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V2_ Lab voor de Instabiele Media
Jaarverslag 2021
V2_ is een laboratorium waar onderzoek wordt gedaan
op het snijvlak van kunst, ontwerp, technologie en sa
menleving. V2_’s activiteiten reflecteren op de culturele,
sociale en politieke eﬀecten van technologische ontwik
kelingen door middel van producties, presentaties en pu
blicaties. Het beleidsplan voor de periode 20212024 –
Verbeeldingskracht voor een hoogtechnologische samen
leving – positioneert V2_ als tegelijk autonoom én inge
bed: autonoom omdat zij buiten de kaders van innovatie
agenda’s denkt, en ingebed omdat zij werkt binnen de
maatschappelijke complexiteit waarin technologische
vernieuwing plaatsvindt. Vanuit die positie werden er dit
jaar activiteiten uitgevoerd om de verbeeldingskracht te
stimuleren die nodig is om de impact van recente en aan
komende technologische ontwikkelingen te duiden, én
om radicale alternatieven voor hun koers te onderzoe
ken. In dit verslag presenteren we de resultaten uit 2021
in het licht van de gestelde doelen, na eerst stil te staan
bij de groei die onze organisatie dit jaar doormaakte, de
voortgang in het onderzoek rond het beleidsthema Artifi
cial Inequality en het 40jarig bestaan van V2_.

voortreﬀelijk jaar voor V2_. Daarbij moet worden bena
drukt hoe belangrijk de gerealiseerde organisatorische
groei en verduurzaming is geweest voor het behalen van
deze resultaten. Naast dat daarmee de slagkracht van
onze organisatie werd vergroot, was de positieve weer
slag van die ontwikkeling op de motivatie van onze mede
werkers en het zelfvertrouwen van ons team als geheel
dit jaar van vitaal belang.

Groei in tijden van beperkingen
Om de binnen het beleidsplan gestelde doelen te berei
ken, zoals het vergroten van de sociale inbedding van ons
onderzoek (op basis van publieksparticipatie en commu
nity building) en het verbeteren van de impact van onze
resultaten (op basis van internationalisering en een meer
structurele inzet op educatie), werd dit jaar organisatori
sche groei en verduurzaming gerealiseerd. Die organisa
torische ontwikkelingen vertaalde zich in een vliegende
start van V2_ in deze nieuwe beleidsperiode. Ondanks de
beperkingen als gevolg van de coronapandemie werd dit
jaar zowel het aantal voor dit jaar beoogde activiteiten
(94) als bezoekers (16.630) ruimschoots behaald: er wer
den 187 activiteiten gerealiseerd en de publieksactivitei
ten van V2_ werden 16.937 maal bezocht. De verruiming
van onze mogelijkheden rond internationalisering werkte
daarbij als een vliegwiel: al dit jaar volgden daaruit twee
nieuwe omvangrijke internationale samenwerkingen
rond het beleidsthema, die resulteerde in aanvullende
activiteiten en inkomsten voor V2_ en buitenlandse in
vesteringen in de Nederlandse cultuursector.

Ter gelegenheid van het 40jarig bestaan schreef Arie Altena het essay 40 jaar V2_.

Artificial Inequality en 40 jaar V2_
Naast dat het beoogde aantal prestaties ruimschoots
werd bereikt, werden op basis van die activiteiten ook in
houdelijke doelstellingen gerealiseerd en werd er aan
dacht besteed aan het 40jarig bestaan van V2_ .

Door het verlengen, en later in het jaar opnieuw instel
len, van de maatregelen om de coronapandemie af te
remmen, werden de mogelijkheden voor publieksinterac
tie opnieuw sterk beperkt. De experimenten die in 2020
werden gedaan rond een pandemiebestendige strategie
leverden dit jaar echter de draaiboeken op om de voorge
nomen activiteiten desondanks te realiseren. Dat er geen
grootschalige fysieke publieksactiviteiten konden worden
georganiseerd doet nauwelijks afbreuk aan een verder

De activiteiten rond het nieuwe beleidsthema Artificial
Inequality werd dit jaar aangevangen met verschillende
producties, publicaties en presentaties rond het thema.
Als onderdeel van de overlegstructuur van V2_ wordt de
inhoudelijke voortgang van het programma tweemaan
delijks met medewerkers geëvalueerd: uit de inzichten en
vervolgvragen die voortkomen uit afgeronde projecten
wordt in deze bijeenkomsten inspiratie voor nieuwe acti
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Een overzichtsfoto van de tentoonstelling Reasonable Doubt, die gastcurator Vincent van Velsen samen met V2_ maakte.

viteiten gehaald. Zo leidde de radicale positie die Achille
Mbembe beschrijft in de publicatie The Earthly Commu
nity tot een geheel nieuw perspectief op het onderzoek
dat V2_ in de komende jaren beoogd te doen naar de re
latie tussen ontwikkelingen in de biotechnologie en kli
maatongelijkheid. De filosoof – die dit jaar door
ArtReview werd verkozen tot ‘voornaamste stem in de
postkoloniale theorie’ – stelt in zijn boek voor om globale
ecologische uitdagingen aan te grijpen als kansen voor de
compensatie van het leed dat door de geschiedenis van
raciale ongelijkheid werd geleden. Een ander voorbeeld is
hoe de tentoonstelling Reasonable Doubt, die gastcurator
Vincent van Velsen dit jaar samen met V2_ maakte, een
aanname uit het beleidsthema in twijfel trok: mogelijk
kan (sociale) ongelijkheid helemaal niet aan technologie
of technologische voortgang worden toegedicht, maar is
zij altijd en enkel het product van mensen.

De viering van het 40jarig bestaan van V2_ werd in sep
tember begonnen met een presentatie van de resultaten
uit een publieke enquête rond de meest iconische projec
ten die V2_ in haar bestaan produceerde, presenteerde
en publiceerde. Het publiek kon zowel online als bij V2_
stemmen op hun favorieten uit een, door V2_ gekozen,
selectie projecten uit het archief. De veertig projecten die
de meeste stemmen ontvingen zullen een jaar lang te
zien zijn op een groot scherm in de entree van onze pre
sentatieruimte. De publieke enquête bleek succesvol in
het aanwakkeren van reflectie op de geschiedenis van
V2_: terwijl zij interne discussie voortbracht over wat de
kwaliteit van een resultaat bepaalt, gaf de enquête op so
cial media aanleiding tot discussie over welke projecten
zeker niet mochten ontbreken in het resulterende over
zicht. Dat laatste leverde relevante input op voor het ar
chief en curatoriële onderzoek rond het 40jarig bestaan
van V2_, dat nog het hele jubileumjaar zal voortduren.

Naast zulke inzichten uit het programma deden we ook
ervaring op met (artistieke) onderzoeksmethoden voor
het onderzoek rond Artificial Inequality, zoals slow rea
ding (binnen het programma AI4Future), situated design
(voor Botu’s Buurtdashboard) en gamification (in Techno
mythopoeia), en bouwden we voort op onze formats
voor de inbedding van het onderzoek op basis van pu
blieksparticipatie. Zo brachten de interventies die kunste
nares Špela Petrič deed in ‘slimme’ kassen in het West
land nieuwe ideeën voort over publieksinteractie op
locatie, en leerden we van de meetups rond gender(on)
gelijkheid hoe nieuwe doelgroepen (zoals activisten) kun
nen worden verbonden aan V2_ door hen in dialoog met
kunstenaars te brengen.

Resultaten uit de kernactiviteiten
De producties van V2_ initiëren en faciliteren artistiek en
ontwerpend onderzoek, waarna de (tussentijdse) resulta
ten in presentaties met het publiek worden gedeeld. De
publicaties van V2_ zorgen voor de inhoudelijke inspira
tie, inbedding van en reflectie op die producties. Ze docu
menteren of contextualiseren, en zetten net als de
presentaties ook weer aan tot het doen van nieuwe expe
rimenten. In de praktijk van V2_ zijn deze drie kernactivi
teiten daardoor dan ook onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Door de beperkingen die dit jaar golden voor
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Een bezoeker tijdens de Kunstavond XL: Summer Sessions 2021.

fysieke bijeenkomsten en reizen konden activiteiten in
veel gevallen alleen online (door middel van (betaalde)
livestreams) of met minder publiek en deelnames plaats
vinden dan beoogd. Desondanks konden alle reguliere
producties, presentaties en publicaties (in aangepaste
vorm) worden gerealiseerd, en werden er daarnaast –
mede dankzij de grotere inzet op internationalisering en
livestreaming – nog een groot aantal aanvullende activi
teiten gerealiseerd. In het totaal werden er zelfs bijna
twee keer zoveel activiteiten gerealiseerd (187) dan be
oogd (94) en werd het beoogde aantal bezoekers aan de
publieksactiviteiten van V2_ (16.630) behaald (16.937).

Productie
V2_ biedt jonge en gevorderde kunstenaars en ontwer
pers ruimte voor experiment, en ondersteunt hen daarbij
zowel technisch als inhoudelijk. Binnen de producties
maakt V2_ een onderscheid tussen talentontwikkeling en
professionele ontwikkeling.
Bij de talentontwikkeling speelt het in 2009 door V2_
geïnitieerde Summer Sessionsnetwerk een belangrijke
rol. Het is een internationaal netwerk van kunstorganisa
ties dat jonge kunstenaars en ontwerpers een residency
biedt gedurende de zomermaanden. In deze periode wer

Deelnemer

Project

Partner

Oana Clitan
Gill Baldwin
Leo Scarin
Jason Drenth
Kaan Yazici
Veeeky (Wei Chia-Wu)
Thu Trang Ha (Eva)

Electrons on the Threshold
Rolling Landscapes
Fragments
Ciclos 1
A healthy dose of ignorance
Portrait of Meta-citizens
Underground resistance a story of a Fungi
Lagu
Hhhhhoooooooolllllddddd!
Dammi sa manu, chi so gherrende
Sites of Encounter
The Daily Climate Show:
Willemskade
FLYLYF
Placelessness
Canción al Ser

V2_
V2_
V2_
V2_
V2_
NTMoFA (Taiwan)
Schmiede Hallein (Oostenrijk)

Diogo Vaz
Rocio Agudo
Sara Persico
Mario Mu
Krill Zakomildin
Ludovica Lotito / Marta Romanelli
Eduardo Ruiz
Juan Carlos Reyna

Tabakalera International centre of contemporary culture (Spanje)
Tabakalera International centre of contemporary culture (Spanje)
Sardegna Teatro (Sardinië)
Metamedia Association (Kroatië)
Winzavod (Rusland)
Sineglossa (Italië) en Kilowatt (Italie)
Hangar.Org (Spanje)
Espronceda (Spanje)

Overzicht van de deelnemers aan Summer Sessions 2021, met de titel van hun project en de partner bij wie de residency plaatsvond.

3

ken zij een voorstel van concept tot prototype uit bij een
van de partnerorganisaties. Iedere partner is een spon
sor, die de kosten van ten minste één residency van een
deelnemer dekt. De projectvoorstellen die makers indie
nen in reactie op de jaarlijkse ‘open call’ worden in een
centrale database verzameld, waarna sponsoren kenbaar
maken welke voorstellen zij financieel willen ondersteu
nen. Vervolgens kiezen alle partners een of meerdere ge
honoreerde voorstellen uit om tijdens een residency van
het talent bij hun instelling te realiseren.

Als gevolg van de reisbeperkingen konden er binnen het
internationale netwerk voor talentontwikkeling dit jaar
enkel uitwisseling plaatsvinden binnen Europa. Met de
overige partners in het netwerk werd besloten de talent
ontwikkeling lokaal te organiseren: deelnemers werkten
aan hun prototypes bij de deelnemende instelling in het
land waar zij woonachtig waren, in plaats van bij een
partnerorganisatie in het buitenland. In totaal namen dit
jaar zestien kunstenaars deel aan de Summer Sessions.
Onder begeleiding van de projectleiders en curator van
V2_ realiseerden vier Nederlandse en vier internationale
deelnemers projecten in Rotterdam, met werk variërend
van videoinstallaties over de sociale impact van surveil
lancetechnologie (Oana Clitan, Electrons on the Thres
hold), de toekomst van digitale 3Didentiteit (Veeeky,
Portrait of MetaCitizens), privacy in onlinezoekmachi
nes (Eduardo Ruiz, Placelessness) en de relatie tussen
werkcondities en de gebouwde omgeving (Mario Mu,
Sites of Encounter), tot een kinetisch sculptuur over het
artificiële nieuwland van Marker Wadden (Gill Baldwin,
Rolling Landscapes), een liveperformance over commer
ciële DNAtesting (Jeisson Drenth, Ciclos 1) en Virtual
Realityinstallaties over de dreigende waterstijging in
Rotterdam (Kiril Zakomoldin, The Daily Climate Show) en
aanraking in digitale omgevingen (Leo Scarin, Fragments).

