerpers met weinig programmeerkennis.
Andreas Gysin, een van de workshopleiders,
woont en werkt als grafisch ontwerper tussen Berlijn en Lugano. Het schrijven van aangepaste programma’s is een onderdeel van zijn ontwerpproces.
Hij doceert interaction design en programmeren
op ECAL, Lausanne en in SUPSI, Lugano.
Workshop 2: Provoceren de voorwaarden van
de sociale processen
Binnen het gebied van design is er een groeiend
ethisch bewustzijn, zowel met betrekking tot de
grotere sociale, politieke en economische uitdagingen, als op de manier waarop het op haar eigen
productie-, communicatie- en distributiemechanismen reflecteert. Deze maatschappelijke context
positioneert de ontwerper niet uitsluitend als een
uitvoerder of producent, maar als bedenker van
strategieën. Wat betekent dit voor de ontwerppraktijk? Hoe kunnen deze werkwijzen bijdragen
aan een hedendaagse verbeelding van ‘een andere
wereld’?
Tijdens de social-game-summer-class werden – in
een driedaagse workshop met een sterke internationale groep ontwerpers – deze uitdagingen benaderd vanuit het perspectief van verschillende
realiteiten. Op provocerende wijze en via het samenwerken in teams onderzochten de deelnemers
hun kijk op het ontwerpen voor sociale processen.
De resultaten werden als afsluiting van de workshop gepresenteerd in een spelvorm.

Open Set 2014 – workshops bij V2_
Workshop 1: Een ruimte voor heimelijke ontmoetingen.
De workshop is gericht op grafische ontwerpers,
kunstenaars of nieuwsgierige creatieve geesten die
zich verder willen ontwikkelen en hun kennis willen
delen over coderen als basis van hun ontwerpen of
om codering te integreren in hun workflow.
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Prototype uit de Meshenger Meetup onder leiding van Roel Roscam Abbing en Dennis de Bel

Solid Spaces van Driessens & Verstappen tijdens het Blowup-programma

BLOWUP-SERIE

kloof tussen kunst en wetenschap. Door de verschillende formats (interview, lezing, re-enactment) werd het thema innovatie en creativiteit op
een veelheid van manieren besproken en bekeken.

New Materials, New Methods
FORMAT: presentaties en workshops (beschreven bij workshops)
DATUM: 6 November (workshop),
7 November (Blowup)
LOCATIE: V2_
DEELNEMERS: Henry Hemming, Driessens
& Verstappen, Boukje Cnossen, Roel Pluijman en Jorrit Hijl, Jan Jongert, Giles Lane.
Het onderzoek van V2_ in Innovation in Extreme
Scenarios werd mede geïnspireerd door het ongelooflijke, maar waargebeurde verhaal van Geoffrey
Pyke en zijn droom om een vliegdekschip te bouwen van een speciaal soort ijs dat hij had uitgevonden – Pykrete – en dat de torpedo’s van de
Duitse onderzeeboten moest weerstaan. Dit was
niet het enige grote project van Pyke, hij werd algemeen erkend als een excentrieke maar briljante
vernieuwer, die heeft bijgedragen aan veel aspecten van de samenleving. De Britse Security Service
(MI5) heeft onlangs een schat aan informatie over
Pyke vrijgegeven waarin zijn bijdragen aan de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog bekend werden. De Britse schrijver Henry Hemming heeft een
nieuwe biografie geschreven over Pyke op basis
van Pyke’s archief en deze nieuwe informatie. Tijdens het onderzoek voor dit boek, ontdekte Hemming de methode die Pyke volgde voor zijn op
innovatie-gerichte onderzoek. Deze methode stond
centraal in de workshop New Materials, New Methods. Als onderdeel van de workshop werden de
deelnemers bekend gemaakt met de hedendaagse
toepassingen van dit intrigerende materiaal via de
deelnemers aan het Pykrete Dome-project (‘s werelds grootste ijskoepel) dat met de TU Eindhoven
gerealiseerd werd in Finland.
Deel twee van deze Blowup bestond uit korte
gesprekken waarin de vraag centraal stond wat innovatie nu is, speciaal in de context van kunst,
vormgeving en wetenschap. Ook de rol van nieuwe
materialen kwam hier aan de orde door het
enorme vliegdekschip van Pyke te analyseren. De
vraag was: ‘welke droom, en/of urgentie voedt ons
onderzoek naar nieuwe materialen’, ‘wat is de urgentie voor hedendaagse innovatie?’
De Nederlandse kunstenaars Driessens & Verstappen werden door Boukje Cnossen geïnterviewd
over hun motieven voor het onderzoek naar
nieuwe materialen. Jan Jongert, sprak over innovatie vanuit zijn werk als hoofd research van Superuse Studio.
Daarnaast presenteerde Giles Lane een reenactment van een lezing van C. P. Snow over de

Non Expert-Experts
FORMAT: interviews, presentaties
DATUM: 27 november
DEELNEMERS: Melle Smets, Cynthia Hathaway, Sandra Smits, Dio Deegenaars; Studenten van de Willem de Kooning Academy:
Elise van Beurden, Djip Minderman, Niels
Buwalda en Tom van der Heiden.
Dezelfde kleine kring van deskundigen circuleert
op de podia van conferenties die wereldwijd
plaatsvinden ... maar wat te denken van al de specialistische kennis die zich onder onze neus bevindt maar die we niet direct zien?
Wie zijn de niet-erkende experts in ons midden?
De maker movement heeft goed werk gedaan met
het blootleggen van verborgen technologisch georiënteerde talenten; maar in welke andere domeinen worden innovatieve ideeën en technologie
ontwikkeld met een mogelijk breed maatschappelijke impact? Met kunstenaar/ontwerper Melle
Smets, onderzoeker Cynthia Hathaway, en de medewerking van de studenten van de Open Designafdeling van de Willem de Kooning Academie, zijn
we op zoek gegaan naar de meest interessante
‘non-expert experts’ die Nederland rijk is.
Tijdens dit programma zagen we presentaties
en interviews met een breed scala van onderkende
deskundigen op uiteenlopende gebieden variërend
van groentetelers met hun gigantische vijfhonderd-kilo-zware pompoenen, tot en met amateurgewichtheffers die twee keer hun lichaamsgewicht
tillen.
Het doel voor deze avond was om onbewuste
kennis te tonen, en om verrassende technieken en
motivaties te laten zien die onze experts tot extreme prestaties weten op te stuwen. Tijdens de
presentaties werden exclusieve beelden getoond
die in de achtertuin en laboratoria van deze nonexperts opgenomen waren door de studenten van
de Willem de Kooning Academie. Ook kon het publiek genieten van informele en ongebruikelijke
hapklare snacks die gebaseerd waren op de ingrediënten of werk- en onderzoekmethoden die we tijdens het onderzoek naar de non-experts ontdekt
hadden.
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Doritos4Snowdon van The Center for Genomic Gastronomy in samenwerking met Anja Groten en Selby Gildemacher

EXPERT-MEETINGS EN
WORKSHOPS
Meshenger Meetup
FORMAT: worksop, expert-meeting
DATUM: 3–8 november
LOCATIE: V2_
Partners: Roel Roscam Abbing en
Dennis de Bel
URL: github.com/jngrt/meshenger

Roel Roscam Abbing en Dennis de Bel hebben in
samenwerking met V2_ een expert-meeting opgezet voor het verder ontwikkelen van Meshengersoftware. De bijeenkomst vond plaats in het
V2_Lab in Rotterdam.
Meshenger is een software-prototype dat gebruikt wordt voor draadloze elektronische communicatiediensten. Haar voornaamste doel is om te
onderzoeken of het mogelijk is om radicale alternatieven voor bestaande communicatietechnologieën te ontwikkelen met het gebruik van bestaande tools en protocollen. Bijgevolg is Meshenger
niet-hiërarchisch, gedecentraliseerd en onvoorspelbaar, omdat het wordt toegepast in instabiele
infrastructuren.
Terwijl eerdere bijeenkomsten gericht waren op
het verder ontwikkelen van de software, was deze
bijeenkomst gericht op het verbeelden en prototypen van verschillende toepassingen, objecten en
beeldmateriaal voor Meshenger.
Deze Meshenger-bijeenkomst was georganiseerd
als onderdeel van een één-jarig onderzoek van
Dennis Bel en Roel Roscam, naar speculatieve
communicatienetwerken. Vorige bijeenkomsten en
workshops werden gehouden in de LAG Hacklab in
Amsterdam en het Ars Electronica Festival in Linz
(AT).

Perpetual Plastic
FORMAT: workshop
DATUM: 13 september
LOCATIE: V2_
PARTNERS: Kunstblock, Better Future Factory
URL: https://www.youtube.com/watch?
v=7kj56Bi2HX0#t=18

festival WWdWk 2014 was onderdeel van de opening van het culturele seizoen van Rotterdam. Drie
dagen lang was de Witte Withstraat en haar zijstraten een vibrerende omgeving gericht op kunst
en cultuur, artistieke innovatie en sociale activiteiten.
Het project Perpetual Plastic is een revolutionair ontwerp van ontwerpbureau Better Future
Factory waarin plastic afval als input voor 3Dprinters wordt gebruikt. Het plastic transformeert
van waardeloos afval naar waardevolle 3D-geprinte objecten. In de workshop Perpetual Plastic
ging men dieper in op de details van het ontwerp
en op vragen met betrekking tot het onderliggend
concept en mogelijke andere toepassingen. Het
plastic afval dat tijdens het WWdW-festival werd
geproduceerd door het publiek diende als basismateriaal voor deze workshop.

