V2_ Lab voor de instabiele media
Inhoudelijk jaarverslag 2018

V2_ is een laboratorium waar onderzoek wordt gedaan op het snijvlak van technologie, kunst, ontwerp
en samenleving. V2_’s activiteiten reflecteren op de
culturele, sociale en politieke effecten van technologische ontwikkelingen door zowel te denken als te
doen. In dit jaarverslag wordt teruggekeken op de
resultaten van 2018 in het licht van de gestelde
doelen. Het jaarverslag geeft een beknopte beschrijving van de ondernomen activiteiten, en een overzicht van de producties, presentaties en publicaties
die daaruit voortkwamen. Daarnaast wordt er in dit
jaarverslag specifiek stilgestaan bij de directeurswisseling en de nieuwe artist-in-residency’s die werden
gerealiseerd op basis van lokale en internationale
samenwerkingen.

Een zwaar jaar
Na het feestelijke 2017, waarin V2_ haar 35-jarige
bestaan vierde, was 2018 emotioneel een zwaar jaar
voor de organisatie. Alex Adriaansens legde dit jaar
vanwege ziekte zijn werkzaamheden als directeur
van V2_ neer en overleed op 30 december aan de
gevolgen van kanker. Zijn ziekteproces en afscheid
hadden hun weerslag op de medewerkers, maar de
onverdeelde aandacht voor de missie van V2_ benadrukte ook hun enorme kracht als team. V2_ blikt in
dit jaarverslag dan ook met bijzondere trots terug op
de resultaten die zij in 2018 boekte. Naast het realiseren van meer dan 70 publieksactiviteiten, ruim 25
nieuwe producties en twee nieuwe publicaties, werden er dit jaar ook een bijzonder aantal kansen voor
kunstenaars en ontwerpers ontwikkeld op basis van
nieuwe samenwerkingen met bedrijfsleven, overheid
en andere cultuurorganisaties.
Directeurswisseling
Al vroeg in 2018 werd duidelijk dat Alex Adriaansens
zijn werk als directeur door ziekte niet langer kon

voortzetten. Adjunct-directeur Joke Brouwer werd
direct daarna door de raad van toezicht aangesteld
als interim-directeur. In het wervingsproces dat
daarop volgde werd binnen de organisatie een geschikte kandidaat gevonden voor de directeurspositie. Op basis van gesprekken met medewerkers werd
het interne draagvlak voor de benoeming van deze
kandidaat getoetst en per 1 juni 2018 werd Michel
van Dartel aangesteld als de nieuwe directeur van
V2_. Namens de raad van toezicht spreekt voorzitter
Korrie Louwes in het persbericht haar enthousiasme
uit over deze benoeming: “Met zijn kennis, vaardigheden, brede ervaring en passie, ben ik ervan overtuigd dat Michel er in zal slagen de filosofie van
V2_ en de organisatie verder te helpen evolueren”.
Ook vertrekkend directeur Adriaansens meldde in
het persbericht verheugd te zijn met deze benoeming: “Ik beschouw Michels aanstelling als een zeer
goede beslissing. Hij beschikt over een goed begrip
van zowel de organisatie als zijn missie en heeft een
zeer gemotiveerd team klaarstaan om hem te helpen
de organisatie verder te ontwikkelen en haar missie
te vertalen naar een uitdagend programma.” Adriaansens woorden over het team worden onderstreep
door de bijzondere resultaten die V2_ in 2018 wist
te boeken: naast het realiseren van haar reguliere
publieksprogramma’s, producties en publicaties, die
later in dit verslag aan de orde zullen komen, werden er namelijk ook een reeks nieuwe kansen voor
kunstenaars en ontwerpers ontwikkeld.
Nieuwe samenwerkingen
rondom residency’s
Naast de projecten die V2_ realiseert op basis van
middelen uit het Rotterdamse Cultuurplan en de
Meerjarenregeling van het Stimuleringsfonds voor
de Creatieve Industrie, is zij ook altijd op zoek naar
nieuwe kansen voor kunstenaars en ontwerpers om
projecten met V2_ te ontwikkelen. Dit jaar was wat
dat betreft bijzonder vruchtbaar.
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Vertrekkend directeur Alex Adriaansens (links) ontvangt De Alex Adriaansens Residency van nieuwe directeur Michel van Dartel (rechts)

Ten eerste werd bij Alex Adriaansens’ vertrek als
directeur een artist in residency aangekondigd die
zijn naam zal dragen. Het idee om Adriaansens’
lange staat van dienst en enorme inspanningen voor
de organisatie te eren in de vorm van een jaarlijkse
residency werd door de gemeente Rotterdam ondersteund met een bijdrage voor een pilot. Op basis van
deze bijdrage zal de eerste kunstenaar begin 2019
starten met een artistiek of ontwerpend onderzoek
naar de materiele basis van digitale media, een onderwerp waar Adriaansens een bijzondere interesse
voor had.
In tegenstelling tot De Alex Adriaansens Residency, waarvoor de gemeente Rotterdam snel tot
het genereuze besluit kwam om een pilot te ondersteunen, is het creëren van nieuwe kansen voor kunstenaars en ontwerpers meestal een kwestie van
lange adem. V2_ is daarom doorlopend in overleg

met lokale, nationale en internationale partijen om
te zien waar er zich financiële en inhoudelijke mogelijkheden voordoen om zulke kansen mogelijk te
maken. Zo werd er een nieuw baanbrekend project
gerealiseerd van de Rotterdamse kunstenaar Marnix
de Nijs op basis van een samenwerking met het
NRW KULTURsekretariat in Wuppertal (DE) en werd
met Rotterdamse onderneming In4Art samengewerkt voor het opzetten van een nieuwe residency
rond het archief van V2_. Voor deze residency met
de naam Re-Eneacting the V2_ archive, werd een
oproep voor projectvoorstellen gedaan aan Nederlandse en Belgische kunstenaars en ontwerpers om
een werk uit het V2_ archief opnieuw te bekijken
met de kennis en technologie van nu. Deze ‘reenactments’ zullen in 2019 worden gerealiseerd en
bij V2_ in samenwerking met In4Art worden gepresenteerd.
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V2_ produceerde nieuw werk van Marnix de Nijs in opdracht van het NRW KULTURsekretariat dat onder de
titel Ghosted Views in première ging op de internationale manifestatie Next Level in Düsseldorf (DE)

Ten slotte werd er dit jaar ook nog een omvangrijke
samenwerking gestart met het nieuwe prestigieuze
museum Museu Zero in Tavira (PT), waarbinnen
twee Nederlandse en twee Portugese kunstenaars of
ontwerpers de kans zullen krijgen om te reflecteren
op de inzet van technologie in duurzaamheidsvraagstukken. Deze residency’s zullen twee werkperiodes
omvatten die medio 2019 plaats gaan vinden in,
respectievelijk, Tavira en Rotterdam. De residency’s
die ontstaan uit de samenwerking met In4Art en
met Museu Zero zullen, wanneer zij succesvol zijn,
jaarlijks terugkeren in het activiteitenprogramma
van V2_.

Onderzoek door producties, presentaties en
publicaties
De prioriteit van V2_ ligt bij het initiëren en faciliteren van artistiek en ontwerpend onderzoek. V2_ is
dan ook continue op zoek naar nieuwe kansen om
samen met lokale, nationale en internationale kunstenaars en ontwerpers nieuwe perspectieven en inzichten te vormen over de culturele, sociale en

politieke effecten van technologische ontwikkelingen. Deze inzichten worden vervolgens in presentaties en publicaties geduid, die op hun beurt weer
aanzetten tot het maken van nieuw werk en het
doen van nieuwe experimenten. De activiteiten van
V2_ bieden dan ook tegelijkertijd een beeld van het
veld waarin zij opereert, als dat zij er mede vorm
aan geven, en verbinden velerlei publieksgroepen,
individuen en organisaties met elkaar.
Producties
Binnen de activiteiten van V2_ worden talentontwikkeling en professionele ontwikkeling onderscheiden. Bij de talentontwikkeling speelt het in 2009
door V2_ geïnitieerde Summer Sessions-netwerk een
belangrijke rol. Dit is een internationaal netwerk van
partnerinstellingen die jonge kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid biedt om gedurende twee
zomermaanden een voorstel uit te werken van concept tot prototype. Tijdens die twee maanden worden zij intensief begeleid en ondersteund door
curatoren, technici en projectmanagers, zoals dat
ook binnen professionele ontwikkeltrajecten gebeurt. Potentiële kandidaten worden geworven door
de netwerkpartners via een call for projects, waarna
zij een streng selectieproces doorlopen. Iedere part-
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Projectmanager Jan Misker (midden) met de internationale selectie kunstenaars en ontwerpers die
een Summer Sessions residency in 2018 bij V2_ volbrachten. (Foto: Gustavo Velho)

ner in het netwerk is een ‘sponsor’, die de kosten
van de artist in residency dekt van de door deze
partner gekozen kunstenaar bij een van de andere
productiepartners in het netwerk (i.e. de ‘hosts’).
Door de financiële bijdragen van de internationale partners aan de Summer Sessions, kan V2_
jaarlijks veel meer residency’s met jonge talenten
realiseren dan uit eigen middelen voor talentontwikkeling mogelijk is. Daarnaast zorgt het internationale netwerk rond de talentontwikkeling van V2_
ervoor dat zij Nederlandse talenten een internationale context kan bieden voor hun werk.
Uit het frequente contact met de partners tijdens
het coördineren van de Summer Sessions komen re-

gelmatig andersoortige samenwerkingen voort. Het
Summer Sessions-netwerk is dan ook een belangrijk
instrument van V2_ geworden om haar rol te behouden als initiator van relevante internationale initiatieven binnen het veld van kunst en technologie.
In 2018 namen 13 kunstenaars en kunstenaarsduo’s deel aan de Summer Sessions (zie tabel 1).
Onder begeleiding van de projectmanager en curator
van V2_ realiseerden negen van hen projecten in
Rotterdam, met onderwerpen variërend van de veiligheid van vrouwen in de publieke ruimte (El silencio grita, Piren Benavidez Ortiz) tot het gebruik van
biofeedback voor een muzikale compositie (DIY Bionoise, Hyoju Ahn).