Dit jaar groeide het netwerk met zes nieuwe partners uit
tot 26 partners verspreid over 22 landen, al wisselen niet
alle partners ieder jaar talenten uit. Door de financiële
bijdragen van de deelnemende partners kan V2_ aanzien
lijk meer talenten een residency bieden dan met eigen
middelen mogelijk zou zijn. Het netwerk biedt Neder
lands talent een internationale residency bij een van de
partners. Daarnaast gaan deze partners ook de verplich
ting aan om de resultaten uit de residency te tonen aan
hun lokale publiek. Voor de deelnemers betekent dit
doorgaans een eerste internationale presentatie. Zo zorgt
het netwerk rond de talentontwikkeling van V2_ voor de
internationale zichtbaarheid van Nederlandse talenten.
Uit het frequente contact met de partners tijdens het
coördineren van de Summer Sessions komen regelmatig
ook andersoortige samenwerkingen voort. Het Summer
Sessionsnetwerk is voor V2_ dan ook een belangrijk in
strument in de ontwikkeling van nieuwe internationale
samenwerkingen en initiatieven.

De projecten die bij V2_ werden gerealiseerd, gingen in
première tijdens de Test_lab: Summer Sessions 2021 en
waren vervolgens nog als groepstentoonstelling te zien
tijdens het programma Kunstavond XL. Doordat V2_ maar
een beperkt aantal bezoekers in haar tentoonstellings
ruimte mocht ontvangen tijdens deze twee presentaties,

Deelnemers aan de Summer Sessions 2021 samen met de curator, projectleiders en productiemedewerkers van V2_.
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werd besloten om de verspreiding van de resultaten via
het internet verder te versterken door alle deelnemers
aan de Summer Sessions te interviewen over hun werk
periode bij V2_ en deze interviews online te zetten.

lopende onderzoeksrelaties met gerenommeerde makers
en denkers. Binnen het programma publiceerde fellow
Jerry Galle dit jaar de uitkomsten van zijn onderzoek naar
internetmemes in de epublicatie Memenesia (samen
met curator, criticus en theoreticus Mike Watson en kun
stenaarscollectief Monalisa’s) en werd het werk Critical AI
Manifesto (C.AI.M) dat hij samen met V2_ ontwikkelde
tentoongesteld bij KIOSK (BE) en CICA Museum (KR). Fel
low Renée Turner leidde een serie slowreading groups
rond gender(on)gelijkheid in relatie tot kunstmatige intel
ligentie, die uitmondde in een editie van Evening of
(AI4Future). Kunstenaar Dani Ploeger kwam als fellow in
actie tijdens de Test_Lab: Destructive Circuits en organi

Naast de acht deelnemers aan de talentontwikkeling bij
V2_, ontwikkelden binnen het Summer Sessionsnet
werk nog eens acht kunstenaars nieuw werk bij interna
tionale partners. Alumni van de Summer Sessions
geven in enquêtes aan dat hun deelname hieraan een
uitermate belangrijke stap in de ontwikkeling van hun
carrière is geweest. Zij benadrukken daarbij hoe de er
varing hen leerde om een interdisciplinair project in
houdelijk en technisch te structureren en geven
regelmatig in interviews en presentaties aan dat toe
gang tot het netwerk van V2_ tot hun internationale
doorbraak leidde. Ondanks de coronamaatregelen
vonden ook dit jaar enkele projecten na de residentie
hun weg naar presen tatieplatformen in het netwerk
van V2_. Zo werd het werk Electrons on the Threshold
dat Oana Clitan maakte bijvoorbeeld nog tentoonge
steld bij Het Archief / Goetheinstitut en gaf Gill Bald
win een performatieve lezing bij BARTALK over haar
Summer sessionsproject Rolling Landscapes.
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. Daarom richt V2_ zich naast talentontwik
keling nadrukkelijk ook op de professionele ontwikke
ling. Deze activiteiten bestaan onder meer uit residen
cy’s en fellowships, waarin gevorderde kunstenaars en
ontwerpers de kans krijgen om aan uitzonderlijke pro
jecten te werken met ondersteuning van onze mede
werkers en gebruikmakend van ons netwerk.

Het TASTprototype voor aanraking via het Internet dat werd ontwikkeld binnen
Reenacting the V2_ archive.

seerde samen met Miyo van Stenis en Arthur Elsenaar
het Open Bomb Lab bij V2_.
Onder de professionele ontwikkeling valt ook Reeneac
ting the V2_Archive, een in 2018 gelanceerde samenwer
king met innovatieplatform In4Art waarin werken uit het
archief van V2_ opnieuw worden bekeken. Kunstenaar
Marnix de Nijs voerde binnen dit programma een prak
tijkgericht onderzoek uit naar netwerkgemedieerde tast,
geïnspireerd door het iconisch kunstwerk Telephonic
Armwrestling (1986), van kunstenaars en telepresence
pioniers Norman White en Doug Back, dat door de pan
demie nieuwe relevantie kreeg. Het onderzoek resul
teerde in een prototype onder de naam Transnational
Activation of Simultaneous Touch (TAST), dat samen met
een historisch overzicht van gerelateerd werk en een op
name van een gesprek tussen De Nijs en White in 2022
zal worden gepresenteerd tijdens de Art Week Rotter
dam.

Voor een onderzoek rond ‘latente beelden’ ontving
Rosa Menkman dit jaar De Alex Adriaansens artist in
Residence (DAAR), vernoemd naar de in 2018 overle
den medeoprichter van V2_. Daarnaast speelt binnen
de professionele ontwikkeling het fellowshippro
gramma van V2_ een belangrijke rol. Het doel van dit
netwerk is om geleidelijk tot een wereldwijd netwerk
van ambassadeurs van V2_ te komen op basis van lang

Rosa Menkman werd in 2021 gekozen voor De Alex Adriaansens artist in Residence.

Ten slotte, worden binnen de professionele ontwikkeling
ieder jaar ook opdrachten gegeven aan kunstenaars en
ontwerpers voor bijzondere bijdragen aan het onderzoek
van V2_. Door zorg te dragen voor de vele makers in onze
ecologie die als gevolg van de coronapandemie financieel
in zwaar weer verkeerden, werden de mogelijkheden die
V2_ daarvoor heeft maximaal benut. Dit jaar werden er
binnen de professionele ontwikkeling opdrachten ver
leend aan Eva Langerak en Dani Ploeger, Maartje Dijkstra,
Zalan Szakacs, Zeno van den Broek en Robin Koek,
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Serious Film, Stad in de Maak en The Ponies, Sami Ham
mana en Sonia de Jager, Ryan Cherewaty, Noemi Biro en
Lotte Louise de Jong, Wouter Schuur, Oana Clitan, Wer
ner van der Zwan, Linhuei Chen, Dennis de Bel, Erik Over
meire en Kasia Molga.

ding op de problematiek volgt een toer langs enkele pro
jecten die in ontwikkeling zijn. Zij worden getoond aan
het publiek en met hen besproken. In het meer informele
tweede deel van de avond kunnen bezoekers projecten
zelf bekijken en ervaren. De overheidsmaatregelen om de
verspreiding van het coronavirus af te remmen dwongen
ons dit jaar wederom om alternatieve scenario’s voor de
Test_Lab te vinden. Ditmaal wel met de ervaringen uit
2020 als draaiboek.

Door de ontwikkelprocessen die professionals bij V2_
doorlopen open te stellen naar het publiek in presenta
ties en publicaties – in plaats van (enkel) het eindresul
taat te tonen – profileert V2_ zich actief als onderzoeks
en ontwikkelinstelling en krijgt het publiek inzicht in wat
die belangrijke rol van het Lab voor de Instabiele Media
voor het culturele bestel concreet inhoudt.

Zo werd Test_Lab: Social Distancing – Virtual Bonding in
samenwerking met het CIVA festival (AT) ontwikkeld als
onlinepublieksactiviteit. Het programma bracht het pu
bliek van CIVA en V2_ samen in een activiteit rond artis
tiek onderzoek naar technologie die het gevoel van
verbondenheid kan stimuleren in tijden van fysieke af
stand. De discussie schetste de potentie van nieuwe vor
men van tentoonstellen en kennisdeling die zulke
technologie mogelijk maken om internationale netwer
ken en gemeenschappen te ontwikkelen. De jaarlijkse
editie van projecten uit de talentontwikkeling van V2_,
Test_lab: Summer Sessions 2021, vond plaats met pu
bliek, terwijl Test_Lab: Destructive Circuits geheel online
georganiseerd werd. Deze editie draaide om het onder
zoek dat V2_Fellow Dani Ploeger deed naar ontwerpen
van geïmproviseerde explosieve apparaten – ook wel
IED’s genoemd. Het archief en praktijkgebaseerd onder
zoek dat Ploeger er samen met V2_ naar deed, leverde
naast een memorabele editie van Test_Lab ook een on
linearchief op van de onderzoeksresultaten en een

Presentatie
De beoogde edities van de reguliere publieksprogram
ma’s ‘Test_Lab’, ‘3x3’ en ‘Evening of …’ bij V2_ werden
allen dit jaar georganiseerd. Daarnaast vonden er ten
toonstellingen, communityprogramma’s en verschillende
aanvullende presentaties plaats. Ondanks de beperkin
gen voor reizen en fysieke bijeenkomsten die dit jaar gol
den, werden er in het totaal meer publieke activiteiten
gerealiseerd dan er waren opgenomen in het jaarplan.
Daarbij kon worden voortgebouwd op de oplossingen die
in 2020 werden gevonden om publiekspresentaties ook
zonder of met beperkt fysiek publiek door te kunnen
laten gaan.
In het Test_Labprogramma vormt het publiek een test
omgeving voor onderzoeksprojecten. Na een korte inlei

Christiaan Zwanikken presenteerde tijdens de 3X3reeks in een onlineevent zijn Hypergravity Bio Portal.
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videodocumentaire met bijdragen van theoretici Nolen
Gertz, Yasmin Ibrahim en Eric Kluitenberg.
Het publieksprogramma 3x3 vervult een andere rol in re
latie tot het onderzoek van V2_. Voor dit programma
worden kunstenaars uitgenodigd om in de vorm van drie
publieke experimenten ideeën voor onderzoek te genere
ren en nieuwe relaties te ontwikkelen. Dit jaar voerden
kunstenaars Christiaan Zwanikken en Špela Petrič ieder
drie liveexperimenten uit als onderdeel van de samen
werking Smart Hybrid Forms, waarin V2_ samenwerkt
met VU Amsterdam, Gerrit Rietveld Academie, Zone2
Source en Waag aan een onderzoek naar de combinatie
van planten en kunstmatige intelligentie. Zwanikken ge
bruikte deze vorm van publieksinteractie om de intelli
gentie van planten te onderzoeken met opstellingen die
in zijn eigen atelier niet mogelijk waren, terwijl Petrič een
nieuwe artistieke onderzoeksmethode binnen haar prak
tijk toepaste op onderzoek rond de automatisering van
zorgrelaties.

Bezoekers tijdens de Tryday van Sandipan Nath

Voor de workshops van V2_ worden deelnemers opge
roepen om samen een specifieke vraag of hypothese
handson te onderzoeken, zoals dit jaar gebeurde binnen
de workshops TechnoMythopoeia en Open Bomb Lab. In
de expertmeetings worden gasten met specifieke exper
tises door V2_ benaderd om in een kleinschalige bijeen
komst (tussentijdse) resultaten te bespreken of onder
zoek te initiëren, zoals dit jaar gebeurde binnen de ex
pertmeetings STARTS4water, AI4Future en On the Cate
gorical.