You Are What You Eat
FORMAT: workshop
DATUM: 17 november
LOCATIE: V2_
KUNSTENAARS: Zack Denfield, Cathrine
Kramer en Emma Conley
URL: http://v2.nl/events/you-are-whatyou-eat
In het kader van hun residency bij V2_ organiseerde artistieke denktank The Center for Genomic
Gastronomy een workshop met studenten van de
Willem de Kooning Academy. Tijdens de workshop
– die door The Center for Genomic Gastronomy
gebruikt werd om te brainstormen over hun eigen
residency-project – leerden de studenten hoe je als
kunstenaar of designer bij kunt dragen aan de
discussies over voedselethiek. Na een introductie
op de thematiek waar The Center for Genomic
Gastronomy zich mee bezighoudt, kregen de
studenten de opdracht om een ethisch probleem
rondom voedsel te verbeelden in een filmpje van
een minuut. Door de studenten slechts minimale
middelen te geven en enkel een middag tijd om
het filmpje te realiseren, werden zij gedwongen om
heel snel heel concreet te worden. Dat bood de
studenten een mooi afgerond resultaat aan het
einde van de dag, en gaf The Center for Genomic
Gastronomy een boel nieuwe ideeën over hoe zij
hun thematiek in hun residency-project zouden
kunnen verbeelden.

De workshop Perpetual Plastic was onderdeel van
het V2_-programma tijdens WWdW-festival. Het
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“Een ‘Fundgrube', om
niet te zeggen een
absoluut standaardwerk,
dit boek dat wereldwijd
alle aandacht meer dan
waard is en dat zowel
aan de geïnteresseerde
leek als de technisch
doorwinterde lezer een
schat aan – veel nieuwe –
informatie biedt.”
– Maarten Brandt, in een recensie over Kees Tazelaar’s “On the
Threshold of Beauty”, in “Opus Klassiek”, april 2014

Responsible Technological
Innovation
FORMAT: Expert-meeting
LOCATIE: Universiteit van Michigan, Risk
Science Center
DATUM: 5–6 juni
PARTNERS: V2_, en het Risico Science Center, van de Universiteit van Michigan
DEELNEMERS: Michael Bianco, Karen Peterson, William Lovejoy, Eric Rabkin, Kathleen Sieńko, Max Shtein, Nick Tobier, Brian
Zikmund-Fisher, Jean Shope, Joyce Lee, Ann
Verhey-Henke, Sean Vance, Andrew Maynard, en Caren Weinhouse.
Een interdisciplinaire groep van onderzoekers werd
bijeengeroepen door het Risk Science Center van
de Universiteit van Michigan en V2_. Deze tweedaagse bijeenkomst was gericht op het thema
Responsible Technological Innovation met als doel
het zoeken naar nieuwe vormen van technologische innovatie, door het bestuderen van voorbeelden waar goedbedoelde innovatie heeft geleid tot
nieuwe problemen. Het tweede doel was het bieden van een intellectueel stimulerende ervaring
binnen een interdisciplinaire omgeving waarin
deelnemers nieuwe inzichten konden krijgen in het
proces van technologische innovatie die direct relevant zijn voor hun eigen onderzoek en activiteiten. Het derde doel was het produceren van een
White Paper met aanbevelingen voor het beleid op
het gebied van technologische innovatie.
Op de eerste dag werd een aantal omstreden
case studies besproken, waaronder een gepatenteerd en duur kant-en-klaar voedingsproduct voor
regio’s waar hongersnood heerst. Daarnaast werd
een ambitieus plan besproken dat via ballonnen
een internetstructuur voor Afrika voorstelt. Door
de gevarieerde expertise in de expert-meeting, en
diverse brainstormtechnieken, analyseerden we
het mogelijk succes of falen van dergelijke projecten om tot voorstellen te komen voor verantwoorde technologische innovatie.

Turtle 1: The Sequel
FORMAT: Expert-meeting
DATUM: 7 maart
Rotterdamse kunstenaar Melle Smets en socioloog
Joost van Onna volgde het spoor van afgedankte
Westerse auto-onderdelen en belandde in een
plaats genaamd Suame Magazine in Ghana, waar
schroot wordt verwerkt door zo’n 200.000 zeer gespecialiseerde technici werkzaam in 12.000 informele werkruimtes. Smets en Onna draaide deze

cyclus volledig om en samen met de lokale automonteurs van Suame Magazine produceerde ze de
eerste auto uit schroot en het aanwezige vakmanschap in Suama Magazine; een Afrikaanse auto die
mogelijk ooit geëxporteerd zal worden naar het
Westen.
Het project Turtle 1, en de expert-meeting en
tentoonstelling in V2_, zijn een vervolg op de eerste fase van het project zoals dat hierboven beschreven is.
Het vervolgproject werd gestart met een expertmeeting waarvoor experts uit allerlei bereiken bij
elkaar werden gebracht (handwerkers, automonteurs, ondernemers en ontwikkelmaatschappijen
die actief zijn in Afrika, etc.). De directeur van de
ontwikkelmaatschappij voor Suame Magazine gaf
een presentatie waarin het belang van het pilotproject werd toegelicht. Hoe kan Ghana de eerste
Afrikaanse automobiel ontwikkelen die geëigend is
voor de omstandigheden op het Afrikaanse platteland? De expert-meeting was voorafgaand aan de
Museumnacht 2014 en de tentoonstelling Turtle
1: The Sequel, waar naast een aantal video’s en tekeningen die het proces in detail toonden, ook het
eerste prototype dat gebouwd werd in Ghana te
zien was.

New Materials, New Methods
workshop
FORMAT: workshop
DATUM: 6 November
LOCATIE: V2_
DEELNEMERS: Henry Hemming, Driessens
& Verstappen, Boukje Cnossen, Roel Pluijman en Jorrit Hijl, Jan Jongert, Giles Lane.
Het onderzoek van V2_ voor het thema Innovation
in Extreme Scenarios werd mede geïnspireerd door
het ongelooflijke, maar waargebeurde verhaal van
Geoffrey Pyke en zijn droom om een vliegdekschip
te bouwen van een speciaal soort ijs – Pykrete –
dat hij had uitgevonden. Dit was niet het enige
grote project van Pyke, werd hij algemeen erkend
als een excentrieke maar briljante vernieuwer, die
heeft bijgedragen aan vele aspecten van de samenleving. De Britse Security Service (MI5) heeft
onlangs een schat aan informatie over Pyke vrijgegeven waarin zijn bijdragen aan de geallieerden in
de Tweede Wereldoorlog bekend werden. De Britse
schrijver Henry Hemming heeft een nieuwe biografie geschreven over Pyke op basis van deze nieuwe
onthullingen en zijn onbeperkte toegang tot het
archief van Pyke. Tijdens het onderzoek voor dit
boek, ontdekte Hemming de methode die Pyke
volgde voor zijn innovatiegrichtte onderzoek. Het is
deze methode die centraal stond in de workshop
New Materials, New Methods. Als onderdeel van
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Exploded Views van Marnix de Nijs tijdens het New Horizons Festival

Giles Lane re-enacts C. P. Snow

de workshop werden de deelnemers bekend gemaakt met de hedendaagse toepassingen voor dit
intrigerende materiaal door de teamleden van het
Pykrete Dome-project (‘s werelds grootste ijskoepel) dat onder andere met de TU Eindhoven gerealiseerd werd in Finland.

hiervan is om wetenschap op een laagdrempelige
manier over te brengen aan het grote publiek. New
Horizons Festival wordt georganiseerd door Stichting Science Street.

Rondleidingen en bezoekers V2_
buiten de reguliere activiteiten
FORMAT: presentaties, rondleidingen
LOCATIE: V2_

OVERIGE PRESENTATIES, KORTLOPENDE
PUBLIEKSACTIVITEITEN
New Horizons Festival
FORMAT: opening festival, presentaties
DATUM: 24 september
PARTNER: Erasmus MC
URL: www.newhorizonsfestival.nl/
New Horizons Festival 2014 is een nachtfeesten,
waar het festivalgevoel aan precies genoeg inhoud
is gekoppeld. Het is dé plek waar wetenschap en
kunst gaan leven. Waar interactie plaatsvindt en je
face-to-face met wetenschappers en kunstenaars
komt te staan. Dit was de eerste maal dat New
Horizon in Rotterdam georganiseerd werd en het
accent van het programma lag bij en in het Erasmus MC. Buiten dat de opening in het V2_ pand
plaatsvond, droeg V2_ ook bij aan de presentatie
van enkele kunstenaars wiens werk deels bij V2_
ontwikkeld werd, zoals dat van Marnix de Nijs.
Wetenschap speelt een doorslaggevende rol in
alle aspecten van ons bestaan: van kunst tot onze
kennis over het leven, en van entertainment tot de
oplossing van de grote problemen van onze tijd.
Tijdens het New Horizons Festival beleef je dit op
geheel eigen manier door demonstraties, experimenten en gesprekken met wetenschappers.
Het thema van 2014 is ‘Big data, your life in
the cloud’. Big Data, het was nog nooit zo relevant.
Overheden en bedrijven liggen onder vuur, tegelijk
worden de mogelijkheden omarmd, zelfs door critici. We zijn het er allemaal over eens: Big Data zijn
een belangrijk onderdeel van onze toekomst. Tijdens het New Horizons Festival beleef je Big data
fysiek en word je als publiek ook uitgedaagd om
jouw Big data vrij te geven of niet …
New Horizons Festival is onderdeel van de Europese Nacht van de Onderzoeker van de EU. Doel

Jaarlijks wordt V2_ gevraagd om een introductie
te geven op de geschiedenis en het actuele werk
van V2_. Het gaat om buitenlandse opleidingen
die Rotterdam bezoeken en graag in grotere groepen V2_ bezoeken. Dit gebeurt meestal buiten de
reguliere activiteiten om zodat we hiervoor een
speciale presentatie hebben samengesteld. Ook
tijdens tentoonstellingen of andere activiteiten
presenteert V2_ haar missie en doelstelling en hoe
deze omgezet worden in activiteiten.
In 2014 ontving V2_ zo’n 258 studenten van verschillende opleidingen uit binnen- en buitenland
(dit zijn ongeveer twintig presentaties die werden
gegeven in de tentoonstellingsruimte van V2_).

