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FIBER kondigt line-up van kunstenaars, DJ's en
performers aan die Mutation onderzoeken op
FIBER 2021
Een ontmoetingsplaats voor fans en makers van
grensverleggende digitale kunst en performances

DONDERDAG 30 SEPTEMBER, AMSTERDAM - Op 28, 29 en 30 oktober strijkt

FIBER 2021 neer in thuisbasis Tolhuistuin te Amsterdam Noord voor een

aangepast festivalprogramma. Het driedaagse digitale kunst- en

muziekevenement rond het thema Mutation bestaat uit hypnotiserende

audiovisuele performances, kunstinstallaties en verdiepende lezingen. Tijdens

deze drie herfstdagen bezoek je de mystieke werelden en soundscapes die worden

gecreëerd in de verschillende ruimtes van FIBER 2021. 

⏲

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


De Amsterdamse organisatie biedt een ontmoetingsplaats voor liefhebbers en makers van

grensverleggende digitale kunst en audiovisuele performances, en laat nieuwe en

vooruitstrevende kunstenaars zien die alternatieve toekomstbeelden weergeven. Door de lens

van de kunsten reflecteert FIBER op de allesbepalende impact van technologie op de

maatschappij en onze leefomgeving. 

Met het meerjarige thema 'Mutation' onderzoekt FIBER 2021 het (on)vermogen om te

veranderen in nieuwe manieren van ‘zijn’. Mutatie kan worden gezien als een ongewenste

ontwikkeling, maar kan ook kansen bieden om vastgelopen gewoonten en gedachten te

veranderen. In het licht van diverse wereldwijde noodsituaties, zoals de coronapandemie en de

klimaatramp, zullen westerse samenlevingen hun tegennatuurlijke afsplitsing van de 'natuur'

achter zich moeten laten en fluïditeit moeten omarmen. FIBER 2021 is de prelude van een

reguliere festivaleditie in mei 2022.

Kunstenaars, DJ's en performers van FIBER 2021 

Artefakt presents Days Bygone (Nederlandse première, Live); Boris Acket (Lichtscenografie);

CAO (Live); Camille Barton (Talk); DJ Leoni (DJ); Entangled Others Studio (installatie);

Jonathan Castro (Nederlandse première, Live A/V); Leanne Wijnsma (Talk); Mika Oki (DJ);

Naone (DJ); Nelly Dragon (DJ) & Leeza Pritychenko (Visuals); Orit Halpern (Talk); Robin Koek

& Zeno van den Broek (Installatie); Sahej Rahel (Talk); Saša Spačal (Talk); Sissel Marie Tonn

(Installatie); Špela Petrič (Talk); Tammo Hesselink & Sjoerd Bartlema (Performance); Thomas

D. Moynihan (Talk); Tim van Hooft (Installatie); Torus & Mark Prendergast present These Cars

Do Not Exist (Live A/V); upsammy & Sjoerd Martens (Live A/V); Woody92 (DJ); Zohar &

Jeisson Drenth (Live A/V); Zoë Mc Pherson & Alessandra Leone present Fugue Extended

(Nederlandse première, Live A/V).

 

Music & Performance programma met Zoë Mc Person & Alessandra Leone, Mika

Oki, Tammo Hesselink & Sjoerd Bartlema, CAO, Jonathan Castro en Artefakt en

meer



Ook het muziekprogramma van FIBER sluit naadloos aan op het thema Mutation, en

presenteert een noemenswaardige line-up met A/V-sets, live sets en performances. Op FIBER

2021 is veel ruimte voor nationaal opkomend talent. Artefakt (Live), CAO (Live), DJ Leoni (DJ

set), Jonathan Castro (Live A/V), Mika Oki (DJ set), Naone (DJ set), Nelly Dragon & Leeza

Pritychenko (DJ set), Tammo Hesselink & Sjoerd Bartlema (Live performance), Torus & Mark

Prendergast (Live A/V), upsammy & Sjoerd Martens (Live A/V), Woody92 (DJ set), Zoë Mc

Pherson & Alessandra Leone (Live A/V) en Zohar & Jeisson Drenth (Live A/V) maken hun

opwachting in de tuin van de Tolhuistuin, de Tuinzaal of de Concertzaal (Paradiso Noord). Alle

artiesten combineren op deskundige wijze organische en technologische sounds en visuals.

Ritmische texturen, folklore, mystiek, kosmologie, het echte en fictieve versmelten met elkaar

op FIBER 2021.