Een artistieke interventie in de publieke
ruimte van Rotterdam door de Argentijnse
kunstenaar Piren Benavidez Ortiz, op basis
waarvan zij verschillen in de veiligheid
van vrouwen in Argentinië en Nederland
onderzocht. (Foto: Piren Benavidez Ortiz)
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deelnemer(s)

host

sponsor

project

Boris Kourtouko
(Noorwegen)

V2_

Production Network for Electronic Art
(Noorwegen)

Machines that Judge Us

Casey Koyczan
(Canada)

V2_

Western Arctic Moving Pictures
(Canada)

Visitor; Maa

Francisco Navarrete Sitja
(Spanje)

V2_

Hangar
(Spanje)

Your own matter is the confluence of
everything (Phase 1)

Hyoju Ahn
(Zuid-Korea)

V2_

Art Center Nabi
(Zuid-Korea)

DIY Bionoise

Ivana Tkal i
(Kroatië)

V2_

Metamedia Association
(Kroatië)

Twilight zone, snapchat, camera,
text to speech

Ollie Palmer
Nederland)

V2_

V2_

Sound Affects

Piren Benavidez Ortiz
(Argentinië)

V2_

National University of Tres
de Febrero (Argentinië)

El silencio grita

YiCheng Hsin
(Taiwan)

V2_

National Taiwan Museum
of Fine Arts (Taiwan)

Tourist Factory

Xiao Ning & Liu Dixian
(China)

V2_
Central Academy of Fine Arts (China)

Listening

Ariane Trümper
(Nederland)

Metamedia Association
(Kroatië)

V2_

Heute wird Morgen Gestern sein

Juhee Hahm
(Nederland)

Hangar
(Spanje)

V2_

Body to Space

Sjoerd ter Borg
(Nederland)

Art Center Nabi
(Zuid-Korea)

V2_

Aesthetics of Exclusion

Sophie Jurrjens
(Nederland)

Production Network for
Electronic Art (Noorwegen)

V2_

The Soundwalk

Tabel 1: Overzicht van de deelnemers aan Summer Sessions 2018 met hun ‘host’ en ‘sponsor’.

Naast deze deelnemers bij V2_, ontwikkelden vier
Nederlandse kunstenaars nieuw werk in residence
bij de internationale partners (zie tabel 1). Nederlandse deelnemer Sophie Jurrjens realiseerde bij
PNEK in Oslo bijvoorbeeld een soundwalk, terwijl
Sjoerd ter Borg bij Art Center Nabi in Seoul verschillende projecten ontwikkelde waarbij lerende algoritmes zowel onderwerp van onderzoek als medium
was. In een van deze projecten zette Ter Borg zulke
algoritmes in om het aantal parasols in het straatbeeld van Seoul in kaart te brengen op basis van
Google Streetview-beelden. De afname in het aantal
parasols in deze beelden blijkt namelijk een maat
voor het verdwijnen van informele marktjes uit het
Zuid-Koreaanse stadsbeeld, wat op haar beurt een
goede indicator is voor de gentrificatie van stadsdelen.

Alumni van de Summer Sessions geven in enquêtes
steevast aan dat hun deelname aan de Summer Sessions een uitermate belangrijke stap in de ontwikkeling van hun carrière is geweest. Zij benadrukken
daarbij hoe de ervaring hen leerde om een interdisciplinair project inhoudelijk en technisch te structureren en geven regelmatig aan dat toegang tot het
netwerk van V2_ tot hun internationale doorbraak
leidde. De Summer Sessions leidden ook dit jaar
weer tot bijzondere projecten, die na de zomerresidentie veelvuldig hun weg vonden naar presentatieplatformen binnen en buiten het netwerk. Zo
kwamen twee werken die dit jaar tijdens de Summer
Sessions werden ontwikkeld via V2_ onder de aandacht van het Platform for the Information Society,
waar zij werden genomineerd voor de Icarus
Award voor jonge makers op het snijvlak van kunst
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Nederlandse kunstenaar Sjoerd ter Borg analyseerde op basis van Google Streetview-beelden het verdwijnen van informele marktjes in Seoul als gevolg van de gentrificatie van de stad. (Foto: Sjoerd ter Borg)

en technologie, en waren de werken die Teun Vonk
in 2015 en Philip Vermeulen in 2016 tijdens de
Summer Sessions realiseerden te zien bij Club Transmediale in Berlijn (DE).
Naast de aanwas van talent is ook de ontwikkeling
van professionele kunstenaars op het gebied van
kunst en technologie van groot belang voor de ontwikkeling van deze sector. Om het grote succes dat
V2_ behaalt met haar talentontwikkeling niet ten
koste te laten gaan van de ontwikkeling die zij professionele kunstenaars biedt, richt V2_ zich ook expliciet op de professionele ontwikkeling. Deze
activiteiten bestaan deels uit residency’s waarin gevorderde kunstenaars en ontwerpers de kans krijgen
om aan uitzonderlijke projecten te werken met ondersteuning van V2_ en gebruikmakend van V2_’s
netwerk. Zo realiseerden geluidskunstenaars Zeno
van den Broek en Robin Koek een interactieve geluidssculptuur dat onder de naam Raumklang in
première ging op het Gaudeamus-festival voor
nieuwe muziek. Van den Broek en Koek maakten
voor dit nieuwe werk gebruik van het tracking grid
dat V2_ dit jaar in bruikleen had van het Duitse bedrijf Usomo. Deze technologie stond dit jaar opgesteld in de productieruimte van V2_ en werd
aangeboden aan kunstenaars en ontwerpers voor
het realiseren van bijzondere projecten waarvoor de
fysieke positie van mensen in een ruimte met grote

nauwkeurigheid moet worden vastgesteld. Ook werd
er dit jaar geëxperimenteerd met een nieuwe verbinding tussen professionele kunstenaars die met
V2_ werken en het publieksprogramma Test_Lab.
Voor Test_Lab: Artists on AI werd een groep professionele kunstenaars gevraagd om nieuwe concepten
te bedenken rond recente ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Na een selectie
van de beste concepten werden de kunstenaars door

Het Summer Sessions-project A Physical Mind van Teun Vonk
werd dit jaar tentoongesteld door Club Transmediale in Berlijn
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Het AI Cook Book van Noa
Silver, gepresenteerd met gerechten als overheerlijke gestampte noodles, waarvan de
recepten werden geproduceerd door een lerend algoritme dat werd getraind op
basis van kookboeken van
Jamie Oliver. (Foto: Gustavo
Velho)

V2_ begeleid bij het vertalen van hun concept naar
een realistisch productieplan en vervolgens ondersteund in het proces van ontwikkeling naar presentatie. Een substantieel deel van de activiteiten die
gericht zijn op de professionele ontwikkeling wordt
mogelijk gemaakt door de via het Gemeentefonds
beschikbaar gestelde ‘BKV- gelden’. (Zie ook de paragraaf ‘BKV-gelden’.)
Ieder jaar worden er voor de professionele ontwikkeling ook enkele kunstopdrachten aangenomen door
V2_, waarbij nieuwe werken worden gerealiseerd in
opdracht van een collega-organisatie. In 2017 kreeg
V2_ bijvoorbeeld de opdracht van het NRW KULTURsekretariat in Wuppertal (DE) om een nieuw werk
van kunstenaar Marnix de Nijs te produceren. De
première van deze interactieve installatie met de
titel Ghosted Views vond plaats op de internationale manifestatie Next Level in Düsseldorf (DE).
Kunstwerken die bij V2_ geproduceerd worden, worden altijd bij V2_ in Rotterdam gepresenteerd aan
het publiek; liefst voordat zij gaan reizen. Ook dit
nieuwe werk van De Nijs werd in een testopstelling
aan het publiek van V2_ gepresenteerd voor de première in Düsseldorf.
Door het ontwikkelproces publiek te maken, in
plaats van (enkel) het eindresultaat te tonen, profileert V2_ zich actief als productieplatform en krijgt

het publiek inzicht in wat de belangrijke rol van het
Lab voor de Instabiele Media voor deze producties
precies inhoudt. Ghosted Views gooide op Next
Level echter zulke hoge ogen dat de installatie in
2019 terug naar V2_ zal reizen om tentoongesteld
te worden als onderdeel van Museumnacht010. In
deze tentoonstelling zal ook het prototype van een
nieuwe werk van De Nijs worden getoond dat op dit
moment door V2_ wordt geproduceert onder de
werktitel Terracleanse.
Presentaties
Er werden dit jaar verschillende edities van de publieksprogramma’s ‘Test_Lab’, ‘3x3’ en ‘Evening of …’
bij V2_ gerealiseerd, en er vonden daarnaast Communityprogramma’s en verschillende tentoonstellingen plaats. In het totaal werden er veel meer
publieksprogramma’s gerealiseerd dan er waren opgenomen in het jaarplan.
In het Test_Lab-programma vormt het publiek
een testomgeving voor onderzoeksprojecten. Na een
korte inleiding op de problematiek volgt een toer
langs enkele projecten die in-progress zijn en na
een demonstratie met het publiek worden besproken. In het meer informele tweede deel van de
avond, kunnen bezoekers de gedemonstreerde projecten zelf uitproberen of ervaren. Test_Lab’s worden vanwege het snelle format en de
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Labmanager Boris Debackere
test een prototype van de gebruikersinterface voor de interactieve installatie Ghosted
Views van kunstenaar Marnix
de Nijs.