Innovation in Extreme Scenarios:
Lecture, Re-enactment and Q&A
FORMAT: presentatie, re-enactment
DATUM: 21 november
LOCATIE: Makerversity, Crafts Council in
Londen
KUNSTENAARS, SPREKERS: Giles Lane reenacting C. P. Snow, Boris Debackere, Michelle Kasprzak
URL: www.craftscouncil.org.uk/listings/innovation-in-extreme-scenarios-lecture-reenactment-and-qa/
De avond, die essentiële inzichten onthulde over
innovatie en creativiteit, bestond uit een levendige
re-enactment van een beroemde lezing van C. P.
Snow die vooraf gegaan werd door een presentatie
en gevolgd door een gemodereerde discussie.
In onze vloeibare samenleving, heeft de wereldwijde obsessie met innovatie een definitief hoogtepunt bereikt. Goede ideeën van vandaag leiden
niet zelden tot de problemen van morgen. Vaak
draagt een hernieuwde golf van innovatie er toe bij
om de problemen die de vorige innovatiegolf opleverde goed in beeld te krijgen – zo ontstond een
model dat na verloop van tijd tot ingrijpende en
succesvolle verbeteringen heeft geleid. Maar is dit
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model wel duurzaam, of leidt ongebreidelde technologische innovatie tot het creëren van meer problemen dan dat het oplost? Wordt innovatie, zoals
we dat tegenwoordig bedrijven, een beest dat
steeds destructiever wordt naarmate we denken
het beter te beheersen?
De uitdaging ligt het vormgeven van technologische vooruitgang door in te spelen op menselijke
behoeften, verlangens, en creativiteit in een steeds
complexere, genetwerkte, en de techno-kundige
wereld. De presentatie op deze avond stelde deze
kwesties ter discussie door middel van diverse
voorbeelden, en onderzocht wat het hedendaagse
punt van aandacht zou moeten zijn voor duurzame
innovatie. De kennis en inzichten opgedaan uit het

veldonderzoek van V2_ in de VS, Canada, Hongarije, Denemarken en Nederland werd in de presentatie laten zien.
Na deze dertig minuten durende kennismaking
presenteerde V2_ een re-enactment van The Two
Cultures, een beroemde lezing gegeven door C. P.
Snow in 1959. Deze lezing wordt tegenwoordig
nog steeds aangemerkt als maatstaf voor het bepalen van het onderscheid en de overeenkomst
tussen kunst en wetenschap, en de betekenis die
deze scheiding heeft op het probleemoplossend
vermogen van onze samenleving.

1.2 PUBLICATIES
V2_Publishing
De publicaties van V2_ (catalogi, theorieboeken,
researchboeken, monografieën over mediakunstenaars) vormen het hart van de aandacht voor de
theorie binnen V2_. Ze vormen zowel een eigen
platform voor het theoretisch onderzoek, als een
platform waar voortdurend gezocht wordt naar de
wisselwerking tussen theorie en praktijk.
Aan de publicaties wordt meegewerkt door
toonaangevende wetenschappers, onderzoekers,
kunstenaars en vormgevers die interdisciplinariteit
als voorwaarde voor hun eigen ontwikkeling en inzichten zien. De trefwoorden die onze publicaties
karakteriseren zijn: interdisciplinair, onderzoekend,
gedegen, diepgravend en maatschappelijk actueel.
De publicaties van V2_ worden intussen door
een dertigtal universiteiten wereldwijd gebruikt als
studiemateriaal.
Terwijl er in Nederland diepgaande
veranderingen plaatsvinden in de positionering
van de kunst- en ontwerpdiscipline in het
maatschappelijk veld, wordt de begeleidende
discussie vooral gevoerd in termen van
financiering, subsidiëring, marktwerking en
winstmogelijkheden.
De inhoudelijke kant komt minder aan bod, en
veelal in vage of obscure termen – en dat niet
alleen in beleidsstukken of opiniërende artikelen in
kranten en tijdschriften, maar ook in debatten
tussen kunstenaars, curatoren en critici zoals
gevoerd in de verschillende kunst- en
ontwerpinstituten en -bladen in ons land.
De gevolgen van dit onvermogen de vertaalslag

te maken van een specialistisch of algemeen
vertoog naar een taal waarin alle geïnteresseerden
mee kunnen denken en spreken, leidt ertoe dat er
vooroordelen en meninkjes worden geventileerd en
in beleid vertaald als betrof het definitieve
inzichten of onwrikbare waarheden.
De urgentie het debat over kunst en design op
een niveau te brengen waarin recht wordt gedaan
aan de eigen kracht en de unieke vermogens van
beide disciplines is groot, zoals duidelijk bleek uit
de discussies in de media en deTweede Kamer
rond de bezuinigingen op en de herindeling van de
bestaande en nieuwe instituties in onze sector.
Dit jaar is V2_ begonnen aan een reeks publicaties
waarin telkens één aspect uit de discussie wordt
uitgediept, verhelderd en op scherp gesteld, zodat
duidelijk wordt waar we het over hebben als het
over kunst en design op dit moment gaat. Tegelijk
laten de boekjes zien hoe de discussies en
theorievorming over eigentijdse kunst en design
van belang kunnen zijn voor een beter begrip van
wat er op dit moment in de wereld op het spel
staat, en hoe daarop te reageren.
Deze reeks is bedoeld voor professionals in de
sector van de Creative Industries, voor studenten
aan de vele relevante opleidingen in Nederland en
voor dat deel van het algemenere publiek dat deel
wil nemen aan de debatten over de toepassing en
de toekomst van kunst en design.
De afzonderlijke deeltjes uit de reeks zijn niet al
te lang, 80–100 bladzijden, en goedkoop te
produceren.

43

Uitgegeven in 2014
Verschenen boeken in 2014 zijn: Iedereen een
kunstenaar van Ruben Jacobs; Een stuk van mij
gaat een paar keer van Arjen Mulder; Giving and
Taking met onder andere Peter Sloterdijk, Joris
Luyendijk, Marcel Hénaff, Henk Oosterling en
Lewis Hyde; heruitgave van The Architecture of
Continuity van Lars Spuybroek dat V2_ in 2008
heeft uitgegeven. Het werd vertaald naar het
Italiaans en uitgegeven door Deleyva Editore uit
Milaan als L’ Architettura del Continuo.
Verschenen ePublicaties zijn: Responsible
Technological Innovation met onder andere
Andrew Maynard, Michelle Kasprzak, Boris
Debackere, Michael Bianco, Karen Peterson,
William Lovejoy en Eric Rabkin; New Materials,
New Methods met onder andere Boukje Cnossen,
Henry Hemming, Giles Lane, Greg J. Smith en
Karolina Sobecka.

Iedereen een kunstenaar: Over
authenticiteit, kunstenaarschap
en de creatieve industrie
AUTEUR: Ruben Jacobs
DATUM PUBLICATIE: november 2014
FORMAT: Paperback, 96 pagina’s
TAAL: Nederlands
FORMAAT: 11,5 x 17 cm
ISBN: 978-94-6208-191-8
ONTWERP: Joke Brouwer
Dit boek gaat over hoe de kunstenaar zich verhoudt tot de creatieve industrie. De creatieve industrie, als generator van (kunstmatige) schaarste,
speelt een centrale rol in het creëren van verlangens naar unieke producten, belevenissen en lifestyles en stimuleert een permanente vernieuwing
van onze leef- en werkwereld. Ooit was persoonlijke authenticiteit het domein van de kunsten. Artistieke expressie werd beschouwd als het
voorbeeld van wat dichter Willem Kloos ooit omschreef als ‘de aller-individueelste expressie van de
aller-individueelste emotie’. Nu, een eeuw later, is
authenticiteit (jezelf zijn) een maatschappelijk ideaal geworden. Het is ook een economisch goed geworden. We kopen authenticiteit en authenticiteit
wordt verkocht. Wat betekent dit allemaal voor het
hedendaagse kunstenaarschap? Is dit een zegen of
maakt dit de positie van de kunstenaar juist ingewikkelder? En waarin onderscheidt de kunstenaar
zich nog, als iedereen creatief en authentiek wordt
geacht te zijn in werk en leven?

diomaker werkzaam voor onder andere de VPRO
en NTR. Momenteel is hij als docent kunst- en cultuursociologie verbonden aan de Hogeschool voor
de Kunsten in Utrecht.

