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FIBER Festival 2020 presenteert volledig
programma

Amsterdam, 6 augustus 2020 — FIBER Festival 2020 (24 september - 27

september) gaat bijna van start. Met een hybride conferentie en festival

tentoonstelling, presenteert FIBER een reeks aan alternatieve perspectieven op

onze radicaal instabiele wereld.

Want hoe staat de wereld er momenteel voor? 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.
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https://fiber-festival.pr.co/


FIBER Festival 2020 presenteert 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.

Hybride conferentie
FIBER Festival 2020 presenteert een tweedaagse hybride conferentie met lezingen en

gesprekken. Gedurende vijf sessies nodigt FIBER een veelheid aan perspectieven uit—van

kunstenaars tot activisten en wetenschappers— waardoor we op andere manieren naar

milieucrises en haar aanverwante sociale uitdagingen kunnen kijken. Iedere sessie duurt twee

uur en wordt afgesloten met vragen uit het (online) publiek. Alle sessies worden gemodereerd

door Michelle Kasprzak.

Deelnemende sprekers

Abdelrhman Hassan; Anab Jain; Anca Benera & Arnold Estefan; Angela Chan; Arif Kornweitz;

Darko Lagunas & Theun Karelse; Holly Jean Buck; Kim Stanley Robinson; Michaele Büsse;

Ruben Jacobs; Sébastien Robert; Suzanne Dhaliwal; Tega Brain.

Bezoekersinformatie



De conferentie vindt plaats op 25 en 26 september bij Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond,

Nes 45 in Amsterdam. Omdat we een beperkt aantal bezoekers per sessie mogen ontvangen,

dienen bezoekers een tijdslot te reserveren via https://fiber.stager.nl/Conference/tickets. De

conferentie is tevens online live te volgen. Bezoekers dienen zich te registeren via

https://fiber1.typeform.com/to/odRHbs.

Tentoonstelling
Met de tentoonstelling Instability presenteert FIBER een generatie opkomende kunstenaars

die, door de lens van audiovisuele kunst en artistieke toepassingen van technologie, een

alternatieve blik werpen 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. 

Deelnemende kunstenaars

Irene Stracuzzi & Alice Wong; Sissel Marie Tonn; Thijs Ebbe Fokkens; Tivon Rice; Tom Burke;

Sébastien Robert; Whitespace (Anni Nöps & Casimir Geelhoed).

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

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/exhibition/tickets.

Meer over FIBER Festival
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. Meer informatie is te vinden op

https://2020.fiberfestival.nl/.
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