In de publieksactiviteiten onder de naam Tryday wordt
voortgebouwd op het succes van 3x3, maar met aan
dacht voor een later stadium in het creatieve proces. Try
day’s bieden, zoals de naam suggereert, ruimte om nieuw
werk samen met het publiek uit te proberen. Verspreid
over dit jaar werden Tryday’s georganiseerd rond de
kunstwerken Raumklang (Zeno van den Broek and Robin
Koek), TechnoMythopoeia II & III (Guilemette Legrand &
Vincent Thornhill), Ocean Bloom (Sandipan Nath), Altera
tions (Marit Shalem) en Sonic Movement (Heidi Hoers
turz).

Naast het tentoonstellen van resultaten bij presentatie
partners en de tentoonstellingen die V2_ in samenwer
king met hogescholen en universiteiten maakt, ontwik
keld V2_ ieder jaar een thematische groepstentoonstel
ling binnen het beleidsthema. De eind 2020 geopende
groepstentoonstelling To Mind Is to Care moest direct na
het openingsweekend alweer sluiten als gevolg van de
coronamaatregelen. Anticiperend op verlenging van die
maatregelen tot de sluitingsdatum in januari werden er
vanuit de tentoonstelling livegesprekken tussen deelne
mende kunstenaars en auteurs (uit het gelijknamige boek
dat eerder bij V2_ verscheen) online uitgezonden. Daar
naast werd een lezerspubliek met de werken en onder
werpen binnen de tentoonstelling bekendgemaakt door
middel van de epublicatie Art and Care, waarin stagiaire
Dora Vrhoci en curator Florian Weigl reflecteren op de
creatieve processen van de deelnemende kunstenaars in
de context van de tentoonstelling.

Het programma Evening of … is specifiek bedoeld om
theorie en praktijk samen te brengen in een presentatie.
Het avondprogramma nodigt kunstenaars, curatoren en
theoretici uit om zich op een actieve manier samen met
het publiek in de onderzoeksonderwerpen van V2_ te
verdiepen. Vaak wordt het format dan ook gebruikt om
de resultaten uit het fellowshipprogramma of andere
langlopende onderzoeksprojecten te presenteren en te
bespreken met bijzondere gasten. Dit jaar moesten alle
drie edities van het programma plaatsvinden in aange
paste vorm. Onder de titel Who Cares? werden online
gesprekken uitgezonden tussen Nathalie Gebert en
Jeannette Pols, Driessens & Verstappen en Sjoerd van
Tuinen, Ana Maria Gomez Lopez en Lynn Berger, en We
Make Carpets en Frederiek Bennema, waarin zij de boek
publicatie en tentoonstelling bespraken die voortkwamen
uit het onderzoeksproject To Mind Is to Care. V2_Fellow
Reneé Turner besprak vervolgens met gasten Alicia Juar
rero en Alexandra Mason de resultaten uit de serie slow
reading groups die zij leidde rond gender(on)gelijkheid in
relatie tot kunstmatige intelligentie (AI4Future). Het on
derzoek dat V2_ gaat uitvoeren binnen de Europese sa
menwerking Start4water werd online afgetrapt met
gasten Giulio Boccaletti, Maria MonterroSierra, Joshua
Stein, Korneel Rabaey, Robertina Sebjanic en Marjan
Zitnik.

Voor de jaarlijkse groepstentoonstellingen wordt samen
gewerkt met een gastcurator. In die rol stelde curator Vin
cent van Velsen met V2_ de tentoonstelling Reasonable
Doubt samen, met werk van Paolo Cirio, Robert Glas,
Sami Hammana, Femke Herregraven, Hannah Dawn Hen
derson, Yazan Khalili, Navine G. KhanDossos and Anna
Ridler. Deze thematische groepstentoonstelling opende in
november en trok direct veel aandacht van publiek en
media. Maar ook deze tentoonstelling moest veel eerder
dicht dan gepland vanwege de maatregelen tegen de ver
spreiding van het coronavirus. Een reeks gesprekken tus
sen de deelnemende kunstenaars en curatoren, die in de
tentoonstelling plaats zouden vinden ter promotie ervan,
werden uiteindelijk online gepubliceerd om het bereik en
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Openingsavond van de tentoonstelling Reasonable Doubt.

de impact van de tentoonstelling te maximaliseren onder
de geldende beperkingen.

van V2_ die er relevante andere perspectieven op kun
nen bieden, zoals de netwerken van feministen en activis
ten die bij het onderzoek AI4Future werden betrokken
door respectievelijk de Slow Reading en AI4Future Days
bijeenkomsten. Daarnaast programmeerde V2_ ook dit
jaar weer livemuziek en geluidskunst binnen het commu
nityprogramma omdat (elektronische) muziek voor veel
nieuw publiek een eerste aanraking met het kunsten
technologiedomein vormt. Helaas kon er door de maatre
gelen tegen de verspreiding van het coronavirius slechts
één editie van deze V2_Klub’s in de presentatieruimte
van V2_ worden georganiseerd (met Ysa Bermejo). Wel
vond er nog een editie online plaats, waarin het publiek
kon schakelen tussen livegeproduceerde visuele inter
pretaties van verschillende ontwerpers (Zara Maria, Je
roen Rijnart, Jochem Walboomers en Larissa Monteiro)
bij een concert door Marie.

Door de beperkingen voor reizen en fysieke bijeenkom
sten konden we veel minder dan andere jaren presenta
ties organiseren die voortkomen uit de vele langlopende
samenwerkingen die V2_ onderhoudt met (inter)natio
nale en Rotterdamse organisaties en festivals, en uit haar
deelname aan lokale initiatieven als Kunstblock. Toch
werden dit jaar producties van en met V2_ opgenomen in
de publieke programma’s van nationale en internatio
nale partners, waaronder Bibliotheek Delfshaven (Rotter
dam), The Grey Space in the Middle (Den Haag), FIBER
festival (Amsterdam), CICA Museum (KR), Ogen/Blik (JP),
Kiosk (BE), MEET (IT), Espronceda (SP) en Ars Electronica
(AT).
Het communityprogramma richt zich op presentatieac
tiviteiten die de interconnectiviteit van V2_ bevorderen,
door nieuwe makers en publieksgroepen hun weg te hel
pen vinden naar V2_ en nieuwe organisaties en collectie
ven duurzaam aan onze organisatie verbinden. Zo wer
den er dit jaar bijvoorbeeld MeetUps georganiseerd voor
de levendige gemeenschap van makers werkzaam in de
crossover tussen mode en technologie (Estitches) en ver
zamelden zich makers van interactieve film (Alterations).
Daarnaast werd het Open_lab van V2_ nieuw leven inge
blazen. V2_ organiseerde al veel jaren onregelmatig fy
sieke edities van dit open podium voor mediakunstenaars
en ontwikkelaars, maar door het online te organiseren
werd het bereik van het programma dit jaar aanzienlijk
vergroot en kon de frequentie worden opgevoerd.

Ysa Bermejo presenteerde haar debuutalbum tijdens de V2_Klub.

Het communityprogramma wordt ook ingezet om ge
richt gemeenschappen te verbinden met het onderzoek
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Ten slotte speelt in de presentaties het samenwerkings
verband Kunstblock een belangrijke rol. Binnen Kunst
block werken de kunstinstellingen in het Witte de With
kwartier – TENT/CBK Rotterdam, V2_, MAMA, WORM en
Witte de With Center for Contemporary Art – op unieke
wijze samen. Door een bundeling van krachten, het on
derling delen van kennis en een gedeeld cultureel onder
nemerschap versterkt Kunstblock de rol van het Witte de
Withkwartier als culturele hub, draagt ze bij aan een le
vendig en afwisselend kunstklimaat in de stad, en worden
duurzame relatie opgebouwd tussen kunstinstellingen,
ondernemers, bezoekers en bewoners. Door onderlinge
afstemming van activiteiten en het promoten van elkaars
activiteiten, worden bezoekers van individuele instellin
gen gestimuleerd tot het bezoeken van het programma
van de andere organisaties. Daarnaast maakt de weke
lijkse Kunstblock Tour nieuw publiek bekend met de
kunst in de straat. Een andere kernactiviteit van Kunst
block is de populaire Kunstavond, een gezamenlijke gratis
openstelling op iedere vrijdagavond, die dit jaar deels on
line plaatsvond.

van V2_ weergeeft: 40 years of V2_. Hij gaat ook in op
het V2_archief dat documentatie bevat van veertig jaar
elektronische kunst – waarvan een groot deel vrij be
schikbaar is via de website van V2_ – met foto’s van per
formances en installaties, video’s, scans van posters,
programmaboekjes en teksten.
Begin 2022 zal het boek The Earthly Community: Reflec
tions on the Last Utopia van Achille Mbembe verschij
nen. In dit boek onderzoekt Achille Mbembe wat er
overblijft van het menselijk subject in een tijd waarin het
instrumentaliseren van de rede wordt uitgevoerd door
datamachines en rekentechnologieën. Mbembe be
spreekt wie de drempel of de grens bepaalt die onder
scheid maakt tussen het berekenbare en het onbereken
bare, tussen dat wat van waarde wordt geacht en dat wat
waardeloos en dus als overbodig wordt gezien. Hij vraagt
zich af of we deze nieuwe reken en machtsinstrumenten
kunnen omzetten in instrumenten van bevrijding. Met
andere woorden, zullen we in staat zijn om verschillende
manieren van meten uit te vinden die de mogelijkheid
openen voor een andere esthetiek, een andere politiek
van het bewonen van de aarde en van het repareren en
delen van de planeet?

Publicatie
Naast haar productie en presentatieactiviteiten geeft
V2_ publicaties uit waarin theorie en praktijk samenko
men. Deze publicaties vormen een belangrijk platform
voor het onderzoek van V2_ en dragen bij aan theorie
vorming op het snijvlak van kunst, technologie en maat
schappij. Op meer dan veertig universiteiten en hoge
scholen in binnen en buitenland worden deze publicaties
gebruikt als lesmateriaal. Hun aanwezigheid in academi
sche bibliotheken en boekhandels vormt daarnaast een
uithangbord voor het onderzoek van V2_. De academi
sche website ‘Academia.edu’ geeft aan dat de publicaties
van V2_ 1259 keer in essays van derden worden aange
haald.

Ook verschijnt begin 2022 Art and Computation van
Miguel Carvalhais. Carvalhais is sinds 2017 V2_Fellow en
zijn onderzoek met V2_ heeft onder andere geresulteerd

De omslag van The Earthly Community door Achille Mbembe.

In 2021 is gewerkt aan een zevental publicaties, waarvan
er twee in 2021 verschenen en vijf in 2022 zullen worden
afgerond. Een van de twee in 2020 verschenen publica
ties werd dit jaar uitgebracht in een digitale vorm (epub).
De epub Memenesia bundelt de inzichten over de maat
schappelijke impact van internetmemes die centraal
stonden in het programma Evening of the Memes dat in
2020 bij V2_ plaatsvond. De in Memenesia verzamelde
teksten gaan over het zichtbaar maken van ‘memes’: con
cepten die zich via het internet van persoon tot persoon
in een hoog tempo verspreiden. De teksten illustreren
het karakter van het memelandschap en daarmee ook de
rijkdom en levendigheid ervan. De teksten van Memene
sia variëren van een interview met een Gen Zblogger en
een politieke memeposter tot het huidige en mogelijke
toekomstige gebruik van deepfakes in de memecultuur
en daarbuiten. Deze teksten reflecteren door middel van
een kritische beschouwing van de memecultuur op de di
gitale realiteit van vandaag.
Naar aanleiding van het 40jarig bestaan van V2_ heeft
Arie Altena een boekje geschreven dat de geschiedenis
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Overige resultaten

in deze publicatie waarin hij het begrip “computation”
(een proces waarbij informatie wordt verwerkt en omge
zet via digitale of analoge rekenmachines) uiteenzet en
beschrijft hoe het kan worden ingezet voor het maken
van kunst, en hoe het zorgt voor nieuwe esthetische er
varingen.

Naast projecten uit de kernactiviteiten van V2_ – produc
tie, presentatie en publicatie – organiseert V2_ ook activi
teiten die dwars door deze kernen heen lopen op het
gebied van educatie, archivering en internationalisering.