Lees meer (Engels)

Raumklang gaat in première in Muziekgebouw tijdens FIBER 2021

FIBER 2021 maakt een sprong naar de overkant van het IJ voor kunstenaars Zeno van den

Broek en Robin Koek. Het duo presenteert in het Atrium van het Muziekgebouw hun

langverwachte, innovatieve geluidsinstallatie Raumklang. Raumklang is een geluidssculptuur

die uitsluitend met de oren waarneembaar is. Sensoren volgen de fysieke beweging van een

bezoeker, die zelf door het werk beweegt. Op specifieke locaties in de ruimte zijn de

verschillende facetten van de sculptuur hoorbaar. Raumklang kan worden gezien als een

akoestische distillatie van het Atrium, de immens hoge hal van het Muziekgebouw en de recte

omgeving met treinen, schepen en een bruisende stad. De première van Raumklang is in

samenwerking met onze vaste partner The Rest Is Noise | Muziekgebouw.

Lees meer (Engels)

Talks & Keynotes

Zowel op donderdag, vrijdag als zaterdag kunnen bezoekers inspirerende talks bijwonen over

een breed scala aan onderwerpen binnen het hoofdthema Mutation. Op donderdag verdiepen

gasten zich in 'Mutant Making: Artistic operations in more-than-human metabolisms' met

kunstenaar Saša Spačal en media/data onderzoeker Orit Halpern. 

Schrijver en historicus Thomas D. Moynihan zal in de gedragswetenschap achter het mogelijke

uitsterven van de mens duiken, zoals besproken in zijn nieuwe boek X-Risk. Op zaterdag

onderzoeken Špela Petrič, Maggie Roberts en Stephanie Moran communicatie tussen het

menselijke en niet-menselijke via AI en de kunsten. Interdisciplinair kunstenaar Camille Barton

presenteert een lezing over body activism en genezing, in een reflectie op Mutation.

Lees meer (Engels)

https://2021.fiberfestival.nl/event/music-programme/
https://2021.fiberfestival.nl/event/premiere-raumklang/
https://2021.fiberfestival.nl/event/talks-lectures/


Kunstinstallaties door Boris Acket, Entangled Others Studio en meer

Naast de première van 'Raumklang' in het Muziekgebouw, presenteert FIBER 2021 een kleine

doch boeiende selectie van vier installaties in de Tolhuistuin. Entangled Others Studio

demonstreert in 'Hybrid Ecosystems' (2021) hoe een AI het aardse ecosysteem interpreteert en

weerspiegelt met een hypnotiserend, levendig audiovisueel landschap. In de video installatie 

'Becoming a Sentinel Species' (2020) van Sissel Marie Tonn wordt een toekomst onderzocht

waarin de mens een ‘sentinel species’ wordt. De film volgt twee onderzoekers die als experiment

microplastics uit de zee in hun eigen lichaam brengen, met diepgaande neurofysiologische

gevolgen. 

Speciaal voor FIBER 2021 combineert mediakunstenaar Timaeus (Tim van Hooft) twee van zijn

bestaande werken tot een nieuwe versie van zijn vervreemdende video-installatie

'Anthropocene Monsters' (2021), waarin hij de verschrikkingen verbeeld die de mens heeft

gecreëerd door het verstoren van ecosystemen. Op de festivallocatie is nog een ander werk in

opdracht te zien. Bezoekers zullen worden verrast met een betoverende licht scenografie  van de

Nederlandse kunstenaar Boris Acket. 

Lees meer (Engels)

Partners

FIBER 2021 mogelijk gemaakt door de steun van Amsterdam Fund of the Arts aennd the

Creative Industry Fund NL. Ook bedanken we onze partners Tolhuistuin, Paradiso Noord, The

Rest Is Noise en Muziekgebouw.

Raumklang is gecoproduceerd door V2_, Lab for the Unstable Media. Raumklang is mogelijk

gemaakt door de steun van V2_, Lab for the Unstable Media, Creative Fund NL, Gerrard Street

en STEIM.

Visuele identiteit van FIBER 2021 door Leeza Pritychenko en Irene Stracuzzi.

Thema: Mutation

https://2021.fiberfestival.nl/event/installations/


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.

Mutatie kan worden gezien als een ongewenste ontwikkeling, maar kan ook kansen bieden

om gewoonten en gedachten te veranderen. In het licht van diverse wereldwijde

noodsituaties, zoals de coronapandemie en de klimaatramp, zullen westerse samenlevingen

hun tegennatuurlijke afsplitsing van de 'natuur' en fluïditeit achter zich moeten laten. De eens

gestelde sociale binaire kaders om de wereld te kunnen categoriseren, moeten plaatsmaken

voor nieuwe versmeltingen. Mutatie zou ons zowel speculatieve als doelmatige manieren

kunnen bieden om naar een nieuw bestaan toe te werken. Vanuit een artistiek gezichtspunt

onderzoeken we het (on)vermogen om te veranderen in nieuwe manieren van zijn.
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