Een stuk van mij gaat een paar
keer: Over kunst en
documentatie
AUTEUR: Arjen Mulder
DATUM PUBLICATIE: november 2014
FORMAT: Paperback, 96 pagina’s
TAAL: Nederlands
FORMAAT: 11,5 x 17 cm
ISBN: 978-94-6208-192-5
ONTWERP: Joke Brouwer
Het boek van Arjen Mulder is een snelcursus over
kunst en documentatie. Het kunstwerk is niet langer autonoom, zoals een vorige eeuw het wilde.
Een kunstwerk is daar waar erover gepraat wordt.
De verhouding tussen origineel en documentatie is
de afgelopen dertig jaar compleet verschoven. Het
origineel is nu een opslagprobleem, eerder dan een
met aura geladen drager van de kunstervaring. De
documentatie houdt een werk of een oeuvre in
leven en draagt het over op latere generaties en
nieuwere media. Een kunstwerk kan niet zonder
documentatie, zonder berichtgeving over dat het
bestaat en hoe we het dienen in te kaderen. Documenteren gebeurt via geschreven en gesproken
teksten, foto’s, films, geluidsdragers, reproducties,
replica’s en nu vooral via jpegs, live streams, sociale media en andere digitale kanalen voor informatieverspreiding en commentaar-productie.
Arjen Mulder (1955) publiceerde sinds 1990 een
reeks studies waarin hij telkens de invloed van een
bepaald technisch medium op onze ervaring van
de wereld om ons heen en op onze intiemste gevoelens analyseert. Zijn essayistische methode
oogstte lof in binnen- en buitenland. Hij doceert
Mediatheorie en semiotiek aan de KASK in Gent.

Ruben Jacobs (1984) is socioloog en publicist. Afgelopen jaren was hij als freelance journalist en ra45

Giving and Taking: Antidotes to
a Culture of Greed
REDACTIE: Joke Brouwer en Sjoerd van
Tuinen
AUTEURS: Peter Sloterdijk, Marcel Hénaff,
Zygmunt Bauman, Joris Luyendijk, Lewis
Hyde, Henk Oosterling, Lars Spuybroek,
Reimar Schefold, Frank Vande Veire en Arjen
Mulder
DATUM PUBLICATIE: mei 2014
FORMAT: Paperback, 208 pagina’s
TAAL: Engels
FORMAAT: 16 x 23 cm
ISBN: 978-94-6208-142-0
ONTWERP: Joke Brouwer
Als we de vraag over wat echte waarde van maatschappij en kunst is willen beantwoorden, en dat is
hoognodig, waarom vragen we het dan niet aan de
filosofen, antropologen, esthetici, sociologen en
anderen die zich hier al jaren mee bezighouden?
Dit boek presenteert een netwerk van discoursen
om een weg te vinden naar een samenleving die
niet roofzuchtig, parasitair of botweg onverschillig
is ten opzichte van wat het vernietigt.
Geld is een eenzijdige manier om de waarde
van cultuur vast te stellen. Wat ontbreekt er aan
deze financiële benadering van cultuur? Giving and
Taking verkent de solidariteit die bestaat onder de
deelgenoten van de wereldeconomie waar niemand meer aandacht voor lijkt te hebben, omdat
we verblind zijn door de strikte, formele aanpassing aan en vanzelfsprekendheid van geld.

Responsible Technological
Innovation

novatie. De werkgroep vond dit echter een te formele benadering die niet het speelse karakter van
de discussie weergaf die zich in de twee dagen durende expert-meeting ontwikkelde. In plaats daarvan besloot de werkgroep om een serie van Haikus
te publiceren die de thematiek op een geheel andere wijze ontsloot dan aanvankelijk gepland was.

New Materials, New Methods
REDACTIE: Michelle Kasprzak
AUTEURS: Boukje Cnossen, Henry Hemming, Giles Lane, Greg J. Smith en Karolina
Sobecka
DATUM PUBLICATIE: december 2014
TAAL: Engels
FORMAT: ePub
ISBN: 978-90-801793-3-2
Deze ePub onderzoekt de relatie tussen innovatie,
kunst en wetenschap, en het gebruik van nieuwe
materialen. Vertrekpunt was het Habakuk-project
uit de Tweede Wereldoorlog: een enorm schip gemaakt van een mix van ijs en houtschilfers en onverwoestbaar voor de torpedo’s van de Duitse
onderzeeboten. Welke fantasieën die het mogelijke
overschrijden, bepalen onze kijk op nieuwe materialen anno 2014?
De ePub onderzoekt dit thema vanuit verschillende perspectieven en presenteert zowel historisch als speciaal in opdracht geschreven teksten.
In samenwerking met uitgeverij De Vuurlinie is het
essay van Boukje Cnossen – kunstrecensent voor
NRC, Parool, Metropolis M, en academisch onderzoeker van de universiteit Tilburg – vertaald naar
het Engels.

REDACTIE: Michelle Kasprzak
AUTEURS: Andrew Maynard, Michelle
Kasprzak, Boris Debackere, Michael Bianco,
Karen Peterson, William Lovejoy, Eric
Rabkin, Kathleen Sienko, Max Schtein, Nick
Tobier, Brian Zikmund-Fisher, Jean Shope,
Joyce Lee, Ann Verhey-Henke en Sean
Vance
DATUM PUBLICATIE: december 2014
TAAL: Engels
FORMAT: ePub
ISBN: 978-90-801793-4-9
Deze ePub is het resultaat van een expert-meeting
die plaatsvond bij het Risc Science Center van de
universiteit van Michigan in juni 2014.
In eerste instantie was het de bedoeling om een
academische tekst te publiceren over beleidsontwikkelingen die zich richten op technologische in47

1.3 ONDERZOEK, ONTWIKKELING EN (CO)PRODUCTIES
V2_Lab is de brug van Think-Tank naar Do-Tank
voor kunstenaars en vormgevers, van onderzoek
naar ontwerp en presentatie van werk. V2_Lab
laat kunstenaars en vormgevers dingen doen,
want dat is hun natuurlijke staat en meerwaarde
voor de samenleving.
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 niet zozeer een fysieke plek met productiefaciliteiten, maar vooral een community van
creatieve onderzoekers uit verschillende vakgebieden.
Het (inter)nationale netwerk van V2_ speelt
voor hun een belangrijke rol, en het maakt 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.
Het residency-programma van V2_Lab functioneert als katalysator en trekt makers aan om gezamenlijk projecten te verwezenlijken. Het
programma richt zich aan de ene kant op residency’s voor professionele kunstenaars en vormgevers
die onderzoek voor hun producties willen doen en
daarbij de kennis van het V2_Lab nodig hebben.
Aan de andere kant zijn er de Summer Sessions,
specifieke residency’s met een focus op talentontwikkeling en gericht op onlangs afgestudeerde, beloftevolle kunstenaars en vormgevers. De Summer
Sessions kenmerken zich door een intensief en methodisch uitgewerkt residency-traject waar kunstenaars van concept tot productie begeleid
worden. De resultaten van de deze serie residency’s worden vervolgens in het Test_Lab-programma gepresenteerd en deels getoond op
internationale events. 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 voor na hun residency.
Het V2_Lab onderzoekt en ontwikkelt de projecten in relatie tot de thematische activiteiten
van V2_. Daarnaast organiseert V2_Lab workshops en expert-meetings voor de commmunity

die affiniteit heeft met het veld waarbinnen V2_
actief is. De workshops hebben als doel de deelnemers in aanraking te laten komen met nieuwe materialen en technieken. Hierbij vormen creatieve
experimenten de basis voor het aanleren van
nieuwe vaardigheden en het ontwikkelen van een
kritische reflectie op de geïntroduceerde onderwerpen. De expert-meetings zijn gericht op het uitwisselen van kennis en diepen V2_-projecten uit door
middel van discussies, ontmoetingen en interviews
met experts uit het veld.
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The Center for Genomic Gastronomy,
Cathrine Kramer tijdens hun Test-Lab-presentatie

1.4 ARTIST-IN-RESIDENCEPROGRAMMA
Genomic Gastronomy
FORMAT: seminar en demonstraties
DATUM: 12 september
LOCATIE: V2_Groundfloor
KUNSTENAARS: Zack Denfield, Cathrine
Kramer and Emma Conley, Peter van Boheemen, Anja Groten, Selby Gildemacher.
De artistieke denktank The Center for Genomic
Gastronomy presenteerde hun meest recente werk
rondom biotechnologie en de biodiversiteit van
ons voedselsysteem. Zij hadden de ambitie opgevat om hun werk te documenteren in een semi-fictieve documentaireserie, waarin in iedere
aflevering een van hun projecten centraal zou
staan. Het script en film-plan werd gemaakt tijdens een residency die de gastronomische denktank van oktober tot en met december volgde bij
V2_ en werd onthuld tijdens Test_Lab: Genomic
Gastronomy in de vorm van een aantal sneak-previews van hoe verschillende afleveringen in de documentaire eruit zullen zien. Met de hulp van
speciale gasten, zoals Anja Groten en Pieter van
Boheemen, namen de bezoekers kennis van hoe
het Center de zin en onzin van verhalen over ons
wereldwijde voedselsysteem in de documentaireserie zullen gaan onderzoeken. Naast een exclusieve blik op de kostuums die het Center voor de
serie ontwierpen en de decors die zij bedachten,
werd er ook samen met het publiek door delen van
het scripts gelopen, en werden er zelfs al een paar
ruwe beeldmontages getoond. Onder die laatste
beelden zat ook een schets van het zeer aanstekelijke openingsthema. Zoals gebruikelijk bij
Test_Lab, kon het publiek dit alles ook aan den
lijve ervaren. Ten eerste, door de besproken ingrediënten en recepten te proeven, zoals de smog van
verschillende steden in de vorm van meringues, te
ervaren hoe de befaamde genetisch-gemanipuleerde vis-tomaat waarschijnlijk gesmaakt heeft,
en gingen er Dorito’s rond waarin informatie gecodeerd was voor Edward Snowdon. De tweede manier waarop het plan ervaarbaar werd gemaakt
was door bezoekers zelf een deel van een scene te
laten spelen: omdat elke aflevering van de documentaire opent met vragen van burgers die bezorgd zijn over wat er eigenlijk in hun eten zit, of
hoe hun voedsel wordt gemaakt, werd er meteen
van de gelegenheid gebruik gemaakt om de aan-

wezige bezoekers op te nemen in de rol van bezorgde burgers. Beide live-experimenten waren
zowel enorm succesvol in het overbrengen van de
boodschap achter de projecten van het Center, als
in het genereren van feedback op het nieuwe project. Dit maakte de avond, ondanks een tegenvallende publieksopkomst, toch erg waardevol voor
zowel de kunstenaars als de aanwezigen.

