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The Grey Space in the Middle presenteert Perpetual Beta
Tentoonstelling: 4 juni t/m 4 juli 2021

Van 4 juni tot en met 4 juli  gaat The Grey Space een grootschalig experiment aan. In nauwe

samenwerking met een groep makers én het publiek onderzoekt de kunstruimte voor

fundamentele creativiteit  een nieuwe vorm van presenteren gebaseerd op de principes van

open source. Het resultaat is Perpetual Beta, een tentoonstelling die een maand lang in

beweging is, vol werk-in-ontwikkeling waar de bezoeker aan kan bijdragen.

De ruimten van The Grey Space worden overgenomen door verschillende makers die

technologie kritisch omarmen: interactief ontwerpstudio Moniker van Luna Maurer en Roel

Wouters, ontwerpstudio voor interactieve media RNDR, en maker en curator Carolien

Teunisse, die samen met maker, ontwerper en technoloog Sabrina Verhage een

gelegenheidsduo vormt.

Collective Works (Karin Mientjes en Peter Zuiderwijk) hebben de fysieke tentoonstellingsruimte

vormgegeven, een modular support structure ontworpen in samenwerking met Refunc architects, en

hun project ‘From 1.50 to 1.20’ verder ontwikkeld. De virtuele ruimte bevindt zich op

perpetualbeta.online – gemaakt in Common.Garden (ontwikkeld door Constant Dullaart) – een plek

waar bezoekers en makers elkaar kunnen ontmoeten en waarin de maakprocessen door het

OUTLINE collectief zullen worden vastgelegd.

DE PROJECTEN

Moniker presenteert ‘Identity Training Facility. In dit project werken Luna en Roel het ontwikkelen van

een film waarin de twee hoofdpersonen communiceren via een digitaal verbeterde, taal filterende

handwaaier. Ze gaan aan de slag met schaalmodellen, siliconen gieten en het schrijven van dialogen

samen met experts en peers om verschillende aspecten van het project vorm te geven.

RNDR zoekt door middel van een serie experimenten naar een digitale versie van ‘de ontwerper’. Ze

nemen daarbij zichzelf en hun studio als uitgangspunt. Op basis van hun eigen data ontwikkelen ze

een serie bots die rudimentaire ontwerptaken kunnen uitvoeren. Elke week krijgen deze AI-bots

nieuwe opdrachten, om zo de mogelijkheden van deze technieken te onderzoeken.

In ‘(Un)natural Augmentations’ vertrekken Carolien Teunisse en Sabrina Verhage vanuit een

eco-centrisch perspectief. Op basis van korstmossen die in de buurt van The Grey Space te vinden

zijn, ontwikkelen ze een virtueel groeiend mos. Korstmossen reageren op veranderingen in

https://perpetualbeta.thegreyspace.net/


luchtkwaliteit - zo kun je zeggen dat de staat van korstmossen nauw verbonden is met de staat van

ons milieu. Bezoekers worden uitgenodigd om ook korstmos te verzamelen en toe te voegen aan

deze nieuwe virtuele vorm. Zo ontstaat er een nauwe en groeiende samenwerking tussen mossen,

makers en bezoekers.

EVENTS

Een overzicht van het randprogramma is te vinden op de website.

THE GREY SPACE

The Grey Space is een ruimte voor fundamentele creativiteit in het stadscentrum Den Haag. The

Grey Space bestaat uit een projectruimte, een muziek- en performance podium en een cafe. Het is

een open laborato rium voor makers en een presentatieruimte voor de 21e eeuw, waar kunst en

digitale cultuur samengaan met wetenschap, technologie en filosofie in een anti -disciplinaire staat.

Projecten worden getest en geleidelijk zichtbaar gemaakt voor het publiek, wat kan leiden tot

onverwachte uitkomsten en een avontuurlijk bezoek.

Perpetual Beta wordt mede mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en

Gemeente Den Haag.

Met dank aan onze partners: Common.Garden, OUTLINE, o, o, radio, The Hague Contemporary, We

Are Public, iii, Creative Coding Utrecht, Netherlands Coding Live

- Einde persbericht -

Voor meer informatie en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Jasmijn Obispo:

jasmijn@thegreyspace.net.

Programma en openingstijden Perpetual Beta [encounters in open space]:

https://thegreyspace.net/perpetual-beta/

Socials: Facebook, Instagram, Twitter en Telegram.
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