laagdrempelige presentaties door een overwegend
jong Rotterdams en regionaal publiek bezocht. De
activiteiten vormen een ‘etalage’ voor lopend onderzoek van V2_, omdat het programma bedoeld is voor
het uitvoeren van publieksexperimenten en testen
van prototypes. In april stonden in het Test_Labprogramma de Nederlandse werken uit de laatste
editie van het Summer Sessions-talentontwikkelingsprogramma centraal die bij de internationale
partners werden gerealiseerd (Test_Lab: Summer
Sessions Homecoming). De werken die internationale kunstenaars dit jaar binnen de Summer Sessions bij V2_ maakten, werden gedurende de
Kunstavond XL in september aan het publiek getoond (Summer Sessions Kunstavond XL). De editie
van Test_Lab die in november werd georganiseerd
was een bijzondere: V2_ riep kunstenaars die zich
met kunstmatige intelligentie bezighouden op om
voorstellen te doen voor een nieuw werk rond dit
thema. Een selectie daarvan, van de kunstenaars en
ontwerpers Noa Silver, Jan Bijster, Joana Chicau, Jonathan Reus, Wouter Moraal, Marcel Schouwenaars,
Gaspard Bos en Fako Berkers, werd vervolgens gerealiseerd in opdracht van V2_ en getoond tijdens
Test Lab: Artists on AI. Denk daarbij bijvoorbeeld
aan een bordspel dat de werking van neurale netwerken inzichtelijk maakt (Wouter Moraal en Marcel
Schouwenaars, Monopol.AI) of aan een receptenboek dat werd vervaardigd op basis van een lerend
algoritme dat getraind werd met recepten van Jamie
Oliver (Noa Silver, The AI Cookbook). De kleine

nieuwe gemeenschap van kunstenaars en ontwerpers die ontstond rond dit gedeelde onderwerp, naar
aanleiding van de intensieve samenwerkingen in een
afgebakende periode, had daarnaast een positief effect op het publiek voor Test Lab: Artists on AI. Het
programma werd erg goed bezocht en trok de aandacht van programmamakers die enkele van de werken in hun programma’s elders opnamen.
Het publieksprogramma 3x3 vervult een heel andere rol in relatie tot het onderzoek van V2_. Binnen
dit programma worden nieuwe relaties met kunstenaars ontwikkeld door hen uit te nodigen voor drie
publieke experimenten. Deelnemende kunstenaars
en ontwerpers gebruiken deze vorm van publieksinteractie om hun praktijk verder te ontwikkelen of
om opstellingen te testen die in hun eigen atelier
niet mogelijk zijn; het publiek krijgt een uniek inkijkje in hoe een kunstenaarspraktijk er daadwerkelijk uitziet. De experimenten kunnen technisch,
artistiek of uitvoerend van aard zijn en vinden
steeds plaats op de eerst vrijdag van de maand. Op
basis van experiment die dit jaar binnen 3x3 plaatsvonden ontwikkelde kunstenaarsduo JODI een
nieuwe performance tijdens de manifestatie Screen
Spaces bij de Anthology Film Archives in New York;
haalde kunstenaarsduo Driessens & Verstappen binnen 3x3 belangrijke data op voor hun werk in de
tentoonstelling Robot Love in Eindhoven; werd een
experiment van Coralie Vogelaar direct geboekt als
live performance op platformen in Amsterdam en
Berlijn; en wordt een van Vogelaar’s experimenten
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momenteel doorontwikkeld tot nieuw werk voor
tentoonstelling in Kunstfort Vijfhuizen.
Het programma Evening of … is specifiek bedoelt om theorie en praktijk samen te brengen in
een levendig avondprogramma. Dit jaar borduurde
het programma voort op een onderwerp dat voortkwam uit de Evening of the Black Box Concerns, dat
plaatvond in 2017 en waarin werd gekeken naar artistieke strategieën die kunstenaars toepassen om te
reflecteren op de veelal onzichtbare processen
waarop onze informatiemaatschappij draait. Vanwege de grote rol die marktwerking bleek te spelen
in de werking van deze processen werd dit jaar in de
Evening of the Black Box Business specifiek ingezoomd op praktijken die in de commerciële markt
rond informatieprocessen interveniëren met artistieke strategieën. Zo presenteerde pionier op dit gebied Kate Rich artistieke businessmodellen die ze
met haar Bureau of Inverse Technologies ontwikkelde en die parasiteren op bestaande infrastructuren. Daarnaast werd de directeur van technologiebedrijf Inmeta Crayon, Lars Nilsson, bereid gevonden om uit te doeken te doen hoe hun businessmodellen rond Big Data en Kunstmatige Intelligentie
bestaan bij gratie van het overtreden van ethische
grenzen. Tenslotte presenteerden V2_-fellows Marloes de Valk en Nicolas Maigret de resultaten uit de
driedaagse workshop Counter Analytica Mapping
Sprint en voerde fellow Miguel Carvalhais een audiovisuele performance uit die hij speciaal voor het
programma ontwikkelde.

De performance die V2_-fellow Miguel Carvalhais speciaal voor
de Evening of the Black Box Business ontwikkelde. (Foto: Lavinia Xausa)

Het in 2015 opgestarte Communityprogramma
werd dit jaar verder ontwikkeld als een manier om
gericht gemeenschappen aan V2_ te verbinden die
zich rond bepaalde relevante thema’s of technologieën organiseren, zoals Hands-on AI, Sensory Augmentation en Effective Altruism, of die zich affiliëren met platformen en instellingen waar V2_ mee
verwant is, zoals dit jaar met het collectief Beatmakers Union, het platform Klankvorm en de kunstruimte RIB. Met alleen de inzet van haar faciliteiten
en netwerk – de community’s stellen zelf een programma samen of brengen thematiek in – worden er
via deze activiteiten nieuwe publieksgroepen geworven, passeert een breder scala aan relevante ontwikkelingen de revue, en wordt de toestroom van
cultureel diverse jonge onderzoekers, ondernemers
en talenten uit de stad en regio bevorderd. Met diezelfde doelen voor ogen organiseerde V2_ dit jaar
ook workshops en symposia in samenwerking met
verschillende opleidingen en instellingen, zoals
Avans Hogeschool en het Strelka Institute.
De jaarlijkse re-enactment, waarin technologische ontwikkelingen worden geduid vanuit het perspectief van een historische denker, vond dit jaar
plaats in de vorm van een seminar rond de rol die filosoof Jean-François Lyotard speelde in de tentoonstelling Les Immatériaux. Deze tentoonstelling vond
in 1985 plaats in het Centre Pompidou in Parijs en
wordt steevast genoemd als een van de meest invloedrijke tentoonstellingen uit de kunstgeschiedenis. Als grondlegger van het postmodernisme werd
Lyotard in 1985 door curator Thierry Chaput van het
Centre Pompidou aangetrokken om een bijzonder
ambitieuze tentoonstelling te maken over hoe ons
begrip van materialiteit in de jaren tachtig veranderde als gevolg van wetenschappelijke en technologische doorbraken. Naast dat de tentoonstelling
een veelomvattend beeld bood van de impact die de
grote technologische innovaties van die tijd hadden
op de dagelijkse realiteit, gold de tentoonstelling
ook als belangrijk moment in de ideevorming rond
de creatieve industrie: uniek voor de tijd werd er
door de curatoren namelijk geen onderscheid gemaakt tussen artistieke, wetenschappelijke en technologische objecten, waardoor er met allerlei
partijen uit de wetenschap en industrie moest worden samengewerkt om de tentoonstelling te realiseren. Onder leiding van Andreas Broeckmann, die dit
jaar als fellow aan V2_ werd verbonden, werd een
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gedachtenexperiment gestart in de vorm van een
seminar Im/Materieaux rond de vraag: Hoe zou een
Les Immatériaux van deze tijd er uitzien? Deze reenactment van het curatoriële proces van JeanFrançois Lyotard zal in 2019 uitmonden in een
Evening of ….
Het forse aantal aanvullende publieksprogramma’s dat werd gerealiseerd is mede tot stand gekomen door de langlopende samenwerkingen die
V2_ onderhoudt met organisaties en festivals als
Museumnacht010, het International Film Festival
Rotterdam en Kunstblock. Ook werd een deel van
het archief van V2_ opgenomen in de tentoonstelling Speculative Design Archive in Het Nieuwe Instituut. Naast extra presentaties die samenwerkingen in Rotterdam voortbrachten zijn er ook in
2018 weer enkele aanvullende publieksprogramma’s
bij nationale en internationale partners gerealiseerd, zoals de eerdergenoemde presentatie op de
manifestatie Next Level in Düsseldorf (DE).