Ook begin 2022 zal het boek Composing Interactions: An
Artist’s Guide to Building Expressive Interactive Systems
van Marije Baalman verschijnen. Zij wil het proces van
benaderingen en werkwijzen in kaart brengen van veel
gebruikte technieken bij elektronische muziekinstrumen
ten en interactieve geluidsinstallaties. Dit boek zou oor
spronkelijk vorig jaar verschijnen, maar Baalman heeft
het boek aanzienlijk uitgebreid en aangevuld waardoor
de verschijningsdatum is uitgesteld.

Educatie
Educatie is voor V2_ een essentieel middel voor de pu
blieksontwikkeling. Ondanks dat het kunsten technolo
giedomein in bekendheid en populariteit groeit, ligt er
nog een enorm potentieel voor deze nieuwe kunstvor
men om nieuw publiek te interesseren voor de kunst. Dit
jaar deed onderzoeker Rosa Vieira de Almeida verslag
van een onderzoek naar educatie bij V2_ als middel om
dat potentieel te realiseren. Het onderzoek wees uit dat
de inzet op educatie daarvoor beter gestructureerd moet
worden in een educatieprogramma; maar dan wel een
programma waarbinnen studenten actief betrokken wor
den in het lopende onderzoek. Voor het vormgeven van
een dergelijk programma werd dit jaar een Projectleider
Educatie geworven.

Martin Howse was DAARartistinresidence in 2020. Tij
dens deze residency ontwikkelde hij het project Tiny Mi
ning en richtte de Tiny Mining community op tijdens een
expertmeeting van V2_: een open gemeenschap die be
staat uit een diverse groep scheikundigen, geologen, kun
stenaars en beoefenaars van alternatieve geneeswijzen
die onderzoek doet naar delfstoﬀen en zoekt naar zeld
zame stoﬀen en andere minerale hulpbronnen die zich in
het menselijk lichaam bevinden. Begin 2022 verschijnt
een epub als verslag van dit proces.

Ondertussen liepen de reguliere activiteiten gericht op
educatie gewoon door. Binnen de vrijetijdseducatie vond
in oktober en november de jaarlijkse Crash Course in Art
and Mediatechnology plaats, dat zich richt op potentieel
publiek dat interesse heeft in het kunstentechnologie
domein maar er nog niet erg bekend mee is. De crash
course introduceerde het domein dit jaar in de volle
breedte in vier nieuwe edities, rond de impact van tech
nologie op de schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie
en film. In alle vier deze edities, met deelnemers zowel
online als oﬄine, werd op basis van presentaties door
praktijkbeoefenaars duidelijk gemaakt hoe zowel schil
ders, beeldhouwers, fotografen als filmmakers dankbaar
gebruik maken van het crossoverdomein tussen kunst en

In 2021 zijn we ook gestart met een publicatie met als
werktitel The Technologies of Accident onder redactie van
Joke Brouwer, Sjoerd van Tuinen en Rogier van Reekum.
Het is een bundel met verschillende auteurs en kunste
naars die ingaan op de vraag welk ongeluk de volgende
technologieën met zich meebrengen en wat die ongeval
len ons vertellen over de technologie die ze genereert.

Tijdens A Crash Course in Media Art komen onze bezoekers op een laagdrempelige manier meer te weten over mediakunst.

10

en publicaties. Het archief is volledig digitaal toegankelijk
en wordt veelvuldig gebruikt door theoretici, curatoren,
kunstenaars en ontwerpers.
V2_ ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijk
heid om het archief te onderhouden en blijven te ontwik
kelen, en het publiekelijk toegankelijk te houden en te
ontsluiten. Initiatieven als de activiteiten rondom het 40
jarig bestaan zijn er nadrukkelijk ook op gericht de ont
sluiting van het archief te bevorderen. Net als dat in veel
andere activiteiten van V2_ gebeurt, zoals in de maande
lijkse radioprogramma’s met Operator Radio.

Een liveuitzending van V2_Radio bij Operator Radio.

In 2021 zijn de activiteiten van het Netwerk Archieven
Design en Digitale Cultuur (NADD) van start gegaan. Ver
schillende organisaties met een archief op het gebied van
digitale cultuur en/of design hebben in het NADD hun
krachten gebundeld om dit erfgoed te behouden en te
ontsluiten, en hiervoor bij de overheid ondersteuning te
vinden. V2_ is zeer actief binnen dit netwerk en geeft er
mede vorm aan. De bijdragen die V2_ ontvangt vanuit
het NADD, zijn primair bedoeld voor publieke presenta
ties van het archief, en niet voor het primaire archief
werk.

technologie om hun praktijken en genres te innoveren;
door er uitstapjes naar te maken voor experimenten of
door zich de kennis die erbinnen wordt ontwikkeld eigen
te maken. Een minder voor de handliggend inzicht dat de
activiteit dit jaar voortbracht zijn de kansen die ons veld
aan de schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie en film
biedt voor meer diversiteit in de publieksontwikkeling
rond deze genres. De potentie die V2_ ziet om nieuwe
publieken aan te spreken voor de kunst door nieuwe
kunstvormen te ontwikkelen werkt dus ook door over de
grenzen van ons veld heen.

Internationalisering
Naast individuele projecten die door V2_ in het buiten
land gepresenteerd worden, hebben veel van V2_’s acti
viteiten in Rotterdam sterk ontwikkelde internationale
aspecten. Zo zouden de Summer Sessions in deze vorm
niet mogelijk zijn zonder internationale partners. De pre
sentaties van resultaten bij de partners in het buitenland,
maar ook de distributie van de call via deze partners, le
veren internationale zichtbaarheid op voor V2_ en de
Rotterdamse en Nederlandse cultuursector. Daarnaast
brengen de internationale deelnemers die tijdens de
Summer Sessions in residence bij V2_ komen andersoor
tige culturele perspectieven met zich mee. Dit jaar
namen er partners aan de Summer Sessions deel uit Zuid
Korea, Spanje, Taiwan, China, België en Kroatië. Het Sum
mer Sessionsnetwerk is altijd in ontwikkeling en heeft
daarom continu aandacht nodig. Door de coronapande
mie kon er dit jaar maar beperkt uitwisseling van talen
ten plaatsvinden: de scenario’s die vorig jaar werden
verkend voor ‘lokale hosting’ (op basis van onlinebege
leiding en intensieve uitwisseling tussen de instellingen)
boden dit jaar uitkomst als draaiboek voor de partners
waarmee fysieke uitwisseling niet mogelijk was.

Dat educatie bij V2_ een belangrijke aanvulling vormt op
curricula, blijkt ook uit de vele bezoeken van groepen stu
denten aan V2_ in schoolverband en uitnodigingen van
academies en universiteiten aan medewerkers van V2_
om te presenteren over het veld waarin zij actief is. Dit
jaar vonden die activiteiten deels online plaats. Daar
naast werkt V2_ structureel samen met de universiteiten
die deelnemen aan haar netwerk voor talentontwikkeling
en wordt er binnen de presentaties veelvuldig strategisch
samengewerkt met onderwijsinstellingen. Ondanks de
beperkingen als gevolg van de coronapandemie werden
er dit jaar drie tentoonstellingen (Mutate, Performing the
Lens en Refracted Reality) en twee meerdaagse online
symposia (Live Alone & Die Together en Not So Far From
Around Us) georganiseerd in samenwerking met Master
opleidingen van de Hogeschool Rotterdam, Avans Hoge
school en Leiden Universiteit. Terwijl de onderwijsin
stellingen waarmee wordt samengewerkt veel waarde
toekennen aan het onafhankelijke platform dat V2_ biedt
en de professionele communicatie en productieonder
steuning die hen wordt geboden, resulteert de steeds
hechtere samenwerking rond curatoriële en pedagogi
sche aspecten van de programma’s erin dat studenten
hun weg naar andere activiteiten van V2_ steeds beter
weten te vinden na hun afstuderen.

De internationale samenwerkingen van V2_ nemen
steeds vaker de vorm aan van langdurige verbanden, in
plaats van kortstondige samenwerkingen op projectbasis.
De bestaande langdurige internationale samenwerkingen
rond presentaties werden deels online voortgezet. Zo
werd er bijgedragen aan het onlinemagazine van UNArt
Center in China en konden fysieke bezoekers bij vaste
partners van V2_ in Italië, Oostenrijk en Spanje bezoekers
in Rotterdam ontmoeten via de Virtual Realityinstallatie
Oxitocina Machina VR.

Archief
V2_ beheert een van de meest omvangrijke archieven op
het gebied van kunst en technologie. Dit archief omvat
indoor middel van veertig jaar aan foto, video en ge
schreven documentatie van activiteiten, mensen, organi
saties en kunstwerken die een rol hebben gespeeld in de
geschiedenis van V2_ en de ontwikkeling van het veld
waarin zij opereert, naast honderden essays, interviews
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bijzonder deel van de Nederlandse natuur betreft. Uit
een call voor projectvoorstellen werden de voorstellen
van collectief Genomic Gastronomy en van Mark IJzer
man geselecteerd voor onderzoek rond de twee thema’s.
De resultaten daaruit zullen in 2022 bij V2_ tentoonge
steld worden.
Na een lange periode waarin het V2_ aan middelen ont
brak om te investeren in Europese samenwerkingen, re
sulteerde de nieuwe internationale verbanden die dit
jaar werden aangegaan in projectinkomsten die bijdragen
aan de gewenste diversiteit in de inkomsten en herstel
van V2_’s internationale profiel. Dat profiel trekt daar
door nu ook weer veel nieuwe geïnteresseerde poten
tiële partners aan. Naast een groei in de verzoeken voor
deelname aan internationale consortia, lijken ook inter
nationale organisaties V2_ steeds beter te vinden voor
advies. Zo bracht V2_ dit jaar onder meer advies uit aan
het Goethe instituut en de nieuwe JapansNederlandse
organisatie Minamisanriku AIR.

Mark IJzerman is een van de STARTS4Waterresidents.

Dit jaar werden twee door de Europese Commissie on
dersteunde meerjarige onderzoeksprojecten gestart:
AI4FUTURE en STARTS4Water. Binnen deze Europese sa
menwerkingsverbanden ontwikkelt V2_ in de periode
2021–2022 verschillende activiteiten. Onder leiding van
V2_Fellow Reneé Turner werden binnen AI4FUTURE bij
eenkomsten rond gender(on)gelijkheid in relatie tot
kunstmatige intelligentie georganiseerd (slowreading
groups), en gingen kunstenaars en activisten rond dit on
derwerp met elkaar in gesprek (AI4Future Days). Deze bij
eenkomsten resulteerden in een call voor projectvoor
stellen voor de AI4Future Residency die in 2022 zal
plaatsvinden. Binnen STARTS4Water dragen mediakun
stenaars bij aan uitdagingen in het domein van het water
management. In overleg met experts, waaronder
ingenieurs van Witteveen+Bos en onderzoekers van de
TU Delft, werden twee watermanagementthema’s ge
ïdentificeerd waarbinnen mediakunstenaars nuttige bij
dragen zouden kunnen leveren en die lokaties in
Nederland verbinden aan een van de Sustainable Devel
opment Goals van de VN. Binnen het thema Draught in
Waterland staat de tegenstelling centraal van een Neder
land dat internationaal bekend staat als land van water
terwijl regio’s als De Veluwe te kampen hebben met ex
treme droogte. Binnen Biodiversity in the Harbour of Rot
terdam staat de flora en fauna in de haven van Rotter
dam centraal, waarover men haast uitsluitend hoort als
het de havenindustrie in de weg zit terwijl het ook een

Organisatie
Om de organisatorische groei te realiseren die nodig was
om de doelen te bereiken die we in het beleidsplan stel
den, werden de contracten van alle vaste medewerkers
per 1 januari 2021 in omvang verruimd en werden de la
gere salarissen significant verhoogd. Daarnaast werden
twee nieuwe functies gecreëerd: Projectleider Educatie
en Host Publieksactiviteiten. Na deze personele groei is
het totale aantal mensen in vaste en tijdelijke dienst van
V2_ 8,3 fte. De resultaten in dit jaarverslag tonen aan dat
V2_ in deze omvang een significante maatschappelijke en
culturele bijdrage kan realiseren, waarbinnen we onze
beloften rond de gemeentelijke uitgangspunten (innova
tie, inclusiviteit en interconnectiviteit) waarmaken en
samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
werken aan een sterkere, veerkrachtigere en innovatie
vere sector.
Werkzame personen
De medewerkers van V2_ belichamen zowel decennia
aan ervaring op het gebied van kunst en technologie als