Place-Talk
FORMAT: Artist-in-Residence
DATUM: juli–september
KUNSTENAARS: Iris & Cedar (CN)
BEGELEIDING: Jan Misker
PARTNER: Chronus Art Center, Shanghai,
China
URL: http://v2.nl/archive/works/place-talk
Place-Talk ziet eruit als een simpele doos en ondersteunt een dialoog tussen online- en offlinegebruikers. Via de project-website, die op een klein
scherm op het object te zien is, kunnen vragen
gezet worden. Door het indrukken van een knop op
het object kan een antwoord ingesproken worden,
dat als audiobestand naar de website wordt gestuurd, gekoppeld aan de huidige locatie van het
object.
Het doel van de kunstenaars is om het object
op een publieke plek in een stad achter te laten,
zodat het door passanten meegenomen kan worden.
Dit werk is onderdeel van de Summer Sessions
2014.
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Test_Lab Summer Sessions 2014

Bespreking van het werk tijdens de Summer Sessions-residency

Phonosynthesis
FORMAT: Artist-in-Residence
DATUM: juli–september
KUNSTENAAR: Chi Po-Hao (TW)
BEGELEIDING: Jan Misker
PARTNER: National Taiwan Museum of
Fine Arts
URL: http://v2.nl/archive/works/phonovoltaic-effect
Energie wordt voortdurend op allerlei manieren
omgezet, zonder dat men zich daarvan bewust is.
Geïnspireerd op de eigenschap van planten om
licht om te zetten in chemische energie, door middel van fotosynthese, zet de installatie Phonosynthesis kinetische energie om in chemische energie,
via een reeks transformaties: een dynamo zet kinetische energie om in licht; een zonnepaneel zet
het licht om in geluid en tenslotte wordt dit geluid
getransformeerd naar chemische energie in planten.
Dit project was onderdeel van de Summer Sessions
2014 in een co-productie met het National Taiwan
Museum of Fine Arts.

Where Are We?
FORMAT: Artist-in-Residence
DATUM: juli–september 2014
KUNSTENAAR: Juan Salas Carreno (PE)
BEGELEIDING: Jan Misker
PARTNER: Revolver Galeria
URL: http://v2.nl/archive/works/sphericalshape
Where Are We? is een live-cinema-installatie geïnspireerd op de vormen en bewegingen van planeten en hun banen. Van gelijkmatig roterende
ronde objecten worden in real-time close-ups gemaakt door camera’s die ook roteren. De resulterende beelden roepen associaties op met figuratieve schilderkunst en geometrische vormen waarin
de bewegingen van de camera en het object lijken
samen te vallen.
Dit werk is een onderdeel van de Summer Sessions
2014.

Reverie
FORMAT: Artist-in-Residence
DATUM: juli – september 2014
KUNSTENAAR: Niklas Adam (DK)
BEGELEIDING: Jan Misker
PARTNER: PNEK
URL: http://v2.nl/archive/works/reverieimaginary-connections
Reverie (Oneiric Creations) is een elektronisch heiligdom dat bestaat uit 25 ronddraaiende glasvezelstaven en twintig meter luchtkussens die via
een elektronisch katrolsysteem tot leven worden
gebracht. Door middel van speciale elektronica genereert het werk complexe oscillerende bewegingen en langzaam bewegende readymades. De
installatie is als een tuin om in te mediteren, kinetisch en akoestisch te absorberen, of in gedachten
verzonken te raken.
Dit werk werd ontwikkeld als onderdeel van de
Summer Sessions 2014 in een co-productie van
PNEK, Noorwegen en V2_ Instituut voor de instabiele media.

Rapid Prototyping
FORMAT: Artist-in-Residence
DATUM: juli – september 2014
KUNSTENAAR: Joseph Hughes (UK)
BEGELEIDING: Jan Misker
URL: http://v2.nl/archive/works/rapid-prototyping
Hoewel rapid prototyping normaliter geassocieerd
wordt met digitale fabricage en computer aided
design (CAD), kan de term gebruikt worden voor
een veel bredere waaier aan technieken om ideeën
snel geschikt te maken voor verdere ontwikkelingen. In dit project heeft kunstenaar/ontwerper Joseph Hughes via deze methode zes nieuwe werken
gemaakt. De gemene deler is het thema: sociale
verantwoordelijkheid en ecologie, op een speelse
do-it-yourself (DIY)-manier.
Dit project was onderdeel van de Summer Sessions
2014.
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Resultaat uit de residency van Renzo Martens: Chocoladesculptuur van plantagearbeiders uit Congo.

“Toch biedt de tentoonstelling precies wat is beloofd:
de hoognodige even speels
als ernstig geformuleerde
kanttekening bij een zich
helemaal gek innoverende
wereld.”
– Domeniek Ruyters over ‘The Progress Trap’, in Metropolis M

Doing Nothing
FORMAT: Artist-in-Residence
DATUM: juli–september 2014
KUNSTENAAR: Maarten Hunink (NL)
BEGELEIDING: Jan Misker
URL: http://v2.nl/archive/works/doingnothing
De moderne mens is voortdurend bezig, met als algemeen doel, onszelf en anderen nuttig te maken.
Maarten Hunink stelt in dit project de vraag of
niets doen ook een manier zou kunnen zijn om dit
doel te bereiken, en doet dit door gedurende de residency-periode elke dag op een vast moment een
half uur niets te doen. Tijdens de afsluitende tentoonstelling werd de bezoeker uitgenodigd om
samen met Maarten niets te doen.

nomisch niet verder achterop te raken, met armoede en stagnatie als gevolg.
Het pijnlijke aan deze tendens is verder dat een
land als Congo vol zeldzame mineralen en grondstoffen zit – coltan, tantalium en goud – en daarmee de hofleverancier voor het Westen en Oosten
is voor hun hoog technologische infrastructuur en
producten.
Met chocoladeplantagearbeiders zijn een serie
sculpturen (voornamelijk portretten) gemaakt, die
ter plekke gescand en digitaal verstuurd werden
naar Europa, waar de sculpturen in 3D geprint
werden in chocolade. Tijdens de Rotterdam Art
Fair zijn deze chocoladesculpturen verkocht, de opbrengst ging geheel naar de arbeiders in Congo.

Dit project was onderdeel van de Summer Sessions
2014.

Institute for Human Activities
FORMAT: Artist-in-Residence
DATUM: december 2014
KUNSTENAAR: Renzo Martens
Renzo Marten’s Institute for Human Activities
(IHA) werd geselecteerd om deel te nemen aan de
zesde editie van de Artes Mundi biënnale in Cardiff,
Wales, en is genomineerd voor de Artes Mundi
Award, de grootste internationale hedendaagse
kunstprijs in Groot-Brittannië.
Het langlopende project van Renzo Martens
The Institute for Human Activities is een sociaal en
politiek project dat aan de ene kant een kritiek is
op de sociale en economische beloften van de creatieve economie zoals Richard Florida deze propageerde in zijn boek Rise of the Creative Class
(2002), en aan de andere kant een project dat zich
richt op ‘echte problemen van echte mensen’ die
voortkomen uit de politiek en machtsverhoudingen van een zich snel uitdijende mondiale technologische cultuur. Het project speelt zich midden in
de jungle van Congo af, en wil een impuls geven
aan de gentrificatie via creativiteit en kunstproducten.
Het project wil laten zien dat in de huidige economische en politieke verhoudingen, het opeenhopen van geld plaatsvindt in die regio’s in de wereld
die zich kenmerken door hun hoog technologische infrastructuur en waarin creativiteit een doorslaggevende rol speelt in het ontwikkelen van
kennis en innovatie, de basis van de creatieve economie. Het feit dat Congo niet onder deze regio’s
valt, maakt het voor de inwoners zeer moeilijk eco-
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“I can't over-emphasize
the importance and
rareness of a production
institution like V2_.”
Rodney Place, kunstenaar

Eendrachtsstraat met de nieuwe gevel van V2_ tijdens een activiteit

2.0 NETWERK EN SAMENWERKINGSVERBANDEN
Algemeen
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. V2_ heeft over de afgelopen dertig
jaar een rijk, gevarieerd en geografisch gespreid
netwerk van partners opgebouwd met wie het op
projectbasis samenwerkt. In dit jaarverslag worden
de partners bij ieder van de activiteiten vermeld.
Samenwerking en uitwisseling
V2_ participeerde in 2014 in vele samenwerkingsprojecten, wisselde kennis uit over specifieke onderzoeksthema’s en stelde haar kennis en
expertise beschikbaar aan derden.
De samenwerking binnen de projecten en de
daarvoor gekozen partners variëren van collegakunstinstellingen (bijvoorbeeld Kunstblock), tot
universiteiten (als onderdeel van verschillende expert-meetings en publicaties), of met kunstopleidingen (zoals het Piet Zwart Instituut in
Rotterdam, de AKV St. Joost in Breda of de Willem
de Kooning Academy in Rotterdam). Maar ook
(inter)nationaal werkt V2_ samen met veel partners uit de kunst, universitaire wereld en andere
maatschappelijke organisaties.
De expertise en het netwerk van een organisatie bepalen per activiteit welke organisatie de
meest geëigende partner is.