Speciaal voor de aankomende publicaties To Mind Is to Care,
waarin V2_ zich richt op de esthetische kant van ‘zorgen’, werd
een kunstwerk van het kunstenaarsduo Driessens & Verstappen
ontwikkeld. (Foto: Driessens & Verstappen)

Publicaties
Naast haar productie- en presentatieactiviteiten
geeft V2_ publicaties uit waarin theorie en praktijk
samenkomen. Deze publicaties vormen een belangrijk platform voor het onderzoek van V2_ en dragen
bij aan theorievorming op het gebied van kunst en
technologie. Op meer dan veertig universiteiten en
hogescholen in binnen- en buitenland worden deze
publicaties gebruikt als lesmateriaal. Hun aanwezigheid in academische bibliotheken en boekhandels
vormt daarnaast een uithangbord voor het onderzoek van V2_.
In 2018 verschenen twee nieuwe publicaties in
de theorieserie. In het boek Artonauten. Verkenners
van het Antropoceen, onderzoekt Ruben Jacobs hoe
kunstenaars zich verhouden tot onze nieuwe ecologische realiteit, en op welke manier wetenschap en
techniek door hen worden ingezet om die relatie opnieuw te duiden. Daarnaast is het boek Art and Autonomy. Past, Present, Future verschenen, waarin
V2_-fellow Sebastian Olma een esthetische autonomie van kunstenaars voor onze tijd formuleert.
Met regelmaat verschijnen er bij V2_ ook elektronische publicaties. Deze ePubs worden ingezet
om teksten die in de context van presentaties of
producties ontwikkeld worden te bundelen, of om
ideeën die binnen de presentaties of producties van
V2_ worden ontwikkeld een groter bereik te geven.
Op dit moment wordt er aan een ePub gewerkt die
de resultaten van de experimenten uit de programmaserie 3x3 in kaart brengen. Deze ePub zal de experimenten beslaan vanaf het begin van de
3x3-serie in 2016 en de opbrengst van drie jaar 3x3
zichtbaar maken door middel van interviews met
deelnemers, reflectie van de curator en beeldmateriaal van de experimenten.
In 2018 werd ook gewerkt aan een publicatie in
de interdisciplinaire serie, waarin V2_ meerdere
auteurs uit verschillende disciplines samenbrengt
rondom een urgent sociaal vraagstuk, in een bundel
van essays en kunstenaarsbijdragen. In deze publicatie, die april 2019 zal verschijnen onder de titel To
Mind Is to Care, richt V2_ zich op de esthetische
kant van ‘zorgen’. Speciaal voor deze publicatie is in
2018 een kunstwerk van het kunstenaarsduo Driessens & Verstappen ontwikkeld. Binnen het exacte
formaat van het boek (23 bij 16 bij 2 cm) lieten zij
acht inheemse planten groeien. Van dit proces (van
zaailing tot het verwelken) maakten zij met tussen-
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pozen zo’n veertig foto’s die in het boek te zien zullen zijn. Daarnaast bevat het essays van onder andere Ellen Dissanayake, Frank Pasquale, Pieter
Lemmens, Arjo Klamer, Ann-Sophie Lehmann, Jeanette Pols, Maria Puig de la Bellacasa, Bernard Stiegler en Sjoerd van Tuinen.
Expertmeetings en workshops
Productie, presentatie en publicatie zijn naast de organisatorische pijlers van V2_ in de praktijk vooral
ketens: zij voeden en versterken elkaar. Zo leveren
producties nieuwe perspectieven en inzichten op die
in publieksprogramma’s en publicaties worden geduid, en op hun beurt weer aanleiding geven tot

nieuwe producties. De thematieken evolueren binnen V2_ dan ook in de loop van de tijd en via de
verschillende onderzoeksactiviteiten. Regelmatig
worden er expertmeetings gehouden om bestaande
thema’s aan te scherpen of opkomende thema’s
meer expliciet te maken en uit te diepen. Voorafgaand aan de Evening of Black Box Business werd
er bijvoorbeeld een expertmeeting georganiseerd
waarin V2_-fellows Marloes de Valk en Nicolas Maigret, samen met kunstenaars Melle Smets, Julie Boschat-Thorez en Silvio Lorusso, artistieke strategieën
in kaart brachten die businessmodellen inzetten om
in de “Black Box” te interveniëren. Daarnaast worden er met regelmaat workshops georganiseerd om

Een workshop rond interactieve visualisatie (links) waarin de mogelijkheden werden verkend van de softwaretool SpDi, die V2_ samen
met creative coding studio Rnul ontwikkelde.

Een brainstorm rond toepassingen voor sensory augmentation in de publieke ruimte (links) en demonstratie van een sensory augmentation-interface (rechts) tijdens de Sensory Augmentation for public Space-workshop.
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nieuwe technologieën te verkennen voor artistiek
gebruik. Een goed voorbeeld hiervan is de workshop
die dit jaar werd georganiseerd rond interactieve visualisatie, waarin de mogelijkheden werden verkend
van de nieuwe softwaretool SpDi, die V2_ samen
met creative coding-studio Rnul ontwikkelde. Een
volgende stap, gericht op de toepassing van deze
tool binnen de dans, wordt op dit moment gemaakt
in samenwerking met Rotterdamse choreograaf
Dario Tortorelli.
Een ander voorbeeld is de workshop rond het potentieel van zogeheten sensory augmentation interfaces voor de ontwikkeling van de publieke
ruimte, die V2_ organiseerde met Avans Hogeschool,
Tilburg University en KITT, een bedrijf dat gespecialiseerd is in IT-toepassingen voor de publieke ruimte.
Naast kunstenaars en ontwerpers namen ook professionals uit het bedrijfsleven, de zorgsector en lokale overheid deel aan de workshop, die financieel
werd ondersteund door het regieorgaan voor praktijkonderzoek SIA.
Educatie
Naast de bovengenoemde talentontwikkeling en
professionele ontwikkeling, wordt educatie binnen
V2_ ingezet als middel voor publieksontwikkeling.
Dit jaar werd daarvoor een nieuw publieksprogramma ontwikkeld onder de naam Media Art
Meetups. Dit programma richt zich specifiek op het
potentiele publiek dat interesse heeft in het kunsten-technologiedomein maar er nog niet erg bekend
mee is. Om deze drempel voor een bezoek aan V2_
weg te nemen worden de Media Art Meetups expliciet gepromoot als introductie tot verschillende
sub-domeinen op het snijvlak van technologie en
kunst. Met ondersteuning van de Stichting Bevordering van Volkskracht kon dit jaar een eerste pilot van
het programma van start gaan om het beoogde publieksverbredende effect ervan te onderzoeken. Deze
pilot bestaat uit vier edities rond media-, bio-, machine- en internetkunst, waarvan de eerste in november plaatsvond. Naar aanleiding van deze eerste
editie lijkt er met name onder studenten en recent
afgestudeerden veel belangstelling voor het programma te bestaan. Dit komt wellicht doordat academies en universiteiten moeite hebben om de
snelheid waarmee deze opkomende sub-domeinen
zich ontwikkelen bij te benen in hun curricula.
Dit vermoeden lijkt te worden bevestigd door de
vele uitnodigingen van academies en universiteiten

aan medewerkers van V2_ om presentaties te geven
over het veld waarin zij opereert. Ook bezoeken
groepen studenten V2_ met regelmaat als onderdeel
van hun curriculum. Tijdens zulke introducties aan
de organisatie laat V2_ altijd de nieuwste producties, presentaties en publicaties zien. Zo worden
deze presentaties bijvoorbeeld direct gekoppeld aan
demonstraties door kunstenaars die op dat moment
in residence bij V2_ zijn; geeft de curator een inleiding op een aankomende publieksactiviteit; of wordt
er verteld over de kansen voor jonge kunstenaars die
V2_ biedt binnen haar talentontwikkelingsprogramma.
Ook werkt V2_ structureel samen met de universiteiten die deelnemen aan haar netwerk voor talentontwikkeling (zie Tabel 1.) en met de Masters
Lens-based Media van het Piet Zwart instituut en
Media Technologie van de Universiteit Leiden, de
afstudeerrichting Autonomous Practices van de
Willem de Kooning academie, het Expertisecentrum
voor Kunst, Vormgeving en Technologie van de
Avans Hogeschool en het Erasmus Institute for Public Knowledge van de Erasmus Universiteit.
Archief
V2_ beheert een van de belangrijkste en meest omvangrijke archieven op het gebied van kunst en
technologie. Dit archief omvat meer dan 35 jaar aan
foto-, video- en tekstdocumentatie van activiteiten,
mensen, organisaties en kunstwerken, alsmede honderden essays, interviews en publicaties die een rol
hebben gespeeld in de geschiedenis van V2_ en de
ontwikkeling van het veld waarin zij opereert. Dit
archief is volledig digital toegankelijk gemaakt
(v2.nl/archive) en wordt veelvuldig gebruikt door
theoretici, curatoren, kunstenaars en ontwerpers om
de geschiedenis van bepaalde onderwerpen te onderzoeken.
Ondanks dat V2_ momenteel geen middelen ontvangt voor de ontwikkeling en het onderhoud van
haar archief, ziet zij het als haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid om het archief met minimale
inzet te onderhouden en publiek toegankelijk te
houden. Het maatschappelijk belang van het archief
dat V2_ beheert werd dit jaar onderschreven door
opname van een klein deel ervan in de tentoonstelling Speculative Design Archives bij Het Nieuwe Instituut.
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Kunstenaar Jonas Lund stuurt vrijwilligers aan die controle hebben gekregen over een groot aantal sociale-media
accounts om de publieke opinie in Rotterdam te verstoren, beïnvloeden en manipuleren. (Foto: Gustavo Velho)