Tabel werkzame personen
Boekjaar 2021
aantal
personen

Boekjaar 2020
aantal

bedrag

uren/fte

aantal

aantel

personen

fte/uren

bedrag

Uren werkweek fte
Werknemers in vaste dienst (onbepaalde tijd)

12

7,55

481.221

12

6,00

399.255

Werknemers in tijdelijke dienst (bepaalde tijd)

4

0,79

33.903

2

0,49

21.884

Ingehuurde zelfstandigen/freelancers

5

0,37

23.611

-

-

-

Overige werkzame personen

-

-

-

-

-

-

Stagiaire(s)

1

138

321

1

550

1.260

Vrijwilligers

16

381

1.907

22

154

770
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actuele technische vakkennis en relevante academische
graden. De medewerkers van V2_ zijn dan ook haar be
langrijkste kapitaal en hun unieke kennismix vormt een
belangrijk deel van de aantrekkingskracht van de organi
satie voor het publiek, de partners en de makers en den
kers waarmee wordt samengewerkt. V2_ had dit jaar
zestien medewerkers in dienst: Arie Altena, Richard
Bierhuizen, Joke Brouwer, Michel van Dartel, Boris
Debackere, Gabor Decsi, Alex Falk, Steﬀan Hofland, Sieta
van Horck, Dineke Keemink, AnneMercedes Langhorst,
Jan Misker, Hilda Moucharrafieh, Wilco Tuinman, Florian
Weigl en Rosa Zangenberg. Daarnaast ondersteunden
Sebastian Frisch, Stellata Koppe, Lorenzo Gerbi en
Tancredi di Giovanni V2_ op freelance basis bij het sys
teembeheer, de projectleiding en de technische onder
steuning. Ook zouden de activiteiten van V2_ niet moge
lijk zijn zonder de inzet van haar toegewijde vrijwilligers.
De poule van vrijwilligers van V2_ bestaat momenteel uit
73 personen, waarvan er dit jaar zestien werden ingezet
en waaronder veel internationale studenten en lokale
makers.

kelijk’ en ‘Maatschappelijk’ die in 2020 werden gepubli
ceerd. De rvt van V2_ bestaat momenteel uit:
 Korrie Louwes is algemeen directeur onderwijs, cultuur
en welzijn bij de gemeente Den Haag. Haar nevenfunc
ties zijn: voorzitter van de raad van toezicht van Rotter
dam Circusstad; lid van de raad van toezicht van het
IFFR; lid van de raad van toezicht van Stichting Plezier
rivier De Rotte; en voorzitter van de raad van toezicht
van V2_.
 Maziar Afrassiabi is oprichter en directeur van het
kunstplatform Rib. Daarnaast is hij docent aan St. Joost
School of Art & Design en adviseur bij Mondriaan
Fonds; lid van de adviescommissie Autonoom Beel
dende Kunst van de Willem de Kooning Academie en
lid van de raad van toezicht van V2_.
 Jens Besse is zakelijk leider van performancecollectief
URLAND (Rotterdam). Zijn nevenfuncties zijn voorzitter
bestuur Stichting Bens en lid van de raad van toezicht
van V2_.
 Annet Dekker is universitair docent 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; lid
Raad van Toezicht van MU; Commissielid bij Stroom; en
lid van de raad van toezicht van V2_.
 Dirk Heylen is hoogleraar Socially Intelligent Computing
aan de Universiteit Twente. Zijn nevenfunctie is lid van
de raad van toezicht van V2_.
 U Yong Hu is directeur en eigenaar van adviesbureau Hu
Moves You. Haar nevenfuncties zijn lid van de Brede
Raad 010 en lid van de raad van toezicht van V2_.
 Frank Kresin is decaan van de Faculteit Digitale Media
en Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amster
dam. Zijn nevenfuncties zijn: voorzitter van de raad van
toezicht van Tetem; voorzitter bestuur We Make The
City; bestuurslid ARIAS; directeureigenaar van FJ. Kre
sin MMO; lid Strategisch Adviescollege Hoger Technisch
en Natuurwetenschappelijk Onderwijs; evaluator voor
H2020 EUprogramma’s; en lid van de raad van toezicht
van V2_.

Sinds 1 juni 2018 is Michel van Dartel directeurbestuur
der 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 dit jaar nevenfunc
ties als lid van het bestuur van Kunstblock, de werkveld
commissie Interactive/Media/Design van Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten, het lectorenplatform
‘Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en
technologie’, de programmaraad van het Centre of Exper
tise Kunsteducatie (in oprichting) van de Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten, de taskforce Professional
Doctorate Kunst+Creatief, de stuurgroep van de Natio
nale Wetenschapsagenda Route Kunst, en de internatio
nale raden van ISEA2022 en Meta.morf. Ook trad hij dit
jaar op als matchmaker binnen het programma GoCI van
Regieorgaan SIA en als adviseur in de verkenning Ithiek
van het ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat.
Raad van toezicht
De raad van toezicht van V2_ is een klankbord voor de
directie, met name waar het gaat om de strategische en
beleidsmatige ontwikkelingen van de organisatie, en
heeft als kerntaken: toezicht, advies, belangenbehartiging
en netwerken. De rvt van V2_ voert deze kerntaken uit
volgens het rvtreglement, dat dit jaar werd herzien en
vastgesteld. Ze houdt onder meer eenmaal per jaar een
functioneringsgesprek met de directeurbestuurder, ac
cordeert de jaarbegroting en controleert de kwartaal en
jaarcijfers. Er werd dit jaar ook een profielschets van de
raad opgesteld en vastgesteld. Daarin worden naast een
filosofie op het toezicht, de governance en de culturele
diversiteit en inclusie van de raad ook zes profielen be
schreven die de leden gezamenlijk afdekken: ‘Kunst, Cul
tuur en Creatieve Industrie’, ‘Computer Science’ en
‘Media Studies’, ‘Rotterdams Netwerk’, ‘Maatschappelijk’,
‘Innovatie en bedrijfsleven’ en ‘Zakelijk’. In 2021 werden
twee nieuwe leden geworven voor de raad, Jens Besse en
U Yong Hu, op basis van respectievelijk de vacatures ‘Za

Code Cultural Governance
V2_ past alle acht principes van de Governance Code Cul
tuur toe. De Code vormt de basis voor de statuten, het
zelfevaluatieprotocol en de reglementen. Zowel het rvt
reglement als het bestuursreglement werden dit jaar
aangevuld met een hoofdstuk ‘Tegenstrijdig belang’. In
navolging van de reglementen en de Code worden jaar
verslagen vastgesteld door de rvt en op de website ge
plaatst. Het jaarverslag vermeldt alle nevenactiviteiten
van de bestuurder en toezichthouders en vermeldt mo
gelijke belangenverstrengeling of eventuele tegenstrij
dige belangen.
Het bestuur geeft zorgvuldige en verantwoordelijke lei
ding aan de organisatie; de rvt handelt integer en profes
sioneel in haar toezicht en advies. Dit jaar werd een
profielschets van de rvt vastgesteld, waarin zes profielen
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worden beschreven die de leden gezamenlijk afdekken en
de filosofie op het toezicht, de governance en de cultu
rele diversiteit en inclusie uiteenzet. De raad wijst ook de
externe accountant aan en waarborgt de deskundigheid,
diversiteit en onafhankelijkheid in haar samenstelling.
Vanwege het verstrijken van de maximale termijn van de
relatie met de accountant werd dit jaar een nieuwe ac
countant door de rvt benoemd.
Uit de jaarlijkse zelfevaluatie van de rvt kwam naar vo
ren dat het toezicht door de coronapandemie de afgelo
pen periode voornamelijk van afstand heeft plaatsgevon
den. De rvtleden willen V2_ weer vaker (fysiek) gaan be
zoeken, tijdens de publieksactiviteiten maar ook bij be
langrijke momenten van intern overleg, zoals bij het
interne overleg rond omgangsvormen dat onder leiding
van de vertrouwenspersoon in april 2022 zal plaatsvin
den.

Tijdens de Rotterdam Art Week presenteerde DNK Ensemble Intona Reenacted bij V2_.

Vanwege V2_’s internationale bereik en maatschappelijk
ingebedde aanpak bestaan onze partners van nature uit
een breed scala van disciplines en culturele achtergron
den. V2_ ontwikkelt daarnaast met regelmaat program
ma’s die specifiek zijn gericht op het zichtbaar maken van
de culturele diversiteit binnen de crossover van kunst en
technologie. Dat deden we ook dit jaar weer door onder
meer de bovengenoemde open calls en door middel van
gerichte samenwerking met personen uit regio’s en ge
meenschappen die ondervertegenwoordigd zijn in ons
domein. Het communityprogramma is een eﬀectief in
strument gebleken voor het uitproberen van samenwer
kingen met partners die bijdragen aan de diversiteit van
V2_ – al waren de mogelijkheden daartoe dit jaar be
perkt.

Code Culturele Diversiteit & Inclusie
Het onderzoek van V2_ bekijkt technologische ontwikke
lingen altijd vanuit de culturele context. We vinden het
belangrijk dat onze programmering diverse maatschap
pelijke perspectieven op die ontwikkelingen betrekt in de
vorm van publieksparticipatie en strategische samenwer
kingen. Daarbij speelt het communityprogramma een
belangrijke rol. Dit jaar werden er binnen het lopende on
derzoek via het communityprogramma bijvoorbeeld
nieuwe verbanden aangegaan met groepen activisten en
feministen, waarop de komende jaren kan worden voort
gebouwd. Om de inclusiviteit van de activiteiten gericht
op productie te maximaliseren, adverteert V2_ kansen
voor professionele en talentontwikkeling zoveel mogelijk
door middel van open calls. Ook wordt in de beoordeling
van voorstellen voor producties de relevantie en originali
teit van een voorstel zwaarder gewogen dan de opleiding
of ervaring van de indiener en hoe het plan is verwoord.
Om onze eigen blik in de beoordeling van voorstellen te
verruimen, worden steeds vaker externe beoordelaars in
gezet. Op de ervaring die we daarmee dit jaar hebben
opgedaan binnen de professionele ontwikkeling zal in het
komende jaar binnen de talentontwikkeling worden
voortgebouwd.

Mede door onze aandacht voor diversiteit in de program
mering en onder onze partners heeft V2_ ook een divers
publiek aan zich weten te binden. Het publieksonderzoek
van Rotterdam Festivals onder de bezoekers van V2_ on
dersteunde dat beeld de afgelopen jaren. De conclusies
uit het publieksonderzoek van Rotterdam Festivals over
dit jaar volgen medio 2022.
In de communicatie van V2_ werd dit jaar spanning voel
baar tussen enerzijds het florerende internationale be
reik en de focus op professionals; en enerzijds het
groeiende lokale publiek voor de activiteiten van V2_ en
de wens om de kansengelijkheid te vergroten. Terwijl V2_
in de komende periode het Engels als voertaal zal behou
den en ook vaktermen zal moeten gebruiken om de pro
fessionals te blijven aanspreken, wordt de communicatie
in de komende periode inclusiever gemaakt door waar
dat kan aankondigingen en berichten te beginnen met
een bondige, toegankelijke Nederlandse beschrijving.

Een bezoeker tijdens Kunstavond XL: Summer Sessions 2021.

Naast diversiteit bij de aspecten ‘Programmering’, ‘Pu
bliek’ en ‘Partners’ heeft de diversiteit van V2_ bij ‘Perso
neel’ al enige tijd onze bijzondere aandacht. De financiële
mogelijkheden die V2_ dit jaar had om nieuwe medewer
kers aan zich te verbinden werden ingezet om een stap te
maken in de implementatie van het beleid om het gende
revenwicht binnen de organisatie en de etnische diversi
teit te verbeteren. Daarnaast werden dit jaar alle contrac
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ten van medewerkers genderneutraal gemaakt en zullen
ook de contracten met partners van V2_ in het komende
jaar volgen.

scenario’s rekening gehouden worden. Daarnaast vergde
het veel extra communicatie om de keuzes die vaak in
een kort tijdsbestek moesten worden gemaakt met el
kaar af te stemmen, terwijl dat ook nog eens grotendeels
alleen online kon. De werkelijke inzet van medewerkers
was dit jaar dan ook groter dan de omvang van hun aan
stelling. Daarom bood V2_ al haar medewerkers naast
een thuiswerkkostenregeling ook nog een gratificatie
voor deze extra inzet aan.

