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Speculatieve opgravingen, intieme
aardbevingen en zelflerende systemen
FIBER Festival presenteert audiovisuele kunst voor een veranderende planeet

Amsterdam, 8 juli 2020 — De tentoonstelling ‘Instability’ opent haar deuren op 24

september bij de Tolhuistuin in Amsterdam. De expositie is onderdeel van het

FIBER Festival (24-27 september 2020) en biedt alternatieve manieren om de

verhouding met onze planeet en haar ecologische processen op niet-menselijke

schalen voelbaar te maken.

⏲

https://fiber-festival.pr.co/


Dagelijks worden we geconfronteerd met de verwoestende effecten van de mens op onze

planeet. In mindere mate belicht is de complexiteit en herkomst van deze veranderingen.

Klimaatverandering, de ecologische crises en onderliggende sociale en economische

ongelijkheid zorgen ervoor dat leefomgevingen wereldwijd in rap tempo veranderen in

onleefbare gebieden.

Met de tentoonstelling Instability presenteert FIBER een ontdekkingstocht die reageert op de

transformatieve invloed van de mens op aarde. De absolute noodzaak tot verandering lijkt

inmiddels bij velen te zijn doorgedrongen, maar hoe zien deze veranderingen er dan uit? En nog

belangrijker: welke aanpassingen in ons denken over de planeet – inclusief het denken over

onszelf – zijn er nodig om een nieuwe weg in te slaan.

Door de lens van audiovisuele kunst en artistieke toepassingen van technologie, biedt een

generatie opkomende kunstenaars een alternatieve blik op de relatie tussen de Westerse mens

en haar omgeving. Ze creëren verhalen, ervaringen en verbeeldingen waarmee ze ons

uitnodigen onze verhouding tot de planeet te bevragen door geologische activiteiten op nieuwe

manieren te verbeelden. 

De tentoonstelling opent haar deuren op donderdag 24 september om 17.00 bij de Tolhuistuin,

IJpromenade 2 in Amsterdam en is daarna dagelijks te bezoeken van 12.00 tot 22.00u. Omdat

we een beperkt aantal bezoekers per uur mogen ontvangen, dienen bezoekers een tijdslot te

reserveren via https://fiber.stager.nl/web/tickets?

Drie projecten uitgelicht

Kunstenaar Thijs Ebbe Fokkens (NL) vraagt zich af in welke mate kunst kan bijdragen om na te

denken over het klimaat. Hij nodigt ons uit, om middels een speculatieve opgraving op het

voormalige Shell terrein, te kijken naar de huidige wereld vanuit een andere tijd. Een

conceptuele knipoog naar de manier waarop Shell al meer dan 50 jaar toekomstscenario’s

verkent, maar sinds 1968 weet dat fossiele brandstoffen grote gevolgen hebben voor het

klimaat.

Kunstenaar Sissel Marie Tonn (DK/NL) maakt aardbevingen voelbaar middels draagbare

pakken. Seismische gegevens, ontleend aan datasets van de aardbevingen in Groningen,

worden omgevormd tot haptische composities die de bezoeker direct op het lichaam ervaart.

https://fiber.stager.nl/web/tickets?


OVER FIBER

FIBER is an Amsterdam based interdisciplinary organisation, that presents new developments in audiovisual art,
digital culture and the experimental and deeper corners of electronic music. The team works year round with a
vibrant network of artists, designers, researchers and developers, who aspire to introduce mind bending
experiences to a broad audience. Special attention goes out to the support of up and coming talents across
numerous creative disciplines.

Next to small-scale events and exhibitions, the team organises the recurring FIBER Festival in Amsterdam,
which brings together a diverse crowd of new talent, established artists and curious visitors. FIBER aims to

Kunstenaar Tivon Rice (US/NL) reflecteert op de manier waarop zelflerende systemen worden

ingezet om de effecten van de mens op onze planeet te observeren, optimaliseren en beheren.

Want in welke mate begrijpt artificiële intelligentie de complexe ecologische realiteit van

omgevingen nou echt? In een nieuw videowerk toont Rice een gesprek tussen drie AI’s, elk met

een eigen rol (wetenschapper, filosoof, auteur), om het publieke debat te openen over hoe deze

(vaak bevooroordeelde) systemen worden getraind en gebruikt.

Meer over FIBER Festival 2020

FIBER Festival is dé ontmoetingsplaats waar audiovisuele kunst, elektronische muziek en

digitale cultuur samensmelten om nieuwe wereldbeelden te definiëren. Het festival presenteert

enerzijds grensverleggende artistieke producties welke tot stand komen door creatieve

toepassingen van geavanceerde technologie. Anderzijds biedt het festival een inhoudelijk

verdiepend programma, waar kritische reflecties op de implicaties van technologie op een

toegankelijke manier worden vertaald naar een breed publiek. De conferentie vindt plaats bij

De Brakke Grond in Amsterdam en zal tevens online te volgen zijn via een livestream. Meer

informatie is te vinden op https://2020.fiberfestival.nl/.

FIBER Festival 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve

Industrie, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds21, Stroom

Den Haag, Goethe Instituut, De Brakke Grond, Tolhuistuin, Het Nieuwe Instituut, Highlight

Festival, The Rest Is Noise (Muziekgebouw), RE:VIVE (Nederlands Instituut voor Beeld en

Geluid).

https://2020.fiberfestival.nl/


explore hybrid forms of art, the power of media- and network technology, and encourages an exchange of views
between the makers and their audience.
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