Kunstblock
Sinds 2013 zoeken de in Stichting Kunstblock verenigde culturele instellingen – MAMA, WORM, V2_,
TENT en Witte de With – samen naar mogelijkheden
om de potentie van de Witte de Withstraat als
smeltkroes van vele culturen en interesses verder te
ontwikkelen. Zij vergaderen wekelijks om de voortgang van lopende samenwerkingsprojecten te monitoren en om toekomstige projecten op te zetten.
Vanaf september 2017 tot en met mei 2018 liep bijvoorbeeld het project COOLSTOF, waarbinnen de betrokken instellingen samen verrassende
performances, optredens, interventies of installaties
in de wijk Cool organiseren. V2_ produceerde en
presenteerde binnen COOLSTOF een performance
met de titel Operation Earnest Voice, waarin kunstenaar Jonas Lund de kracht van sociale media
inzet om de publieke opinie in Rotterdam te verstoren, beïnvloeden en manipuleren. De performance
zal in 2019 opnieuw worden uitgevoerd bij The Photographers’ Gallery in Londen (UK) met de manipulatie van de publieke opinie rond Brexit als inzet.
Daarnaast organiseert Kunstblock de wekelijkse
Kunstavond, een avondopenstelling van de betrokken instellingen, en doet het publieksonderzoek naar

bezoekers van de culturele instellingen in en rond de
Witte de Withstraat.
De Kunstblock-instellingen steunden dit jaar in
onderling overleg het initiatief tot een ‘Bedrijven Investering Zone’ rond de Witte de Withstraat; er
worden extra belastingen geheven onder instellingen en ondernemingen in het gebied voor bijzonder
onderhoud aan de straat en om haar cultureel aanbod beter zichtbaar te maken.
Internationalisering
Naast individuele projecten die door V2_ in het buitenland gepresenteerd worden, kennen veel van
V2_’s activiteiten in Rotterdam sterk ontwikkelde
internationale aspecten. Zo zouden de Summer Sessions in deze vorm niet mogelijk zijn zonder internationale partners. De presentaties van resultaten door
deelnemers in het buitenland, maar ook de distributie van de call via deze partners, leveren internationale zichtbaarheid op voor V2_ en de Rotterdamse
cultuursector. Daarnaast brengen de internationale
deelnemers die tijdens de Summer Sessions in residence bij V2_ komen andersoortige culturele perspectieven met zich mee, die dit jaar centraal
stonden in de presentatie van hun eindresultaten
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aan het lokale publiek tijdens Kunstavond XL. Dit
jaar namen er partners aan de Summer Sessions
deel uit Zuid-Korea, Noorwegen, Canada, Spanje,
Taiwan, China, Argentinië, Kroatië en Portugal. Het
Summer Sessions-netwerk is echter altijd in ontwikkeling en heeft daarom continu aandacht nodig. Dat
gebeurt bijvoorbeeld door het introduceren van het
programma aan potentiële partners tijdens internationale festivals. Het in kaart brengen van potentiële
nieuwe partners en de verduurzaming van bestaande samenwerkingen binnen het netwerk zijn
onderdeel van een ontwerpopdracht die Lisa Reith
momenteel voor V2_ uitvoert rond de doorontwikkeling en branding van de Summer Sessions. Om de
uitkomsten van deze opdracht te implementeren, en
om überhaupt het internationale netwerk van V2_
te kunnen blijven behouden, onderhouden en ontwikkelen, zijn structureel aanvullende middelen
nodig.
Een positieve trend die de laatste jaren zichtbaar
wordt in de internationale samenwerkingen van V2_
is dat zij steeds vaker de vorm aannemen van strategische allianties, in plaats van kortstondige samenwerkingen op projectbasis. Zo sloot V2_ eind
vorig jaar in Beijing een convenant met een dozijn
vooraanstaande Education, Art, Science and Technology (EAST)-instellingen onder de naam EAST Alliance. Ondanks de losse structuur waarin wordt
samengewerkt binnen deze alliantie, leverde zij in
2018 reeds een nieuwe partner voor de Summer
Sessions op (Central Academy of Fine Arts, Beijing
(CH)), een samenwerking met de prestigieuze NOVA
New Media Interactive Art Prize voor toekomst-georiënteerde technologie, en een rol in de adviesraad
van een joint venture tussen Shanghai Tech University en de Central Academy of Fine Arts, die moet
leiden tot de oprichting van een nieuwe School of
Arts and Creativity tussen de twee instellingen.
Fellowshipprogramma
Een heel ander voorbeeld van hoe internationalisering verweven is in de keten van productie-, presentatie- en publicatieactiviteiten van V2_ is het
fellowshipprogramma dat in 2016 werd gestart. Dit
netwerk groeit in de lopende beleidsperiode gestaag
uit tot een wereldwijd netwerk van ambassadeurs
van V2_, die continu uitkijken naar relevante kansen
en ontwikkelingen voor de organisatie. Dit jaar
bracht fellow Sebastian Olma bijvoorbeeld zijn visie

op de autonomie van kunstenaars in via de publicatie en publieksactiviteit Art and Autonomy. Past,
Present, Future en ontwikkelden fellows Marloes
van de Valk en Nicolas Maigret een workshop waarvan de resultaten uitmondden in de Evening of the
Black Box Business. Fellow Miguel Carvalhais bood
V2_ de kans zijn nieuwe performance in Rotterdam
in première te laten gaan. Tenslotte, werd de invloedrijke kunsthistoricus Andreas Broeckman dit
jaar geïnstalleerd als fellow van V2_ en werd zijn
kennis van het historisch belang van de tentoonstelling Les Immatériaux ingezet binnen de jaarlijkse
re-enactment.

Organisatie
Ondanks de wisseling van het directeurschap die dit
jaar plaatsvond, ging de uitvoering van de beleidslijnen uit het beleidsplan 2017–2020 door en werden
de daaraan gekoppelde activiteiten verder ontwikkeld, zoals het fellowshipprogramma, het communityprogramma, en de opzet van de Summer Sessions
waarin internationale partners een residency van
een of meerdere lokale talenten sponsoren. Ook de
omslag naar een meer flexibele kleine organisatie
was een van de beleidslijnen uit het beleidsplan
2017–2020. Met een huidig totaal personeelsbestand van 6.7 FTE, betekent dit dat alle 13 personeelsleden van V2_ inmiddels parttime werken.
Ondanks dat daardoor de werkdruk onder haar
werknemers aanzienlijk toenam, tonen de resultaten
in dit jaarverslag aan dat V2_ in 2018 wederom een
belangrijke maatschappelijke en culturele bijdrage
heeft weten te realiseren. Die bijdrage komt momenteel echter voor een groot deel tot stand op
basis van de goodwill van personeelsleden en de
sterke reputatie die V2_ over de afgelopen decennia
heeft opgebouwd en nog altijd geniet. Zonder structureel te beschikken over meer financiële ruimte is
die bijdrage van V2_ in de toekomst niet gegarandeerd, terwijl de noodzaak voor haar activiteiten
door de steeds grotere culturele en maatschappelijke impact van technologische ontwikkelingen juist
toeneemt.
Financiën
Een overheidsbijdrage voor arbeidskostenontwikkeling, die in opdracht van de minister Ingrid van En-
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gelshoven aan instellingen in de Meerjarenregeling
van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie werd overgemaakt, stelde V2_ dit jaar in staat
om de lonen van medewerkers te indexeren. Na jarenlang pas op de plaats gemaakt te hebben in de
loonontwikkeling ontvingen medewerkers naar aanleiding van deze bijdrage met directe ingang 3.5%
loonsverhoging en een kleine bonus.
Doordat in 2016 het laatste deel van V2_’s bestemmingsfonds (meegenomen uit de periode 2009–
2012) werd ingezet voor activiteiten, is het
aantrekken van meer projectmiddelen onontbeerlijk.
Naast de ondersteuning die V2_ ontvangt van de
gemeente Rotterdam en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, werden er dit jaar via het Gemeentefonds zogeheten BKV-gelden beschikbaar gesteld
aan V2_ en ontving zij een projectbijdrage van
Stichting Bevordering van Volkskracht voor het programma Media Art Meetups en van het Pauwhof
Fonds en de J.E. Jurriaanse Stichting voor haar publicaties. Tenslotte ontving zij een kleine vergoeding
uit een subsidie van het regieorgaan SIA voor het
project Sensory Augmentation for Public Space.
V2_ sluit 2018 financieel af met een positief resultaat van 1.249 euro. Ondanks dit positieve resultaat en de genereuze bijdragen van de bovengenoemde fondsen blijft het een grote uitdaging voor
V2_ om afdoende extra middelen aan te trekken
voor het realiseren van haar ambities. Om het huidige prestatieniveau duurzaam voort te zetten is
uitbreiding van het personeelsbestand hard nodig.
Daarnaast blijven er door gebrek aan middelen en
capaciteit veel kansen liggen op het gebied van internationalisering, archivering en fondsenwerving.

V2_ ontving dit jaar ondersteuning van de Gemeente Rotterdam, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Stichting Bevordering van Volkskracht, het Pauwhof Fonds, de J.E.
JurriaanseStichting en Regieorgaan SIA.

BKV-gelden
Via het Gemeentefonds ontving V2_ in 2018 BKVgelden ter bevordering van de beeldende kunst in
Rotterdam. Deze gelden werden volledig ingezet om
de keten tussen productie, presentatie en publicatie
binnen V2_ te versterken op basis van opdrachten
aan Rotterdamse kunstenaars en ontwerpers. (Zie
tabel 2 voor een overzicht.) Aan de ene kant maken
deze middelen het mogelijk presentatiekansen aan
te grijpen om nieuwe producties te realiseren, zoals
de producties die speciaal voor Test_Lab: Artists on
AI werden gerealiseerd, terwijl de middelen er aan
de andere kant voor zorgen dat vroege concepten
van kunstenaars beter verkend kunnen worden voordat tot productie wordt overgegaan, zoals de onderzoeken die dit jaar met Nathalie Stembert, Dario
Tortorelli en Melle Smets werden opgestart.