Fair Practice Code
Als netwerkorganisatie is het van vitaal belang om soli
dair te zijn naar de makers, denkers, partnerorganisaties
en vrijwilligers waarmee wordt gewerkt, zodat zij bereid
zijn om zich duurzaam aan V2_ te verbinden. Deze con
tacten lopen altijd via een of enkele van onze medewer
kers, die op basis van hun bijzondere individuele experti
ses op hun beurt vaak verantwoordelijk zijn voor het ver
trouwen van hele segmenten binnen de ecologie rond
V2_. We kunnen dan ook alleen maar succesvol zijn wan
neer onze medewerkers zich voor langere tijd aan V2_
committeren. De Fair Practice Code vormt dan ook het
uitgangspunt voor de inrichting van onze kernactiviteiten.

Bovenop deze stappen om een fair werkklimaat te bie
den, nam V2_ dit jaar ook stappen richting een veiligere
werkomgeving. Naast de jaarlijkse deelname aan cursus
sen om de bedrijfsveiligheid en bedrijfshulpverlening op
pijl te houden, stelde V2_ dit jaar een externe vertrou
wenspersoon aan om ook de subjectieve sociale veilig
heid te verbeteren. Zij gaat onze medewerkers begelei
den naar een beschrijving van de gemeenschappelijke
normen met betrekking tot de omgangsvormen. Die be
schrijving zal worden opgenomen in het personeelshand
boek. Daarnaast worden de contactgegevens van de
vertrouwenspersoon na deze uitgebreide wederzijdse
kennismaking toegevoegd aan alle contracten en de web
site van V2_.

Dat de Code is opgesteld voor de praktijk van presenta
tieinstellingen is in het geval van de opgenomen richtlij
nen voor eerlijke beloning (Fair Pay) van kunstenaars en
ontwerpers soms lastig. De rigide werkvormen van pre
sentatieinstellingen verhouden zich namelijk moeizaam
tot de praktijk van V2_, waarbinnen wordt beloond voor
onderzoek & ontwikkeling, waarvan presentatie slechts
een onderdeel vormt. Waar de richtlijnen niet in een spe
cifieke situatie voorzien, leggen we uit hoe een beloning
is opgebouwd of beslissen kunstenaars en ontwerpers
zelf mee over hoe beschikbare middelen worden gebruikt
en hun vergoeding daarbinnen (Fair Share). Op basis van
de ervaring dat onduidelijkheid over wederzijdse ver
wachtingen in de weg kunnen zitten van zulke gezamen
lijke besluitvorming, gaan we meer aandacht schenken
aan de communicatie van verwachtingen in de periode
tussen het eerste contact met de kunstenaars of ontwer
per tot het ondertekenen van de overeenkomst. Die les
nemen we ook mee in de bemiddeling tussen de makers
waarmee we produceren en de presentatieinstellingen
die hun resultaten tonen, waarmee we in de keten tussen
V2_ en presentatiepartners een eerlijke beloning borgen
(Fair Chain).

Huisvesting
De fysieke locatie van V2_ in een zijstraat van de Witte de
Withstraat heeft een onmisbare uitwerking op haar pu
blieksbereik en een grote aantrekkingskracht op interna
tionale bezoekers en partners. In de uitstraling van het
pand is de afgelopen jaren aanzienlijk geïnvesteerd.
Samen met de eigenaar van het pand is de ambitie gefor
muleerd om een groter deel van de voorgevel op de be
gane grond in de komende jaren te vervangen door glas
om de zichtbaarheid van V2_ te vergroten. Het interieur
van het pand is ook toe aan een flinke opknapbeurt. De
keuken en entree naar het kantoor werden dit jaar aan
gepakt, maar andere faciliteiten zoals de toiletgroepen en
kantoormeubelen zijn sterk verouderd. Ook de architec
tonische ingreep van NOX, die zowat de hele kantoorom
geving omvat, is dringend aan onderhoud toe. De mate
rialen waaruit het werk bestaat zijn door 25 jaar intensief
gebruik verweerd geraakt. De restauratie ervan is kost
baar. En zelfs de kosten voor het verwijderen ervan zou
den aanzienlijk zijn omdat het werk voorziet in een
noodzakelijke verhoging van de kantoorvloer, waarvoor
dan een alternatief gebouwd zal moeten worden. Er
wordt onderzocht of de kosten voor restauratie van het
werk van NOX subsidiabel zijn.

Dit jaar droegen we extra zorg voor makers binnen onze
ecologie die het door de coronapandemie financieel
zwaar hadden door zoveel mogelijk kunstenaars te beta
len voor onderzoeksopdrachten, ook als er geen uitzicht
was op concrete presentatiemogelijkheden voor de resul
taten daaruit. De vele vrijwilligers die V2_ ondersteunen
in de uitvoering van haar activiteiten ontvangen daarvoor
de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding per uur.
Zij werden in de afgelopen periode ook uitbetaald voor
ingeroosterde uren die vervielen door de gedwongen
sluiting van onze presentatieruimte. Bij de salariëring van
vaste medewerkers van V2_ en onze freelancers fungeert
de ‘richtlijn functie en loongebouw presentatieinstellin
gen voor beeldende kunst’ die in opdracht van De Zaak
Nu werd opgesteld als leidraad.

Risicoanalyse
Ondanks dat onze organisatie dit jaar kon groeien naar
een omvang die beter past bij de ambities voor deze be
leidsperiode, combineren bijna alle vaste medewerkers
van V2_ hun parttimeaanstelling met een eigen onder
neming of een aanstelling elders. Dat brengt veel externe
kennis en netwerken binnen, maar het betekent ook dat
medewerkers hun aandacht moeten verdelen. De con
tractuitbreidingen voor alle medewerkers die dit jaar kon
den worden gerealiseerd helpen dat risico te beheersen,

Om onze doelen in 2021 te bereiken, terwijl de corona
pandemie doorzette, moest er continue met meerdere
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maar waar mogelijk zal die ontwikkeling in de komende
periode kracht bijgezet moeten worden op basis van tij
delijke uitbreidingen rond projecten die meer continue
aandacht eisen.

Kengetal
Totaal bezoeken V2_

Totaal
Woonachtig in Woonachtig in Woonachtig
Woonachtig in
bezoekers Rotterdam
de regio
overig Nederland het buitenland
12974

6098

195

4216

2465

Bezoekers van publieksactiviteiten bij V2_ in 2021, verdeeld naar geografische spreiding.

Het was de afgelopen twee jaren door de coronapande
mie maar beperkt mogelijk om publiek te ontvangen bij
V2_ en om internationale partners te bezoeken. De facili
teiten voor livestreaming speelden in die periode een
cruciale rol in het succesvol beperken van de schade
ervan voor de kerntaken van onze organisatie. De investe
ringen die direct bij het uitbreken van de pandemie wer
den gedaan in deze faciliteiten en de kennis daaromtrent
betaalden zich uit: door die investering kon V2_ haar pu
bliek blijven bereiken en kon ook het internationalise
ringsprogramma met succes worden gestart. De techno
logie rond livestreaming ontwikkelde zich de afgelopen
twee jaren veel sneller dan daarvoor. Ook de verwachtin
gen van het publiek en de partners over de kwaliteit
ervan groeiden. Er zal in de komende periode dan ook
doorlopend in de kennis van medewerkers en technische
faciliteiten van V2_ met betrekking tot livestreaming
geïnvesteerd moeten worden om het als structurele faci
liteit voor de kerntaken te kunnen blijven inzetten en
aanbieden aan de partners.

ons daarvoor stelden: 4880 bezoekers. Die afwijking kan
worden verklaard door de onvoorziene groei in het
(inter)nationale bereik van presentaties bij V2_ als gevolg
van het livestreamen van activiteiten die zonder, of met
beperkt oﬄinepubliek moesten plaatsvinden. Van het
totale aantal bezoekers aan de publieksactiviteiten van
V2_ werden 9576 bezoekers oﬄine en 7361 bezoekers
online bereikt. Voor 3% van het streamingaanbod wer
den entreekaarten verkocht.
Naast bezoekers heeft V2_ ook een omvangrijk lezerspu
bliek; de publicaties van V2_ worden onder andere ge
bruikt op meer dan veertig universiteiten en academies
wereldwijd. Ook wordt communicatie over de activiteiten
van V2_ online door een omvangrijk publiek gevolgd: het
totaal aantal paginabezoeken op de website van V2_ was
dit jaar meer dan 97.000 en video’s uit het onlinearchief
werden dit jaar meer dan 56.000 maal bekeken. Op het
moment van schrijven volgen 26.603 mensen de sociale
mediakanalen van V2_. Daarmee werd in het bereik van
de sociale media van V2_ een groei van 9 procent ten op
zichte van 2021 gerealiseerd en werd de doelstelling van
10 procent groei in dat bereik nagenoeg behaald.

De extra inzet op samenwerking in Europees verband is
succesvol geweest in het beter spreiden van de financie
ring voor de activiteiten van V2_ over meerdere bronnen.
Terwijl de ideale omvang van de Europese samenwerkin
gen waarin onze organisatie kan participeren dit jaar al
werd bereikt, blijft onze financiële afhankelijkheid van
de structurele ondersteuning door de gemeente Rotter
dam en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie groot.
Zonder de ondersteuning voor internationalisering zou
V2_ ook niet in staat zijn om fondsen van de Europese
Commissie te werven. Het risico op het verliezen van
structurele ondersteuning hangt nauw samen met hoe de
politiek haar cultuurbeleid invult. Daarom draagt V2_ ac
tief bij aan het informeren van de politiek over de waarde
van de culturele activiteit die zulke ondersteuning voort
brengt, door bijvoorbeeld bij te dragen aan de adviezen
van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, een ac
tieve rol te spelen in de stedelijke opgaven van de ge
meente Rotterdam, en door middel van onze lidmaat
schappen van de belangenverenigingen voor de culturele
en creatieve sector Kunsten ‘92 en De Zaak Nu.

Publieksonderzoek
Publieksonderzoek wordt binnen V2_ ingezet als instru
ment om de kwaliteit van haar publieksprogramma te
evalueren en om meer te weten te komen over de ver
schillende doelgroepen die V2_ bereikt. Het onderzoek
wordt steekproefsgewijs uitgevoerd door middel van en
quêtes, bij een selectie van publieksactiviteiten die
samen een afspiegeling vormen van het aanbod bij V2_
in dat jaar. Dit jaar werd er meer data verzameld dan in
voorgaande jaren omdat we meer gebruik zijn gaan
maken van registraties en kaartverkoop voorafgaand aan
de events.
Op enkele kleine verbeterpunten na, wordt het publieks
programma van V2_ door bezoekers bijzonder positief
beoordeeld. Verbeterpunten zijn vooral praktisch van
aard, terwijl de programma’s door bezoekers als inhoude
lijk uitdagend en stimulerend worden ervaren. In het pu
blieksonderzoek wordt bezoekers ook om hun postcode
gevraagd. Om reden van privacy vraagt V2_ nooit om an
dere persoonlijke gegevens van bezoekers. De postcodes
zijn nodig om de geografische spreiding van bezoekers
van V2_ te benaderen, zodat de marketing en communi
catieplan daarop kan worden bijgesteld. In de tabel hier
onder is die benadering toegepast op het totaal aantal
bezoekers aan publieksactiviteiten bij V2_.