Samenwerking lokaal
Het Nieuwe Instituut, het Piet Zwart Institute, de
Erasmus Universiteit, en het Kunstblock zijn enkele
van de partners waarmee in 2014 op projectbasis
regelmatig werd samengewerkt (zie de partners die
vermeld staan bij alle activiteiten).
Kunstbock is een nauwe samenwerking tussen
TENT, Witte de With, WORM, Showroom MAMA,
het CBK en V2_. Er wordt op verschillende niveaus
samengewerkt zoals in de programmering, bij educatieve projecten en rondleidingen, het programmeren van het festival Witte de Withkwartier dat
jaarlijks in de Witte de Withstraat en bij de kunstinstellingen plaatsvindt. Daarnaast hebben we als
gezamenlijk doel de zorg en aandacht voor de
Witte de Withstraat, de straat die ons verbindt en
die het culturele hart van Rotterdam geworden is.
Met het Erasmus MC werd in 2014 het begin
gemaakt van de samenwerking binnen het New
Horizon Festival waarin kunst en wetenschap bij
elkaar gebracht worden. De opening van het New
Horizons Festival vond in 2014 in V2_ plaats.
Met Het Nieuwe Instituut werd in 2014 gezamenlijk de DEAF-biënnale georganiseerd en gepresenteerd in HNI, V2_, Arminius en andere locaties
in Rotterdam.
Naast deze meer structurele vormen van samenwerking binnen Rotterdam vindt er ook samenwerking op projectbasis plaats met lokale
kunstenaars, vormgevers en instellingen. Het
Watch That Sound-project is een dergelijke, en intussen meerjarige, vorm van samenwerking waarin
Watch That Sound ook als opdrachtgever fungeert.

2.1 INTERNATIONALISERING
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 interna-

tionaal weerklank die 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
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Preppers Room tijdens DEAF2014

economische regio’s in Azië en Zuid-Amerika waar
zich intussen een nieuw netwerk aan het ontwikkelen is. V2_ onderzoekt voortdurend hoe haar activiteiten verstevigd kunnen worden via dit
internationale netwerk. De ingrijpende maatschappelijke, economische, en politieke ontwikkelingen in de nieuwe economische regio’s hangen
sterk samen met de snel opkomende technologische cultuur daar. 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 hierbij een grote rol.
Dit alles vormt een belangrijke context voor de internationale samenwerkingsprojecten van V2_. De
afgelopen jaren werd het op talentontwikkelinggerichte Summer Sessions-residencyprogramma
tot een sterk internationaal platform ontwikkeld
met gerenommeerde partners in China, Taiwan,
Peru, Canada, USA, en Europa.
De V2_ publicaties, die meestal Engelstalig zijn,
zijn een belangrijk instrument om de thema’s, kennis en de V2_-activiteiten internationaal bekend
te maken. De V2_-publicaties worden – wat uit
een klein onderzoek blijkt – door een dertigtal universiteiten over de hele wereld gebruikt voor hun
programma.
Internationale hoogtepunten in 2014
In 2014 ontving het project The Iron Ring dat Cecilia Jonsson uit Noorwegen tijdens een residency bij
V2_ ontwikkelde de VIDA Award van de Spaanse
Telecom. De VIDA Award bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro plus een tentoonstelling in
Madrid. De VIDA Award werd vijftien jaar geleden

ingesteld door de Spaanse Telecom en is een internationaal zeer gerenommeerde prijs op het gebied
van kunst, technologie en wetenschap.
In 2014 vond de derde editie van de New Media
Art Triennial in China plaats die door het National
Art Museum Of China, een van de meest invloedrijke musea van China, geproduceerd wordt. V2_ ,
die een van de oprichters is van deze triënnale,
zond met ondersteuning van de Mondriaanstichting, drie Nederlandse kunstenaars naar de triënnale waar ongeveer 26 landen aan deelnamen. De
triënnale trok in 2014, 110.000 bezoekers.
V2_ presenteerde in 2013 de tentoonstelling
V2_Lab Show waarin een keuze uit in het V2_Labgerealiseerde projecten gepresenteerd werd. Deze
tentoonstelling werd overgenomen door het
NTMFA – National Taiwan Museum of Fine Arts in
Taichung (Taiwan) onder de titel Exploring the
Media Boundaries, en werd aangevuld met enkele
lokale kunstenaars. Het NTMFA is het nationaal
museum voor moderne kunst in Taiwan dat een
speciaal programma voor Digital Arts heeft.
In het kader van het Innovation in Extreme Scenario-programma dat in 2014 werd opgestart,
vonden enkele expert-meetings plaats die, in samenwerking met Aalborg University (DK) en de
University of Michigan (US), plaatsvonden op de
betreffende universiteiten. Aan deze expert-meetings, gericht op de vraag wat duurzame innovatie
inhoudt en hoe we kunnen ontkomen aan wat Ronald Wright de progress trap noemt, namen verschillende faculteitsleden deel van zowel
technische als humanity-studies. Van beide expert-meetings zijn ePublicaties verschenen die gratis te downloaden zijn op de website van V2_.

3.0 EDUCATIE
V2_ onderscheidt zich sinds jaren door een eigenzinnig educatieprogramma. De organisatie, het
gebouw en de projecten lenen zich niet voor het
rondleiden van grote groepen scholieren en gepensioneerden. 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 medewerkers en curators verzorgen
daarnaast rondleidingen op afspraak voor specifieke groepen studenten bij V2_. Op deze manier
maakten in 2014 zo’n 258 (internationale) studenten kennis met V2_, het lab en de tentoonstellingen.

Er werden in 2014 onder meer gastcolleges gegeven op of voor de Avans Hogeschool in Breda, de
MA Presentation and Preservation of the Moving
Image van de Universiteit van Amsterdam, en de
Willem de Kooning Academy in Rotterdam. Daarnaast werkte V2_ nauw samen met het Piet Zwart
Institute voor de tentoonstelling Politics of Crafts,
en was gastheer voor verschillende workshops met
en van studenten van de Willem de Kooning Academy, en voor de tentoonstelling Digital Craft.
De V2_ publicaties worden door een dertigtal
universiteiten over de hele wereld gebruikt in hun
lesprogramma.
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Alicia Framis, Departure Board tijdens DEAF2014

Bovenaanzicht tentoonstelling tijdens DEAF2014

4.0 ARCHIEF EN WEBSITE
De website is de centrale hub voor de (online-) publiciteit van V2. De website richt zich primair op
eigen activiteiten van V2_. Er worden ook items
gepubliceerd die hier direct mee verband houden –
zoals lezingen, recensies van V2_ publicaties, en
elders gepubliceerde interviews met medewerkers
van V2_.
De taak van de webredacteur – tevens archiefmedewerker – bestaat uit het schrijven en publiceren
van nieuwe items (events, nieuwe artikelen, blogposts, publicaties), het leggen van onderlinge verbanden binnen de website, en het verrijken van die
items met documentatiemateriaal (foto’s, video’s).
Publiceren en verrijken impliceert op deze manier
ook online archiveren. Het streven is om, ondanks
de beperkte middelen, de website tot een levendige, inhoudelijke omgeving te maken, die aantrekkelijk is voor V2_-bezoekers, voor geïnteresseerden in technologie en kunst, en voor een algemeen geïnteresseerd publiek. De nadruk ligt op de
publicatie, documentatie, beschrijving en contextualisering van nieuwe projecten en activiteiten;
alleen wanneer de tijd het toelaat worden ook oudere projecten verrijkt met gedigitaliseerd archiefmateriaal. De webredacteur houdt ook de
video-kanalen van V2_ op Vimeo en Youtube bij,
en voegt hier nieuwe items aan toe, om deze vervolgens op de eigen website te embedden.
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 relevante mailinglijsten zoals spectre en nettime. De
items in de nieuwsbrief moeten de interesse van
de lezer wekken, publiek naar V2_ trekken, en linken direct naar de website-inhoud. De inhoud van
de nieuwsbrief wordt gebruikt voor de communicatie op de sociale media.
Het uitgebreide digitale archief van V2_ is een
onderdeel van de website. De belangrijkste functie
hiervan is het voor het publiek ontsluiten van materiaal (teksten, foto’s, video, audio, digitale documentatie) over projecten die V2_ heeft
gerealiseerd op het gebied van elektronische kunst
en cultuur. Het archief is ontstaan vanuit V2_’s
eigen activiteiten en heeft een specifiek V2_-profiel.
Er is naast het digitale archief ook een fysiek
V2_-archief dat voornamelijk bestaat uit een grote
hoeveelheid videomateriaal in verschillende formats. Het archief geeft een uniek beeld van de
ontwikkelingen op het gebied van kunst, technologie en samenleving sinds 1981.