Joana Chicau ontving op basis van BKV-gelden de opdracht om de performance Anatomies of Intelligence te realiseren, waarin de
terminologie en technieken van anatomisch
onderzoek worden toegepast om lerende algoritmen in-situ te ontleden. (Foto: Gustavo
Velho)
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kunstenaar/
ontwerper

opdracht

activiteit

Noa Silver
Jan Bijster
Joana Chicau & Jonathan Reus
Wouter Moraal & Marcel Schouwenaars
Nathalie Stembert
Ruben van de Ven
Ariane Trümper
Ollie Palmer
Lisa Reith
Marnix de Nijs
Rnul
Dario Tortorelli
Melle Smets

Postervoorstel en coproductie The AI Cookbook
Postervoorstel en coproductie Rat Race 2.0
Postervoorstel en coproductie Anatomies of Intelligence
Postervoorstel en coproductie Monopol.AI
Postervoorstel Raven vs Pigeons
Postervoorstel en coproductie MVP#03
Productie Heute wird Morgen Gestern sein
Productie Sound Affects
Stakeholder mapping en design
Productie Terracleanse
Onderzoek en productie Spdi
Onderzoek en experiment Spatial audio in choreography
Workshop en presentatie Counter Analytica Mapping Sprint

Artists on AI
Artists on AI
Artists on AI
Artists on AI
Artists on AI
Artists on AI
Summer Sessions
Summer Sessions
Summer Sessions
Museumnacht010
Workshop Spatial visual installations
Workshop Spatial visual installations
Evening of the Black Box Business

Tabel 2: Overzicht van opdrachten aan Rotterdamse kunstenaars die in 2018 uit BKV-gelden werden gefinancierd.

De inkomensvorming die V2_ op basis van BKV-middelen voor Rotterdamse kunstenaars en ontwerpers
realiseert gaat in bijna alle gevallen ver voorbij de
bezoldiging die zij direct uit deze opdrachten ontvangen. Projecten die bijvoorbeeld voor Test_Lab:
Artists on AI op basis van BKV-middelen werden
gerealiseerd werden nog ditzelfde jaar elders geprogrammeerd door de organisaties FIBER en SensorLab. Ook reizen er momenteel verschillende werken
die op basis van BKV-middelen binnen de Summer
Sessions werden gerealiseerd, waardoor deze Rotterdamse kunstenaars er zelfs nog jaren na de investering (indirect) inkomen uit vormen.
Huisvesting
De fysieke locatie van V2_ in de Eendrachtsstraat,
een zijstraat van de Witte de Withstraat, heeft een
onmisbare uitwerking op haar publieksbereik en een
grote aantrekkende werking op internationale bezoekers en partners. De relatief hoge kosten voor de
huisvesting van V2_ blijven echter een punt van
aandacht.
Het interieur van het pand is toe aan een flinke
investering. Zo zijn faciliteiten als de toiletgroepen
en kantoormeubelen sterk verouderd, maar is ook
het werk van NOX – een architectonische ingreep
die de hele kantooromgeving omvat – dringend aan
onderhoud toe. De materialen waaruit het werk bestaat zijn door 20 jaar intensief gebruik verweerd
geraakt. Het betreft een iconisch werk van een pionier in de architectuur, maar restauratie ervan is
kostbaar. Zelfs al zou V2_ ervoor kiezen om het werk
te verwijderen, dan zouden de kosten daarvan alsnog aanzienlijk zijn omdat het werk voorziet in een

noodzakelijke verhoging van de kantoorvloer, waarvoor dan een alternatief gebouwd zal moeten worden. Allereerst zullen de kosten voor restauratie
worden beraamd en zal er worden uitgezocht of
deze subsidiabel zijn.
In de uitstraling van het pand aan de Eendrachtsstraat is de afgelopen jaren aanzienlijk geïnvesteerd. Zo werd er in 2014 een kunstwerk met V2_
logo op de gevel aangebracht om de zichtbaarheid
van V2_ vanuit de Witte de Withstraat en Westblaak te vergroten. Het jaar daarvoor werd de gevel
van een glazen pui voorzien, waardoor V2_ een
meer toegankelijke uitstraling kreeg. Dit jaar werd
het gesprek met de eigenaar van het pand geopend
om het glas over de volle breedte van het pand door
te trekken. Deze ingreep zou de zichtbaarheid van
V2_ en haar activiteiten ten goede komen, maar ook
een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de
plintenstrategie voor de Rotterdamse binnenstad.
Aan die strategie ligt ten grondslag dat zichtbare
cultuur in de plinten van de binnenstad minstens zo
belangrijk is voor de economische ontwikkeling van
de stad als de bedrijven in de haven of de huurders
van grote kantoren in het centrum.
Raad van toezicht
Er zijn vier kerntaken voor de raad van toezicht geformuleerd: toezicht, advies belangenbehartiging en
netwerken. De profielen van de leden weerspiegelen
deze kerntaken. Daarnaast is de raad van toezicht
een klankbord voor de directie, met name waar het
gaat om de beleidsmatige ontwikkelingen van de organisatie. De raad houdt eenmaal per jaar een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder,

17

accordeert de jaarbegroting en controleert de kwartaal- en jaarcijfers. De raad van toezicht van V2_
bestond in 2018 uit Korrie Louwes (voorzitter), Bart
van de Laak, Jan Zoet, Dirk Heylen, Frank Kresin en
Annet Dekker, die de volgende (neven)functies bekleedden:
- Korrie Louwes is Hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg bij de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting. Haar nevenfuncties zijn: lid van de burgemeesterscommissie D66 landelijk; voorzitter van de raad van toezicht van Rotterdam
Circusstad; lid van de raad van toezicht van het IFFR; lid van
de raad van toezicht van Digital Playground; en voorzitter van
de raad van toezicht van V2_.
- Bart van de Laak is adviseur, kwartiermaker en moderator van
Bart van de Laak - Advies & Realisatie. Zijn nevenfuncties zijn:
penningmeester van Showroom MAMA en lid van raad van
toezicht van V2_.
- Jan Zoet is Directeur van de Academie voor Theater en Dans,
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Zijn nevenfuncties
zijn: voorzitter van Kunsten ‘92; voorzitter van de raad van
toezicht van de Stadsschouwburg Utrecht; en lid van de raad
van toezicht van V2_.
- Dirk Heylen is professor Socially Intelligent Computing aan de
Universiteit Twente. Zijn nevenfunctie is lid van de raad van
toezicht van V2_.
- Frank Kresin is Managing Director van het DesignLab van de
Universiteit Twente. Zijn nevenfuncties zijn: voorzitter van het
bestuur van The mobile City; lid van de raad van toezicht van
Tetem; directeur-eigenaar van FJ. Kresin MMO; evaluator voor
H2020 EU-programma’s; en lid van de raad van toezicht van
V2_.
- Annet Dekker is Assistant Professor Media Studies aan de Universiteit van Amsterdam en Visiting Professor aan het Centre
for the Study of the Networked Image, London South Bank
University. Haar nevenfuncties zijn: bestuurslid van het Victorine van Schaick Fonds; voorzitter en commissielid van het
Mondriaan Fonds; commissielid van het Fonds voor Cultuur
Participatie; bestuurslid van MU; Commissielid bij Stroom; en
lid van de raad van toezicht van V2_.

Directeur-bestuurder
Met ingang van 1 juni 2018 is Michel van Dartel directeur-bestuurder van V2_. Naast zijn functie bij
V2_ is hij Lector bij het Avans Centre of Applied Research for Art, Design and Technology (CARADT) en
vervulde hij in 2018 de volgende nevenfuncties: adviseur bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek; lid van de adviescommissie
van het Piet Zwart instituut; lid van de adviescommissie Autonomie van de Willem de Kooning Academie; lid van de raad van toezicht van FIBER; lid van
de adviesraad TransArtists van DutchCulture; reviewer voor het tijdschrift Leonardo; en lid van het bestuur van Kunstblock.