Bezoekers
Bezoekersaantallen
Het aantal bezoekers aan de publieksactiviteiten van V2_
bedroeg dit jaar 16.937, waarvan 1196 bezoeken in
schoolverband plaatsvonden. Dit bereik ligt boven de
doelen die V2_ zich voor 2021 stelde: 16.630, waarvan
1020 in schoolverband. Binnen dat totale bereik tonen de
12.974 bezoekers die activiteiten bij V2_ bezochten een
opvallende afwijking ten opzichte van het doel dat we

Om ons publieksonderzoek te verbeteren wordt er vanaf
2020 gewerkt met ticketingplatform Stager, ter vervan
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ging van de kaartverkoop via de eigen webshop en aan
de deur. Het platform maakt het mogelijk om meer con
sistent postcodes te verzamelen van bezoekers, waarmee
inzicht wordt verkregen in de geografische herkomst van
ons publiek. Rotterdam Festivals ondersteunt V2_ bij de
analyse van deze gegevens en de interpretatie van de on
derzoeksresultaten. De resultaten uit de analyse van dit
jaar volgt medio 2022.

gen aan Nederlandse onderzoeksconsortia (zoals SUS
TAIN en Smart Hybrid Forms). De kaartverkoop en inkom
sten uit horeca vielen dit jaar veel lager uit dan begroot
door de beperkte mogelijkheden om publiek te ontvan
gen. V2_ ontving van het Stimuleringsfonds Creatieve In
dustrie een bedrag van 8.700 euro in aanvullende
ondersteuning als tegemoetkoming voor dat verlies.
Ook de activiteitenkosten vielen aanzienlijk lager uit als
gevolg van de beperkte mogelijkheden om publiek bij
V2_ te ontvangen en om te reizen. Ondanks dat er dit
jaar veel internationaal werd samengewerkt, vond die sa
menwerking bijna uitsluitend online plaats. Ook de vaste
samenwerkingen tijdens grote publieksmanifestaties,
zoals Museumnacht, IFFR, Rotterdam Art Week en de
muziekfestivals waar V2_ mee samenwerkt, konden dit
jaar niet plaatsvinden. Ook veel andere presentaties die
doorgaans bij V2_ plaatsvinden moesten online plaatsvin
den of op aanzienlijk kleinere schaal dan beoogd. Daar
door vielen de kosten voor materialen en honoraria voor
presentaties, residencies en fellowships veel lager uit, en
werden er nauwelijks reisen verblijfskosten gemaakt. Ten
slotte leed ook de werving van stagiaires en nieuwe me
dewerkers onder de pandemie: de nieuwe functie Pro
jectleider Educatie werd bijvoorbeeld pas laat in het jaar
definitief ingevuld en opvolging in het projectleiderschap
binnen de professionele ontwikkeling werd maar deels
ingevuld, terwijl beide functies voor het hele jaar waren
begroot.

Publieksontwikkeling
In plaats van het steeds weer investeren in drukwerk en
advertenties voor de promotie van individuele activitei
ten, ontwikkelt V2_ haar publiek duurzaam. Het eerder
genoemde communityprogramma speelt daarin een
cruciale rol en is daarom nauw verweven met de marke
ting en communicatie van V2_. Het communitypro
gramma onderzoekt namelijk actief rond welke interesses
potentiële nieuwe publieksgroepen zich organiseren. Ver
volgens worden gericht nieuwe relaties aangegaan met
deze gemeenschappen, in de vorm van publieksactivitei
ten die (deels) door henzelf worden vormgegeven. Via
sociale media en onlinepromotie worden zij daarna geïn
formeerd over, en op de hoogte gehouden van, andere
activiteiten van V2_. Doordat de activiteiten van V2_
vaak relateren aan opkomende domeinen of zich toeleg
gen op relatief nieuwe kunstvormen wordt ook educatie
met betrekking tot die ontwikkelingen ingezet als vorm
van publieksontwikkeling.
Het Rotterdamse radiostation Operator Radio is een stra
tegische mediapartner van V2_. We verzorgen maande
lijkse radioshows rond actuele producties, presentaties
en publicaties van V2_ bij het onlineplatform. De uitzen
dingen kunnen zowel live als achteraf beluisterd worden
en besteden bijzondere aandacht aan het actuele pu
blieksprogramma en het archief van V2_.

Resultaat
Door een combinatie van de bovengenoemde positieve
ontwikkelingen in de inkomsten en de lager uitvallende
activiteitenkosten, waarvan de oorzaak gedeeltelijk ligt in
de beperkte mogelijkheden om publiek bij V2_ te ontvan
gen en om te reizen voor de realisatie van activiteiten in
het buitenland, sluit V2_ het jaar financieel af met een
resultaat van 93.861 euro.

Ten slotte wijst de aanwas van (inter)nationaal publiek
voor activiteiten bij V2_ – als gevolg van het livestreamen
van publieksactiviteiten die zonder, of met beperkt fysiek
publiek moesten plaatsvinden – op een enorm potentieel
voor onze publieksontwikkeling. Het livestreamen van
publieksactiviteiten blijft dan ook als structureel element
binnen ons publieksprogramma en voor de publieksont
wikkeling.

Bestemmingsreserve zichtbaarheid
Door de beperkingen op fysieke bijeenkomsten en reizen
in 2020–2021 konden activiteiten in veel gevallen alleen
online of met minder publiek en deelnemende kunste
naars en ontwerpers plaatsvinden dan beoogd. V2_ is
daardoor oﬄine de afgelopen twee jaren veel minder
zichtbaar geworden, terwijl tegelijk het online publieks
bereik groeide. V2_ zal de komende periode 2022–2024
dan ook extra in moeten zetten op haar zichtbaarheid in
de stad en in het (inter)nationale netwerk om haar posi
tie te herstellen; en op haar faciliteiten voor livestreamen
om het onlinebereik te bestendigen. Om dit te kunnen
bekostigen vormt V2_ een bestemmingsreserve van
100.000 euro.

Financiën
Naast de ondersteuning die V2_ structureel ontvangt van
de gemeente Rotterdam en het Stimuleringsfonds Crea
tieve Industrie, worden er via het Gemeentefonds struc
tureel ook zogeheten BKVgelden beschikbaar gesteld
aan V2_. Dit jaar ontving V2_ ook aanzienlijke projectbij
drages van de Europese Commissie, uit de programma’s
Horizon 2020 en Creative Europe. Daarnaast vielen de in
komsten uit de samenwerkingsverbanden rond educatie
significant hoger uit dan begroot en volgden er onvoor
ziene inkomsten voor advies aan partners (zoals aan de
JapansNederlandse organisatie MSRHG) en voor bijdra

BKVgelden
De BKVgelden, die via het Gemeentefonds aan V2_ be
schikbaar worden gesteld ter bevordering van de beel
dende kunst in Rotterdam, werden dit jaar volledig
ingezet om de keten tussen productie, presentatie en pu
blicatie binnen V2_ te versterken op basis van opdrach
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Kunstenaar(s)

Opdracht

Gill Baldwin
Oana Clitan

Rolling Landscapes
Electrons on the Threshold

ten aan Rotterdamse kunstenaars en ontwerpers. De
BKVmiddelen maken het mogelijk om meer Rotter
damse kunstenaars en ontwerpers deel te laten nemen
aan de professionele en talentontwikkeling bij V2_. Deze
borging van het aandeel Rotterdamse kunstenaars dat
deelneemt aan de activiteiten van V2_ heeft ook dit jaar
weer voor een betere lokale inbedding van onze organi
satie gezorgd. De middelen maken het ook mogelijke om
nieuwe producties te realiseren voor presentaties, waar
anders alleen bestaand werk getoond had kunnen wor
den. Daarnaast zijn de middelen belangrijk om vroege
concepten van kunstenaars beter te verkennen voordat
er tot het produceren ervan wordt overgegaan.