In 2014 is een begin gemaakt met een visuele update voor de website. Er is een nieuw, opgefrist
ontwerp voor de bestaande website gemaakt. Eind
2014 was het eerste ontwerp na veel testen af. Dit
ontwerp kan nu verder verfijnd en aangepast worden, en wanneer het resultaat bevredigend is kan
het worden geïmplementeerd.
Voor het aanbieden van video’s werd in de loop
van 2014 voor een andere aanpak gekozen. In
plaats van de complete documentatie van events
te publiceren, werden kortere video’s gemonteerd
(maximaal vijftien minuten) met hoogtepunten uit
de programma’s. We verwachten dat we hierdoor
meer betrokken kijkers aan ons zullen binden, ook
omdat de kortere video’s beter kunnen worden gebruikt in de communicatie op de sociale kanalen.
(De complete registratie wordt wel gearchiveerd.)
Voor de communicatie op online-kanalen als
Facebook, Google+, twitter, worden de items uit de
nieuwsbrief en de website gebruikt, aangevuld met
relevante interessante links, foto’s, nieuwtjes, enzovoorts. Terwijl de website en de daaraan gerelateerde communicatie werd onderhouden door Arie
Altena, werd de pr op de sociale media vooral gepusht door Elise Weegels, die in de loop van 2014
werd ondersteund door Norman James.
Zoals gezegd ontsluit de website van V2_ een
groot deel van het (digitale en gedigitaliseerde) archief. Sinds 1 januari 2013 is er in principe geen
tijd noch geld meer om hier verder aan te werken.
Nieuw materiaal (foto’s, documentatie) wordt echter nog altijd toegevoegd aan de archiefserver. Incidenteel wordt ook oud materiaal toegevoegd aan
de website. Vanuit de eigen expertise worden er
gastlessen gegeven op het gebied van digitaal erfgoed, en wordt expertise uitgewisseld met partners
zoals LIMA en DEN.
Op aanvraag wordt archiefmateriaal aan derden ter beschikking gesteld. De vraag hiernaar
neemt langzaam toe. Inmiddels is er internationaal vanuit de kunst- en muziekgeschiedenis interesse voor de ‘industrial culture’ van midden jaren
tachtig, een subcultuur waarin V2_ in Nederland
een belangrijke rol speelde. Ook is er een toegenomen interesse in de CD-rom-kunst van de jaren negentig, en omdat V2_ een collectie hiervan bezit
komen geïnteresseerden bij ons terecht. In het fysieke archief van V2_ staan behalve videotapes
nog altijd de nodige dozen en mappen met historisch interessant materiaal dat op termijn gedigitaliseerd zou kunnen worden, zoals briefwisselingen, faxen en publiciteitsmateriaal uit begin
jaren tachtig. Voorlopig blijft dit materiaal opgeslagen in dozen.
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Blueprints of the Unknown,
A series of reasonable intention van Koby Barhad

Online publiciteit en website in cijfers
De bezoekerscijfers voor de website liggen ongeveer gelijk aan die van 2013.
Bezoeken: 120.083
Unieke bezoekers: 93.168
Paginaviews: 294.024
Driekwart van de bezoekers zijn nieuw. De
meeste bezoekers komen uit Nederland, daarna de
VS, het VK, en Duitsland. Over het algemeen is het
online-publiek van V2_ zeer internationaal.

Opvallend is dat 40% van de bezoekers zoekt
naar archiefmateriaal. Opmerkelijk is ook dat er
nog steeds bijna 1700 downloads zijn van het eboek New Aesthetics uit 2013.
Voor de cijfers van de websitebezoeken, videokanalen van V2_ en Social Media, kunt u de gegevens achterin dit verslag vinden bij Cijfers en
feiten.

5.0 V2_OUTDOORS
Presentaties van V2_-medewerkers op conferenties, festivals en
workshops
Nationaal
Moderator Coded Matters. MU Eindhoven 14 januari (M. van Dartel; 85 bezoekers)
Presentatie ‘Value and Waste’. Hanze Universiteit
Research conference Popcultuur, Sustainability
and Innovation. Groningen. 12–13 mei (M. van
Dartel; 17 deelnemers)
Keynote-presentatie ‘The Value of Waste’ Academie Minerva, Groningen 1 september (M. van
Dartel; 58 bezoekers)
Off The Press – E-publishing in the Creative Industries, Boijmans Museum, Rotterdam, 22 May
(M. Kasprzak, 87 bezoekers)
Coded Matters: Extended Senses, De Brakke Grond,
Amsterdam, 1 June (M. Kasprzak, 55 bezoekers)
Presentatie bij expertmeeting digitale poëzie, Poetry International, Rotterdam, 12 juni (A. Altena,
13 deelnemers)
Presentatie voor 21 studenten Kunstuniversität
Linz (Tina Frank), bij V2_, 10 maart (Arie Altena)
Presentatie voor middelbare scholen uit Eindhoven, bij V2_, 20 maart, (Arie Altena, 42 deelnemers)
Presentatie voor 17 studenten van Codarts, Rotterdam, bij V2_, 2 september (Arie Altena)
presentatie voor 11 studenten minor Art & Social
Action, Willem de Kooning Academie, Rotterdam, bij V2_, 15 oktober (Arie Altena)
2 lezingen voor 39 studenten HKU, Utrecht, in
Utrecht, 3 november (Arie Altena)
Presentatie voor 14 studenten Middlesex University London, bij V2_, 20 november (Arie Altena)

Lezing en presentatie voor 18 studenten van Universität der Kunsten, Berlijn, bij V2_, 24 november (Arie Altena)
Lezing Access & Reuse voor MA Preservation and
Presentation of the Moving Image UvA, 2 december, 43 bezoekers (Arie Altena)
Studenten van Hochschule Kunst & Design, Luzern, bij V2_, 16 december, 9 studenten (Arie
Altena).
Presentatie over cassettecultuur bij WORM, Rotterdam (Arie Altena)
Internationaal
Keynote-presentatie Unstable Media Espacio Fundación Telefónica Lima, Peru, 13 februari (M.
van Dartel; 34 bezoekers)
Keynote presentatie V2_: Past, Present, Future
University of Art and Design Halle, Duitsland, 1
juli (M. van Dartel; 29 bezoekers)
Curating workshop with Master’s students of the
Zürcher Hochschule der Künste, Zurich, Switzerland, 5 April (M. Kasprzak, 17 deelnemers)
The New Aesthetic, NRW-Forum, Düsseldorf, Germany, 10 April (M. Kasprzak, 69 bezoekers)
Oxford Futures Forum, Saïd Business School, University of Oxford, UK, 30–31 May (M. Kasprzak,
123 bezoekers)
Doctoral Seminar: Art, Science & Technology,
March 28, LUCA – Campus Sint-Lukas Brussel
(50 deelnemers)
Presentatie ebook Innovation in Extreme Scenarios, April 10, Art and Technology, Aalborg University (75 bezoekers)
T2-symposium, September 19, Ibsen Festival Oslo.
(B. Debackere, 100 bezoekers)
Digital Dreams, October 14, Open Innovation Moscow (B. Debackere, 150 bezoekers)
Cultural Forum, October 15, Manege Moscow (B.
Debackere, 250 bezoekers)
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Perpetual Plastic, The Better Future Factory, tijdens Festival Wereld van het Witte de Withkwartier

Gaspard Bos van The Better Future Factory overhandigt een 3D-geprinte replica van Duchamp’s Fountain aan Trickster Collectief.
(Het kleine urinoir werd geprint uit gerecyclede plastic drinkbekers en toegevoegd aan de pop-up-tentoonstelling van Trickster Collectief.)

The Locus of Action, November 4, ISEA Dubai (B.
Debackere, 100 bezoekers)
Innovation in Extreme Scenarios, November 21,
Make:Shift Conference. Londen, UK (B. Debackere, 75 bezoekers)
Debat over ‘technomania’ (online), voor Technomania, Opening Up Technologies, georganiseerd door GriZine (Istanbul), Gonzo(circus) en
xm:lab academic research institute (Saarbrucken), 14 mei (Arie Altena, 63 bezoekers)
Jurywerk, commissiewerk, bestuurslidmaatschappen
Onderzoeker Hanzehogeschool, kenniscentrum
Kunst & Samenleving. (M. van Dartel)
Jurylid Ars Electronica Awards (M. van Dartel)
Jurylid Van Beek-Donner Stichting (M. van Dartel)
Adviseur Mondriaan Stichting (M. van Dartel)
Adviseur Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie (M. van Dartel)
Kenniskring lectoraat Popcultuur, Duurzaamheid &
Innovatie, Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Hanze Hogeschool Groningen (M. van
Dartel)
Beroepenveldcommissie Autonome Beeldende
Kunst, Willem de Kooning Academie (M. van
Dartel)
Gastdocent CODARTS (M. van Dartel)
Professional Advisory Board Piet Zwart instituut
(M. van Dartel)
Professional Board Media Art Histories 2015 conferentie (M. van Dartel)
Afstudeerjury Piet Zwart instituut (M. van Dartel)
Reviewer Art Histories 2015 conferentie (M. van
Dartel)
Peer Reviewer kunstruimte TETEM (M. van Dartel)
Audit Visitation panel Piet Zwart institute (M. van
Dartel)
Visitatiepanel Willem de Kooning academie Autonome Beeldende kunst (M. van Dartel)
Visitatiepanel Kunst & Samenleving Lektoraat Minerva Academie Groningen (A. Adriaansens)
Editorial Committee, PUBLIC Journal (M. Kasprzak)
Lid International Advisory Board – Media Art China
triennale, NAMOC Museum, Beijing (A. Adriaansens)
Lid Raad van Toezicht Todaysart festival, Den
Haag (A. Adriaansens)
Jurylid Witteveen Bos Award, Deventer (A. Adriaansens)
Bestuurslid Transmediale festival, Berlijn (A. Adriaansens)
V2_ medewerkers als gastcurator
Curator DEAF2014: The Progress Trap (M. van
Dartel, M. Kasprzak en B. Debackere)
http://deaf.nl/
Curator TENT The value of Nothing (M. van Dartel)
http://www.tentrotterdam.nl/shows/actueel/2
0140904_thevalueofnothing.php?lang=en