Vertrekkend directeur Alex Adriaansens bekleedde in 2018 de volgende nevenfuncties: Lid van
de adviesraad van Media Art China Triennial; lid van
de adviesraad van Transmediale; lid van de adviesraad van Metamorph; en lid van het bestuur van
Kunstblock.
Medewerkers
Het team van medewerkers van V2_ belichaamt
zowel decennia aan ervaring op het gebied van
kunst en technologie als nieuwe innovatieve kracht,
en beslaat zowel bijzondere technische vakkennis
als relevante academische graden. De medewerkers
van V2_ zijn dan ook haar belangrijkste kapitaal en
hun unieke kennismix heeft een internationale aantrekkingskracht.
Verdeeld over 6.70 FTE had V2_ dit jaar 13 medewerkers in dienst: Alex Adriaansens, Arie Altena, Richard Bierhuizen, Joke Brouwer, Michel van Dartel,
Boris Debackere, Alex Falk, Steffan Holland, Dineke
Keemink, Anne-Mercedes Langhorst, Jan Misker,
Wilco Tuinman en Florian Weigl. Julia Luteijn liep dit
jaar stage bij V2_. Daarnaast zouden de activiteiten
van V2_ niet mogelijk zijn zonder de inzet van een
vaste kern van toegewijde vrijwilligers.
Bijna alle medewerkers van V2_ combineren hun
parttime aanstellingen bij V2_ met een eigen ondernemingen of een aanstelling elders. Dat brengt veel
externe kennis en netwerk binnen, maar betekent
ook dat medewerkers hun aandacht moeten verdelen, waarbij de relatief kleine aanstellingsomvang,
matige salariëring en hoge werkdruk bij V2_ niet in
haar voordeel is en dus verbetering behoeven.
Code Cultural Governance
De Code Cultural Governance is in 2009 uitgangspunt geweest voor de overgang van een bestuursmodel naar een raad van toezichtmodel. De statuten
en reglementen zijn gebaseerd op de code, alsmede
het in 2011 opgestelde zelfevaluatie-protocol voor
de raad van toezicht. In navolging van de Code Cultural Governance werd dit jaarverslag vastgesteld
door de raad van toezicht van V2_ op 8 maart 2019.
Code Culturele Diversiteit
Vanwege V2_’s internationale en multidisciplinaire
karakter kennen haar interne organisatie en haar
publiek van nature een relatief hoge culturele diversiteit. V2_ ontwikkelt daarnaast met regelmaat acti-
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viteiten die specifiek zijn gericht op het zichtbaar
maken van de culturele diversiteit binnen het veld
van kunst en technologie. Dit jaar werd bijvoorbeeld
de Pan-African Cinema Lounge georganiseerd in samenwerking met het IFFR, waarin curator June Givanni op basis van film en Virtual Reality-ervaringen
de geschiedenis van Pan-Africanisme schetst, van
haar ideologische relevantie voor post-coloniaal
Africa tot haar relevanatie in het hier en nu. Naast
deze aandacht voor diversiteit in het programma
van V2_ is de Code Culturele Diversiteit aanleiding
geweest om nieuwe doelen te stellen met betrekking
tot de diversiteit onder haar medewerkers, maar om
die doelen te realiseren zijn aanvullende middelen
voor de uitbreiding van haar team onontbeerlijk.
Fair Practice Code
V2_ is actief lid van Kunsten ’92 en De Zaak Nu, die
opkomen voor de belangen van kunst, cultuur en
erfgoed, en de arbeidsmarktpositie van kunstenaars
en werkenden in de creatieve sector beogen te versterken. De Fair Practice Code wordt binnen V2_ dan
ook als uitgangspunt genomen om kunstenaars en
ontwerpers naar werk te belonen. De praktijk leert
echter dat de huidige versie van de code zich lastig
verhoudt tot interdisciplinaire productieactiviteiten
en experimentele presentatieformats. Met name de
richtlijn voor kunstenaarshonoraria is toegespitst op
traditionele presentatievormen, die in de context
van V2_ nauwelijks voorkomen. Toch ziet V2_ om
zich heen positieve uitwerkingen van het in deze lijn
nadenken over richtlijnen voor beloning, vandaar
dat zij dit jaar haar medewerking toezegde aan het
onderzoek Richtlijn Loongebouw Presentatie-Instellingen van De Zaak Nu, waarvan de resultaten in
2019 publiek zullen worden gemaakt.

Bezoekers
Het aantal bezoekers aan publieksactiviteiten bij
V2_ bedroeg dit jaar 6.560 en ligt daarmee ruim
boven het doel dat V2_ zich voor 2018 stelde
(5270). Daarnaast bezochten nog eens 15.963 bezoekers activiteiten van V2_ buiten haar gebouw en
worden de publicaties van V2_ gebruikt of geadviseerd op meer dan veertig universiteiten en academies wereldwijd. Naast fysieke bezoekers en lezers
worden de activiteiten van V2_ ook online door een

omvangrijk publiek gevolgd: het aantal unieke bezoeken aan de website van V2_ was dit jaar 102.141
en de videokanalen van het archief van V2_ werden
door 39.674 personen bekeken. Op het moment van
schrijven volgden 12.760 mensen de sociale mediakanalen van V2_.
Publieksonderzoek
Publieksonderzoek wordt binnen V2_ vooral ingezet
als instrument om de kwaliteit van haar publieksprogramma te evalueren en om meer te weten te
komen over de verschillende doelgroepen die V2_
bereikt. Het onderzoek wordt steekproefsgewijs uitgevoerd via een enquête. Dit jaar werd het onderzoek uitgevoerd bij een semi-willekeurige selectie
van acht publieksactiviteiten die tezamen een afspiegeling vormen van het aanbod bij V2_. Bezoekers werd verzocht om direct na afloop van de
activiteit een enquêteformulier in te vullen. Op enkele kleine verbeterpunten na, wordt het publieksprogramma van V2_ door bezoekers bijzonder
positief beoordeeld. Verbeterpunten zijn vooral praktisch van aard, terwijl de programma’s door bezoekers inhoudelijk als uitdagend en stimulerend
worden ervaren.
Om beter inzicht te krijgen in de geografische
spreiding van de bezoekers van V2_ wordt er sinds
2017 in het publieksonderzoek ook naar adres- en
postcodegegevens van bezoekers gevraagd. In tabel
3 worden de bezoekers van V2_ weergegeven, verdeeld over verschillende geografische categorieën.
Deze gegevens werden dit jaar ook aangeleverd bij
Rotterdam Partners voor verdere analyse. Uit die
analyse kon worden opgemaakt dat V2_ voornamelijk door twintigers en dertigers wordt bezocht en
dat zij relatief veel internationale bezoekers ontvangt. De ‘kwaliteitstoerist’ weet V2_ goed te vinden.
Publieksontwikkeling
In plaats van het steeds weer investeren in drukwerk
en advertenties voor de promotie van individuele
activiteiten, ontwikkelt V2_ haar publiek duurzaam.
Het eerdergenoemde communityprogramma speelt
daarin een cruciale rol en is daarom nauw verweven
met de marketing en communicatie van V2_. Het
communityprogramma onderzoekt namelijk actief
rond welke interesses potentiele nieuwe publiekgroepen zich organiseren. Vervolgens worden gericht
nieuwe relaties aangegaan met deze ‘inhoudelijke
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Kengetal
Totaal aantal
bezoeken,
locatie V2_

Totaal aantal
bezoekers

6.560

Woonachtig
in Rotterdam

4.825

Woonachtig
in de regio

366

Woonachtig
overig Nederland

1.094

Woonachtig
in het buitenland

275

Tabel 3: Bezoekers van V2_, verdeeld naar geografische spreiding

gemeenschappen’, op basis van publieksactiviteiten
die (deels) door henzelf worden vormgegeven. Via
sociale media en onlinepromotie worden zij daarna
geïnformeerd over, en op de hoogte gehouden van,
andere activiteiten van V2_. Op deze manier zijn er
ook in 2018 weer veel nieuwe relaties aangegaan
met publieksgroepen en bezoekers van V2_.
Om dezelfde reden werkt V2_ veelvuldig samen
met instellingen in de stad aan programma’s die op
hun locaties plaatsvinden. Daarbij kiest V2_ strategisch voor instellingen die gerelateerde thema’s
aansnijden, maar een publiek trekken dat anders is
samengesteld dan dat van V2_. Zo werd er dit jaar
bijvoorbeeld een lezing van Adam Greenfield georganiseerd bij Roodkapje in samenwerking met platform voor stedelijke cultuur De Dépendance;
steunde V2_ het langlopende project Radio JUJU

van kunstruimte RIB; en adviseerde V2_ de curatoren van Het Nieuwe Instituut bij het realiseren van
de tentoonstelling Speculative Design Archives.
Doordat de activiteiten van V2_ vaak relateren
aan opkomende domeinen of zich toeleggen op
nieuwe kunstvormen is educatie met betrekking tot
die ontwikkelingen een essentiële vorm van publieksontwikkeling. Vandaar dat V2_ met grote regelmaat presentaties geeft over haar activiteiten op
academies en universiteiten en veelvuldig bezoeken
van groepen studenten aan V2_ faciliteert. Ook worden er educatieve activiteiten ontwikkeld die potentiele bezoekers helpen om het veld waarin V2_
opereert te leren kennen en de drempel te verlagen
naar andere publieksactiviteiten van V2_. (Zie ook
de paragraaf ‘Educatie’.)

Een van de experimenten van Jodi tijdens hun 3x3-programma
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Bijlage 1: Activiteitenoverzicht
Talentontwikkeling
Boris Kourtoukov
Casey Koyczan
Francisco Navarrete Sitja
Hyoju Ahn
Ivana Tkal i
Ollie Palmer
Piren Benavidez Ortiz
YiCheng Hsin
Xiao Ning & Liu Dixian
Ariane Trümper
Juhee Hahm
Sjoerd ter Borg
Sophie Jurrjens

09–07–2018 tot 07–09–2018
09–07–2018 tot 07–09–2018
09–07–2018 tot 07–09–2018
09–07–2018 tot 07–09–2018
09–07–2018 tot 07–09–2018
09–07–2018 tot 07–09–2018
09–07–2018 tot 07–09–2018
09–07–2018 tot 07–09–2018
09–07–2018 tot 07–09–2018
09–07–2018 tot 07–09–2018
09–07–2018 tot 07–09–2018
09–07–2018 tot 07–09–2018
09–07–2018 tot 07–09–2018

Professionele ontwikkeling
JODI
Marnix de Nijs
Zeno van den Broek en Robin Koek
Rnul
Dario Tortorelli
Evening of …
the Black Box Business

06–12–2018

Test_Lab
Summer Sessions Homecoming ‘17
Artists on AI

26–04–2018
08–11–2018

3x3–programma
3x3: The Three of JODI
3x3: The Three of JODI
3x3: The Three of JODI
3x3: The Three of Driessen & Verstappen
3x3: The Three of Driessen & Verstappen
3x3: The Three of Driessen & Verstappen
3x3: The Three of Coralie Vogelaar
3x3: The Three of Coralie Vogelaar
3x3: The Three of Coralie Vogelaar