Activiteit

Summer Sessions
Summer Sessions
R&D
Sites of Encounter
R&D
Mammoth Forest
Sebastiaan Helbers
R&D
Expertmeeting
Schizoaesthetics
On the Categorical
Expertmeeting
The Technologies of Accident
Publication
Rogiers van Reekum
Ryan Cherewaty
Burst the Bubble
Workshop
Eva Langerak
Destructive Circuits
R&D, Tryday
Maartje Dijkstra
TranSwarm entities
R&D
Immensiva
Residency
Zalán Szakács
Zalán Szakács
Oxytocina Machina
R&D, Ars Electronica,
MEET, Espronceda
Werner van der Zwan
Autonomous Robot
R&D
Temporal Stack
R&D
Dennis de Bel
Serious Film
Artificial Inequalities-Offside
R&D
Si/dM
The Call of the Wild
R&D
Linhue Chen
Metaphoric Optical Viewers
R&D
Chronicles from between 495-570 nm R&D
Erik Overmeire
Bloem Media
C AI M App improvements
R&D
Vincent van Velsen
Gast curator
Jaartentoonstelling
Reasonable Doubt
Every Difference is Created
Summer Sessions
Robert Glas
Sami Hammana
~~~~
Summer Sessions
Zeno van den Broek
Raumklang
Summer Sessions
Boris van Berkum
Media Art x Sculpture
Crash Course
Media Art x Filmmaking
Crash Course
Noud Heerkens
DJ Marie
The online edition
V2_KLub
Fenna de Jong
Documentatie
Summer Sessions
Margarita Kouvatsou
Documentatie
Intona
Summer Sessions, Intona
Larissa Monteiro Pimentao Documentatie
Sander van Wettum
Documentatie
Jaartentoonstelling
Reasonable Doubt

De inkomensvorming die V2_ op basis van BKVmiddelen
voor Rotterdamse kunstenaars en ontwerpers verwezen
lijkt, reikt vaak veel verder dan de bezoldiging die zij di
rect uit deze opdrachten ontvangen. In veel gevallen
worden de producties en presentaties die op basis van
BKVmiddelen door V2_ worden gerealiseerd later door
presentatiepartners van V2_ getoond. Ook volgen op
het onderzoek dat op basis van deze middelen kan wor
den gedaan soms hele series nieuwe werken in de peri
ode erna. Hierdoor ontvangen Rotterdamse kunstenaars
en ontwerpers vaak nog jaren later indirect inkomsten
uit opdrachten die V2_ op basis van BKVmiddelen aan
hen kon verlenen.

Overzicht van opdrachten aan Rotterdamse kunstenaars die in 2021 uit BKVgelden
werden gefinancierd.

Oxytocina Machina is een van de projecten die mede door de BKVgelden bekostigd kon worden.
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Bijlage 1: Activiteitenoverzicht 2021
Productie:
Deelnemers talentontwikkeling: Gill Baldwin; Oana Clitan; Leo Scarin; Jeison Drenth; Kiril Zakomoldin; WeiChia Wu; Eduardo Ruiz;
Mario Mu; Kaan Yazici; Veeeky (Wei ChiaWu); Thu Trang Ha (Eva); Diogo Vaz; Rocio Agudo; Sara Persico; Ludovica Lotito & Marta
Romanelli; Eduardo Ruiz; en Juan Carlos Reyna.
Deelnemers professionele ontwikkeling: Zeno van den Broek en Robin Koek; Guilemette Legrand en Vincent Thornhill; DNK
Ensemble (André Avelãs, Martijn Tellinga, Mint Park, Gökay Atabek en Radboud Mens); Stefanie Pan; Mint Park; Yoana Buzova; Eva
Langerak en Dani Ploeger; Maartje Dijkstra; Zalan Szakacs; Serious Film; Stad in de Maak en The Ponies; Sami Hammana en Sonia de
Jager; Ryan Cherewaty; Noémi Biró en Lotte Louise de Jong; Wouter Schuur; Erik Overmeire en Kasia Molga; Oana Clitan; Werner
van der Zwan; Linhuei Chen; Dennis de Bel; Rosa Menkman; Reneé Turner; Jerry Galle; Dani Ploeger; Sammie de Vries; Genomic
Gastronomy (Cathrine Kramer, Zack Denfeld and Emma Conley); Mark Ijzerman; en Mila Moleman.
Publicatie:
Memenesia, Jerry Galle en Mike Watson (epub), januari 2021
40 years of V2_, Arie Altena (in druk), december 2021
Tiny Mining, Martin Howse (epub), december 2021
The Earthly Community: Reflections on the Last Utopia, Achilles Mbembe (in druk), voorjaar 2022
Art and Computation, Miguel Carvalhais (in druk), voorjaar 2022
Just a Question of Mapping, Marije Baalman (in voorbereiding), voorjaar 2022
The Technologies of Accident, red. Joke Brouwer, Sjoerd van Tuinen, Rogier van Reekum (in voorbereiding), najaar 2022
Arie Altena, Digitale cultuur voor de toekomst (NADD, website), maart 2021
Florian Weigl, Collaborating with Care (UNart, digital magazine), juli 2021
Dora Vrhoci & Florian Weigl, Art and Care (epub), april 2021
United Intelligence Lab, Let’s wind up the nursery tale of AI (KIOSK.art), oktober 2021
Presentatie:
Evening of …
Who Cares?, met Nathalie Gebert en Jeannette Pols, Driessens & Verstappen en Sjoerd van Tuinen, Ana Maria Gomez Lopez en Lynn
Berger, en We Make Carpets en Frederiek Bennema, 20–01–2021 tot 23–01–2021; en Virtuele rondleiding To Mind is to Care,
24–01–2021
AI4Future, met Reneé Turner, Alicia Juarrero en Alexandra Mason, 25052021 en 26052021
STARTS4water, met Giulio Boccaletti, Maria MonterroSierra, Joshua Stein, Korneel Rabaey, Robertina Sebjanic and Marjan Zitnik,
25–10–2021
Test_Lab
Social Distancing–Virtual Bonding, 22–04–2021
Summer sessions 2021, 09–09–2021
Destructive circuits, 19–09–2021
3x3
Christiaan Zwanikken, 02–04–2021, 07–05–2021, 04–06–2021
Špela Petrič, 22–10–2021, 05–11–2021, 19–11–2021
Tryday
TechnoMythopoeia, Guilemette Legrand & Vincent Thornhill, 19–03–2021 en 18–06–2021
Raumklang, Zeno van den Broek en Robin Koek, 09–07–2021
Ocean Bloom, Sandipan Nath, 23–07–2021
Alterations, Marit Shalem, 08–10–2021
Sonic Movement, Heidi Hörsturz, 21–10–2021
Tentoonstellingen bij V2_
To Mind Is to Care, 12122020 t/m 10012021
Intona Reenacted (tijdens Art Week Rotterdam), 01–07–2021 t/m 04–07–2021
Oxitocina Machina VR, 08–09–2021 t/m 12–09–2021
Alterations, 07102021 t/m 09–10–2021
TechnoMythopoeia – Spectral Plain, 28–10–2021 t/m 31–10–2021
Reasonable Doubt, 25–11–2021 t/m 16–01–2022
Tentoonstellingen op locatie
C.AI.M., United Intelligence Lab, Art Teleported 2021, CICA Museum (KR), 20–01–2021 t/m 24–01–2021
NMD 2021#1, Sho Kubota en Edwin van der Heide, Ogen/Blik (JP), 28–02–2021
C.AI.M., United Intelligence Lab, Kiosk (BE), 08–05–2021
Botu’s Buurtdashboard, Tessa Steenkamp, Bibliotheek Delfshaven Rotterdam, 04–09–2021 t/m 19–09–2021

19

Oxitocina Machina VR, Studio VRij and Zalán Szakács, MEET (IT) Espronceda (SP), Ars Electronica (AT), 08–09–2021 t/m 12–09–2021
Raumklang, Zeno van den Broek en Robin Koek, FIBER festival (Muziekgebouw Amsterdam), 28–10–2021 tot 31–10–2021
Tentoonstellingen bij V2_ in samenwerking met hogescholen en universiteiten
Performing the Lens, met Piet Zwart instituut – Lensbased Media, 29–03–2021 t/m 02–04–2021
Live Alone & Die Together, met St. Joost School of Art & Design – MIVC, 17–05–2021 t/m 19–05–2021
Mutate, met Universiteit Leiden – Media Technology, 11–06–2021 t/m 13–06–2021
Not So Far From Around Us, met St. Joost School of Art & Design – MIVC, 24–09–2021
Refracted Reality, met Piet Zwart Institute – Lensbased Media, 30–09–2021 t/m 02–10–2021
Expert Meetings en workshops
TechnoMythopoeia, workshop, 17–02–2021
STARTS4water, expert meeting, 28–05–2021
Participatieve Kunst, leesgroep (LKCA), 08–06–2021
On the Categorical, expert meeting, 9 t/m 10–12–2021
Open Bomb Lab, workshop, 10–11–2021 t/m 12–11–2021
AI4Future, expert meeting, 16–12–2021
Overige presentaties (locatie)
Interview, Creative Coding Utrecht (Michel van Dartel), 26–02–2021
Interview, Nadruk (Michel van Dartel), 01–05–2021
Mondriaan fonds visitors program tour V2_ + Intona, 02–07–2021
Presentatie, Onassis Foundation (GR, Michel van Dartel), 20–7–2021
Presentation, Schmiede (AT, Florian Weigl), 25–09–2021
Art&Tech conversation, Schmiede (AT, Florian Weigl), 27–09–2021
Interview, Rotterdam Art Science Lab (Michel van Dartel), 25–9–2021
Presentatie (online), Taiwan International Improvised Music Festival (TW, Arie Altena), 3–10–2021
On the Categorical (PT, Sonia de Jager en Sami Hammana), 1 t/m 5–12–2021
Presentatie (online), Ulsan Art Museum presentation (KR, Boris De Backere), 16–12–2021
Interview, De Haagse Hogeschool (Michel van Dartel), 17–12–2021
Kunstblock
Kunstavond, wekelijks
Kunstblock Radio, 14–05–2021, 06–04–2021, 25–06–2021
Kunstblock Tours, 01–01–2021 tot 20–04–2021 wekelijks, 07–05–2021 tot 11–06–2021 wekelijks, 18–6–2022 tot 02–07–2021
wekelijks, 23–07–2021 tot 20–08–2021 wekelijks, 03–09–2021, 22–10–2021
Kunstavond XL, met bij V2_ Intona reenacted, 02–06–2021
Kunstavond XL: met bij V2_ Summer Sessions, 10–09–2021
Communityprogramma
Open Lab Sessions, 17–03–2021, 14–04–2021, 12–05–2021, 23–06–2021, 22–09–2021, 13–10–2021, 17–11–2021, 15–12–2021
Bijeenkomsten Slow reading AI & gender inequality community, 26–01–2021, 09–02–2021, 16–02–2021, 23–02–2021, 02–03–2021,
09–03–2021, 16–03–2021, 23–03–2021, 30–03–2021, 06–04–2021, 13–04–2021, 24–04–2021, 28–04–2021, 11–05–2021, 18–05–
2021, 25–05–2021, 26–05–2021, 02–09–2021
AI4Future Days: Post Pandemic Mobility, 15–04–2021 en 16–04–2021
AI4Future Days: AI for Sustainability and Inclusive Gamification, 03–06–2021 en 04–06–2021
AI4Future Days: AI4Future Days, 25–05–2021 en 26–05–2021
V2_ radio bij Operator Radio, 25–02–2021 en 01–04–2021
Meetup: EStitches community, 17–06–2021 en 14–07–2021
V2_Klub: Ysa Bermejo, 20–11–2021
V2_ Klub: Zara Maria Jeroen Rijnart, Jochem Walboomers en Larissa Monteiro, 12–05–2021
Meetup: Alterations, 07–10–2021
Webinar: Living Lab Sensible Sensor Reyeroord, 09–03–2021
Meetup: AI4Future Meetup, 15–09–2021
Left of the Dial , 15–10–2021 tot 16–10–2021
40 Years of V2_ – Voting box, 03–09–2021
Educatie:
Vrijetijds
Crash Course Media art x Painting, 12–10–2021
Crash Course Media art x Sculpture, 19–10–2021
Crash Course Media art x Photography, 02–11–2021
Crash Course Media art x Filmmaking, 16–11–2021
In schoolverband
Gastlezing over V2_ bij Frank Mohr Institute (Arie Altena), 02–05–2021
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Rondleiding studenten ArtScience (Sieta van Horck), 02–09–2021
Gastlezing, LKCA (Arie Altena), 30–11–2021
Presentatie aan SUSTAIN consortium, Haagse Hogeschool (Michel van Dartel), 27–10–2021
Gastlezing, Master Industrial Design, KABK (Michel van Dartel), 13–10–2021
Keynote presentatie, Reboot Festival, University of Porto (Michel van Dartel), 09–11–2021
Presentatie (online), Duke Shanghai presentation (Boris Debackere en Florian Weigl), 26–03–2021
Rondleiding in V2_ 1e jaars WdkA (Arie Altena), 15–09–2021
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University of Amsterdam and holds a master’s degree in Film
Studies.

Bijlage 2: Medewerkers

Sieta van Horck is a Project Leader at V2_. As such, she leads
productions and presentations in a wide range of topics, hosts
meetups, and coordinates the network for talent development.
She holds a BA in Digital Media and Culture and MSc in Media
Technology. As an artist, she explores the relationship between
nature and technology.

Arie Altena is Web and Archive Editor at V2_. Besides his
position at V2_, Altena writes about new media, art, internet
culture, mediatheory & literature for various magazines and
publications, and acts as an independent teacher on these
topics. He is also part of the team behind Sonic Acts and a jury
member for the prestigious Witteveen+Bos Art+Technology
award.

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.

Richard Bierhuizen is involved in the technical coordination and
production of V2_’s presentations and artistic projects. He
worked for Arminius as Head Technician and is a freelance
theater technician besides his work at V2_.

Stellata Koppe is freelance System Administrator at V2_. She
graduated from the Interfaculty ArtScience, Royal Academy of
Art The Hague. As an artist, Stellata specializes in beachcombing
art.

Joke Brouwer studied at the Academy of Art and Design in ‘s
Hertogenbosch, the Netherlands. She is a cofounder and
Adjunct Director of V2_. As the chief editor and designer at
V2_, she has been involved in a long, diverse list of theoretical
books and monographs. She also cofounded the Dutch
Electronic Art Festival, one of Europe’s premier art, science and
technology festivals, and serves on its board.

AnneMercedes Langhorst is Oﬃce Manager at V2_, which
includes managing orders in V2_’s online bookstore as well as
coordinating its dedicated volunteers. As an artist, Anne
Mercedes makes art in public space and paintings, as well as
writing and illustrating poetry.

Michel van Dartel is Director of V2_ and Research Professor at
the Avans Centre of Applied Research for Art, Design and
Technology. 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 advisor and manuscript reviewer and is
author of numerous scientific and artistic articles and books.

Jan Misker was Project Leader at V2_ until early 2021. In this
capacity he bridges artistic concepts to the latest technological
developments. He holds an MSc in Cognitive Science and
Engineering. Prior to his appointment at V2_ Jan worked as a
researcher in the field of HumanMachine Interaction, was
director of dance troup Open Dans and cofounded the
company Prettig Parkeren.

Boris Debackere is Head of Production at V2_ and a staﬀ
member of the postgraduate program Transmedia at
Hogeschool SintLukas 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 phdresearch he is currently
undertaking.

Hilda Moucharrafieh was Project Leader Education at V2_ in
2021. She holds a BA in Graphic Design and an MFA in
Scenography. As The Narrative Collective she investigates our
contemporary social condition through the lens of political
history. She is also a tutor at the Master Scenography
programme of University of the Arts Utrecht (HKU) and an
advisor at the Creative Industries Fund NL.

Gabor Decsi was a cleaner at V2_ in 2021 and studies at Albeda
college.

Wilco Tuinman is Facilities Coordinator at V2_. Before his
appointment at V2_, he worked as a producer for festivals and
platforms, such as RO theater and Parade Festival, 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.

Alex Falk grows and strengthens the community around V2_ by
growing its network and hosting lowthreshold 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 Rotterdam, during
which he started volunteering for events at V2_.
Lorenzo Gerbi is freelance Education Project Leader at V2_.
Besides his role at V2_ he is an art director, curator and
educator based in Eindhoven who translates his strong interest
in conceptual and speculative design in new scenarios and
concepts not only for products but also for education,
exhibitions, strategies for companies, creative formats and,
occasionally, for artistic projects.

Florian Weigl is Curator at V2_. Alongside his work at V2_,
Florian works as an independent curator, researcher and is
advisor to the Mondriaan fund and Kunstfort bij Vijfhuizen, as
well as a member of the Province of Overijssel.
Rosa Zangenberg is Public Events Host at V2_. She is a Danish
born/Rotterdambased artist, writer, and researcher. She holds
a bachelor in Fine Arts from the Royal Academy of Art, The
Hague and a bachelor in Arts, Media, and Society from Leiden
University.

Tancredi di Giovanni is a freelance Production Assistant at V2_.
He is an Italian Rotterdambased artist and holds an MA
Experimental Publishing (XPUB) from the Piet Zwart Institute,
Rotterdam.
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 organizations on a
freelance basis. Steﬀan studied Media & Culture at the
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