Curator Nederlandse inzending NAMOC Triennale
(A. Adriaansens) http://mediartchina.org/
Gast curator Meta.morf biennale, Trondheim (NO)
(A. Adriaansens) http://metamorf.no/2012/
http://metamorf.no/2014/?cat=9
Curator en redacteur van Sonic Acts festival, Amsterdam (Arie Altena)
Curator en initiator van Dark Ecology, onderzoeksen commissioningproject in Barents regio (NO)
(Arie Altena)
Moderatie en introductie van verscheidene Sonic
Acts events, o.a. Research Series launch (De
Balie, Amsterdam) Vertical Cinema conferentie
(Stedelijk Museum Amsterdam), Don Foresta
(STEIM), Alvin Lucier (Stedelijk Museum), Hillel
Schwartz (Eindhoven) (Arie Altena)
Introductie en moderatie van Dark Ecology-event
(Kirkenes, Noorwegen, en Nikel, Rusland) (Arie
Altena)
Bijdragen aan publicaties
Towards Ecological Autarky (2014) Michel van
Dartel and Anne Nigten Leonardo 47:5.
http://www.leonardo.info/
Artists and designers as agents of change (submitted) M. van Dartel, N. Beekman, A. Nigten PINC 2015
The Value of Waste (submitted) M. van Dartel and
A. Nigten. Balance-unBalance 2015.
The Iron Ring. (2014) ePub en boekje, M van Dartel (ed.) http://v2.nl/publishing/the-iron-ring
Kunstlicht: Speculari (in press) Peak Speculation
(Interview met M. van Dartel)
Lunch Bytes (in press) The post-digital (Interview
met M. van Dartel)
Reviewer of manuscripts LEONARDO Journal for
Arts, Sciences and Technology (M. van Dartel)
Associate Editor Journal for Artistic Research (M.
van Dartel) http://www.jar-online.net/
Reviewer Balance-unBalance 2015 conferentie (M.
van Dartel)
Akimbo Art+Tech Blog: monthly column (M. Kasprzak) – http://www.akimbo.ca/
Tekst Untimely Contemporary voor project VOID,
CMD Breda (Arie Altena)
Tekst Technomania, voor Gonzo(circus) (Arie Altena)
Blogverslag van Off the Press, conferentie van Hogeschool van Amsterdam, 22/23 mei (Arie Altena)
Lid Redactieraad Terras, tijdschrift voor internationale literatuur en kunst
Interviews
Radio Rijnmond, Chris Natuurlijk, 20 December (M.
Van Dartel)
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Louis-Philippe Demers, The Blind Robot tijdens DEAF2014

Jonas Vorwerk, Spawn tijdens DEAF2014

6.0 PUBLICITEIT 2014
De publiciteit werd in 2013 en 2014 grotendeels
verzorgd door alle betrokken medewerkers zelf en
heeft zich voor een groot deel verplaatst naar de
onlinemedia (zie cijfers elders in dit jaarverslag): de
eigen website, verschillende ‘sociale’ kanalen, en
kanalen van collega-instellingen. Een nauwelijks te
overzien gebied is de publiciteit die kunstenaars,
bezoekers en anderen voor V2_ maken op hun
eigen websites, en via hun eigen social-mediakanalen. Begin 2013 werd een medewerker aangetrokken om de onlinepubliciteit aan te sturen en
een deel van het uitvoerende werk van de pr op
zich te nemen. In 2014 hebben we een van de V2_
medewerkers voor een dag per week op een deelaspect van de social-media gezet om dit verder te
ondersteunen. De webredacteur verzorgd alle online-publiciteitsactiviteiten.
Het aantal bezoekers in 2014 is constant gebleven ten opzichte van 2012; dat stemt tot tevredenheid omdat ondanks de gehalveerde personele
bezetting en een vermindering van activiteiten,
V2_ toch in staat is hetzelfde aantal bezoekers te
trekken.
De banden met de andere lokale collega-instellingen worden goed onderhouden. V2_draagt bij
aan de populaire talkshow De Derde Dinsdag. In
deze maandelijkse talkshow wordt vooruitgeblikt
op programma’s die de daaropvolgende maand in
Rotterdam te zien zijn. Vanaf de start trekt de formule per editie zo’n 100 tot 140 bezoekers. Veel
bezoekers die onbekend zijn met de programma’s
van V2_ zeggen positief verrast te zijn door de inbreng van V2_.

Kenmerkend voor de reikwijdte van de projecten
van V2_ is dat bijvoorbeeld in de zomer van 2014
Daan Roosegaarde één van de gasten was in het
televisieprogramma Zomergasten. Roosegaarde
was in het verleden artist-in-residence bij V2_, en
heeft verschillende keren intensief met V2_ samengewerkt voor zijn projecten. Ook de spin-off en
impact van het talentontwikkelprogramma Summer Sessions was in 2014 weer succesvol. Waar in
het verleden een project als Protei vele internationale prijzen in de wacht sleepte, en inmiddels tot
de top-10 innovatieve start-ups in China behoort,
werd in 2014 Cecilia Jonsson de VIDA Award toegekend. Deze prijs van de Spaanse Telecom staat
in hoog aanzien en levert naast een bedrag van
10.000 euro ook een tentoonstelling op in Madrid.
Deze projecten zijn internationaal de beste pr voor
V2_.
In z’n algemeenheid leidt het multidisciplinaire
karakter van V2_ tot vermeldingen in de meest
uiteenlopende kranten en magazines. Het bijhouden van recensies en kranten- en tijdschriftartikelen wordt sinds 2013 echter slechts incidenteel
gedaan omdat we geen prioriteit geven aan een
abonnement op de Knipseldienst of een medewerker die hier tijd aan besteedt vanwege onze beperkte financiële middelen.
Vanaf 2015 is het beleid aangepast en worden
meer middelen uitgetrokken voor de algehele pr
van de activiteiten. Een strikter beleid met een afgewogen strategie zal dan met beperkte middelen
een versterking van de publiciteit betekenen.

7.0 CIJFERS EN FEITEN
Aantallen bezoekers
Tentoonstellingen bij V2_
3.447
DEAF2014-tentoonstelling
2.453
Activiteiten buitenland
(tentoonstellingen, performance) 112.457
Kortlopende publieksactiviteiten
2.465

Website
Bezoeken
Unieke bezoekers
Paginaviews

120.083
93.168
294.024

Nieuwsbrief
Engels
Nederlands
Test_Lab nieuwsbrief

2.100
1.363
1.442

Vimeo
Aantal video’s die online staan
Aantal loads van publiek

339
134.473

YouTube
Aantal online video’s
Aantal views
Aantal minuten gekeken

290
97.168
183.074
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V2_Outdoors
Presentaties door V2_ medewerkers
bij festivals, universiteiten,
Kunstinstellingen, universiteiten e.d.
Aantal bezoekers bij V2_ lezingen
outdoors
Jury en advieswerk van
V2_ medewerkers

29

1.649
21

8.0 OVER DE ORGANISATIE
Samenstelling van de Raad van Toezicht
De raad van toezicht heeft per 31 december
2014 de volgende leden:

Redactieleden
Arjen Mulder, en als gastredacteur Sjoerd van
Tuinen

Voorzitter: Ocker van Munster (directeur van het
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht)
Overige leden: Franciska de Jong (professor aan de
UT en de EUR en bestuurslid van het NWO),
Hicham Khalidi (voormalig directeur TAG in Den
Haag en momenteel freelance-curator), Arno van
Roosmalen (directeur STROOM), Bart van de Laak
(Creative Director Confucius, sr. consultant LAGroup, directeur GOexpose).

Zakelijke en administratieve ondersteuning
Kit Blake, Geert Hoeven

Bestuur
Directeur-bestuurder: Alex Adriaansens
Adjunct-directeur: Joke Brouwer
Medewerkers in dienst in 2014 (7 fte)
Alex Adriaansens, Arie Altena, Richard Bierhuizen,
Joke Brouwer, Michel van Dartel, Boris Debackere,
Sebastian Frisch, Norman James, Michelle
Kasprzak, Dineke Keemink, Anne-Mercedes Langhorst, Jan Misker, Christina Smith, Wilco Tuinman,
Elise Weegels
Stagiar
Jasper Lammers

Ondersteuning productie
Alex Falk, Ivo Sieben
Technische ondersteuning systeembeheer
Renice (Maarten te Paske)
Technische ondersteuning Summer Sessions
Neon & Landa (Léon Spek)
Fotografie
Jan Nass, Jan Sprij, Sebastian Frisch, Teun Vonk
Audiovisuele ondersteuning
4D-Filmvisions
Vrijwilligers werkzaam voor V2_ in 2014
Daniël Bennett, Edna Azulay, Eric Balm, Esther
Nelis, Giannis Rizopoulos, Jeroen van Diessen,
Kenneth Henry, Mabinte van de Belt, Rozanne
Ottenhoff, Ruben van der Velde, Samar Panamawi,
Teodora Kotseva

Het programma van V2_ wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning
van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de gemeente Rotterdam,
Stichting DOEN en het Mondriaan Fonds.
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