02–03–2018
06–04–2018
04–05–2018
01–06–2018
06–07–2018
03–08–2018
05–10–2018
02–11–2018
07–12–2018

Boeklanceringen
Sebastian Olma – Art&Autonomy (i.s.m. Avans Hogeschool)
Ruben Jacobs – Artonauten

14–09–2018
19–10–2018

Kunstblock
Kunstblock Tours
Nieuwjaarsborrel Kunstblock
Kunstblockpresentatie WdW/Erasmus Studium Generale
Kunstblock Art Performance, Coolstof Jonas Lund
Kunstavond XL Summersessions
Kunstavond XL Coralie Vogelaar

(wekenlijks)
12–01–2018
22–02–2018
23–02–2018
07–09–2018
07–12–2018

Tentoonstellingen bij V2_
Haperende Mens, tentoonstelling
Pan African Lounge (i.s.m. IFFR)
P.Vermeulen TECART / Art Rotterdam
Rotterdam Museum Nacht met Philip Vermeulen
Klankvorm #5

13–01–2018 tot 14–01–2018
25–01–2018 tot 04–02–2018
07–02–2018 tot 12–02–2018
03–03–2018
18–05–2018

Poetry & Art, Poetry Interanational @ V2_,
Balance/Unbalance, Conference Sustainability
Klankvorm #7

30–05–2018 tot 02–06–2018
21–09–2018 tot 22–09–2018
26–10–2018

Tentoonstellingen overig
Expo Distinction of space time continuum, Pula, work of A.Trümper
Exhibition of Sjoerd ter Borg bij Art Centre Nabi
Exhibition of Juhee Hahm bij Hangar Open Studio
Sophie Jurrjens’ soundwalk bij NOTAM
Marnix de Nijs, Next Level Festival for Games
V2_archief in Speculative Design Archive bij Het Nieuwe Instituut

17–08–2018 tot 18–08–2018
05–09–2018 tot 18–10–2018
14–09–2018 tot 16–09–2018
16–11–2018
22–11–2018 tot 25–11–2018
18–10–2018 tot 31–12–2018

Meetups, Expertmeetings en workshops
Hands-on AI Meetup
Effective Altruism Meetup
Effective Altruism Meetup
WebAudio Meetup
Hands-on AI Meetup
Noodlebar
Rib @ V2_
Effective Altruism Meetup
Hands–on AI Meetup
Skank @ V2_
The Beatmakers Union
Hands-on AI Meetup
SAPS workshop
Effective Altruism Meetup
Hands-on AI Meetup
Effective Altruism Meetup
Walvisnest
Hands-on AI Meetup
Media Art Meetup 1/4 Introduction to Art & Media Technology
SPDI workshop
Seminar Im/Materieaux
Counter Analytica Mapping Sprint

17–01–2018
23–01–2018
08–03–2018
29–03–2018
04–04–2018
14–04–2018
01–05–2018
02–05–2018
03–05–2018
24–05–2018
08–06–2018
03–07–2018
04–07–2018
04–07–2018
16–08–2018
07–09–2018
12–10–2018
17–10–2018
27–11–2018
30–10–2018 en 01–11–2018
12–11–2018
03–12–2018 tot 05–12–2018

Publicaties
Sebastian Olma: Art and Autonomy
Ruben Jacobs: Artonauten
To Mind Is to Care
3x3

(verschijnt medio 2019)
(ePub, verschijnt medio 2019)

Overige presentaties (locatie)
Performance Het Maken van een Ik (V2_)
SmARTdates, met in4art, (Stedelijk Museum Schiedam)
Rent Out:`The New Fashion Society, (V2_)
MAMA Catalogue Finissage: Epilogue (V2_)
Network Summer Sessions (V2_)
Iodine Dynamics present: What Remains (V2_)
Balance/Unbalance, Conference Sustainability
Toni & Guy (V2_)
Adam Greenfield: Radical Technologies, ism. de Dépendance (Roodkapje)
Strelka Institute symposium (V2_)

16–01–2018
16–03–2018
22–05–2018
20–07–2018
09–08–2018
27–09–2018
21–09–2018 en 22–09–2018
30–09–2018
25–10–2018
13–11–2018

Bezoeken aan V2_
Presentatie studenten Frank Mohr Institute
Prestentatie studenten HKU
Presentatie Creative Mornings @ V2_
Rondleiding studenten Avans Hogeschool
Rondleiding en lezing Students University of North Carolina

08–02–2018
18–05–2018
25–05–2018
31–05–2018
07–06–2018

Bijlage 2: Medewerkers
Alex Adriaansens studied at the Royal Academy for Art and Design in 's Hertogenbosch (NL). He was
one of the founders of V2_. Art, science and technology
and how they critique and construct the realities we live
in was a major point of interest in his presentations. Alex
Adriaansens was director of V2_ until March 2018. As the
artistic director of V2_he was also responsible for the
DEAF bi-annual festival one of the major European festivals on art, science and technology. Alex passed away on
30 December 2018, after several years of struggling with
cancer. Alex Adriaansens was active in several advisory
commitees (a.o. Frank Mohr Institute, NL; Witteveen Bos
Award, NL; ), advisory boards (a.o. Transmediale, D; TEKS,
NO; China Media Arts tri-annual, CN; ISEA; Todaysart
Festival, NL; eArts, CN) and has been a guest curator for
several exhibitions (a.o. Meta.morf, NO; MOCA, TW; Itau
Cultural, BR)
.Michel van Dartel is Director of V2_ and
Research Professor at the Avans Centre of Applied Research for Art, Design and Technology (CARADT). He holds
an MSc in cognitive psychology and a PhD in artificial intelligence. Alongside his work at V2_ and Avans, Michel
also acts as an independent curator, advisor, board member, council member, manuscript reviewer and is author
of numerous scientific and artistic articles and books.
Joke Brouwer studied at the Academy of Art
and Design in 's-Hertogenbosch (NL). She is Co-Founder
and Adjunct Director of V2_, Lab for the Unstable Media,
Rotterdam. She is also editor and designer of V2_'s publications.
Arie Altena is archive editor at V2_. Besides his
position at V2_, Altena writes about new media, art, internet-culture, media-theory & literature for various magazines and publications, and occasionally acts as an
independent teacher on these topics. He is also part of
the team that organizes the Sonic Acts festival.
Richard Bierhuizen is involved in the
technical coordination and production of V2_’s public
events and artistic projects. Besides his work at V2_,
Richard worked for Arminius as Head Technician.
Boris Debackere is Lab Manager at V2_ and a
staff member of the postgraduate program Transmedia at
Hogeschool Sint-Lukas in Brussels. As a media artist his
focus is on an array of topics related to electronic sound
and image, which are also central to the phd-research he
is currently undertaking.
Alex Falk is Community Manager and Catalyst at
V2_, in which capacity he aims to grow and strengthen
the community around V2_ by fostering its many relationships with artists and designers, growing its network of
partner-organisations and hosting low-threshold events
for audience development. Alex moved from Denmark to
the Netherlands in 2007 for a degree in business creativity, innovation and leadership at Kaospilots in Rotter-

dam, during which he started volunteering for events at
V2_. Shortly thereafter, he became part of the production
team, to become its Community Manager and Catalyst in
2015.
Steffan Hofland works on PR & Communications at V2_. He is responsible for everything involving
the representation of V2_ to the outside world. Besides
his position at V2_, Steffan works for various other companies and cultural organisations on a freelance basis,
such as The New Institute, Willem de Kooning Academy
and Museum Hilversum. Steffan studied Media & Culture
at the University of Amsterdam and holds a master’s degree in Film Studies.
Dineke Keemink is the Head of Finances and
Human Resources at V2_. Besides her work for V2_, she
also freelances as financial administrator for organisations such as Stipo and The Patching Zone.
Anne-Mercedes Langhorst is office
manager at V2_, which includes managing orders in V2_’s
online bookstore as well as coordinating its bar and group
of dedicated volunteers. As an artist, Anne-Mercedes
makes paintings and sculptures, as well as writing and illustrating poetry.
Jan Misker is Project Manager of V2_’s production activities, especially those involving Artificial Intelligence or Augmented Reality. In this capacity he bridges
artistic concepts to the latest technological developments. Prior to his appointment at V2_ Jan worked as a
researcher in the field of Human-Machine Interaction,
was director of dance troup Open Dans and co-founded
the company Prettig Parkeren. Jan holds an MSc in Cognitive Science and Engineering.
Wilco Tuinman is Head of Production at V2_.
Before his appointment at V2_, he toured through the
Benelux as a producer with the RO theater, Parade Festival and Jules Deelder, Herman Brood and Bart Chabot. He
also worked as a producer for numerous other art and
music festivals and platforms, such as Now&Wow and
Arminius, and as projectionist for the International Film
Festival Rotterdam. Wilco studied Social Geography at
Utrecht University, Cultural Sciences and Philosophy at
Erasmus University and is currently studying Environmental Sciences at the Open University.
Florian Weigl is curator at V2_. He joined the
curatorial team of V2_ in 2015, working on both the presentation as well as production of artworks and artistic
research projects. Alongside his work at V2_, Florian
works as an independent curator, is an advisor for het
Amsterdamse Fonds voor de Kunsten, is part of the Culture Advisory Committee Province Overijssel and Gelderland and is a supervisory board member for Het
Kunstlokaal at De School, Amsterdam.
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