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Volksrekorders Zagreb Episode #1
14th June 2007

Kino Central, Petrinjska 4, Zagreb, Kroatië
www.volksrekorders.com

Volksrekorders has been invited to participate in the seventh 
annual UrbanFestival, Croatia. As of today, Volksrekorders will 
produce a series of daily video reports broadcast via the Internet 
TV platform ‘volksrekorders.com’, using an expanded field of artis-
tic processes; from performance, video, to sculpture and design. 
Episode #1 can now be viewed online!

Volksrekorders is uitgenodigd deel te nemen aan het Urban-
Festival 2007. Deze uitnodiging heeft geleid tot het starten van 
een artistiek onderzoek in Zagreb. De samenstelling van individuen 
binnen Volksrekorders brengt een uitgebreid veld van artistieke 
disciplines met zich mee; van video-kunst tot performances en van 
grafisch ontwerp tot dichtkunst. Vanaf vandaag worden er dage-
lijks videoverslagen vanuit Zagreb uitgezonden via het internet-TV 
platform ‘volksrekorders.com’. Episode #1 kan nu online worden 
bekeken! 

Artists: Marcel van den Berg, Maurice Bogaert, Ties Ten Bosch, 
Malgosia Briefjes, Regina Kelaita, Sanja Miletovic, Ronald Nijhof, 
Bram Nijssen and Anne Schiffer.

Partners: UrbanFestival, Royal Dutch Embassy Zagreb, T-Mobile, 
InZagreb and Kinematografi.
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Filmfest Dresden
International Short Film Festival

15. – 20. April 2008 ~ Metropolis

www.fi lmfest-dresden.de

Festival
Magazine
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Unit.
Kunstliefde
Utrecht
13 t/m 29 juni
2008
Wat stof is voor de modeontwerper of wat verf is 

voor de schilder, is het lettertype voor de grafisch 

ontwerper. Tienduizenden bestaan er inmiddels 

en daar komen er dagelijks een aantal bij. Som-

mige lettertypes zijn het resultaat van jaren werk, 

andere ontstaan uit verveling op een verregende 

middag. Wat ze gemeen hebben is dat ze het  

alfabet opnieuw vormgeven en daarmee bijdra-

gen aan de manier waarop je je kunt uitdrukken.

Tijdens Unit. tonen meer dan twintig grafisch 

ontwerpers en ontwerpbureaus uit Utrecht wat 

hun relatie is met de letter. Naast een aantal eigen 

lettertypes, die variëren van vorm-experiment 

tot uiterste toepasbaarheid, wordt aan de hand 

van een aantal vrije projecten zichtbaar gemaakt 

wat zich in het hoofd van de grafisch ontwerper 

afspeelt voordat deze zich naar het kader van de 

opdracht voegt.

Opening:
zondag 15 juni
16.00 uur

Finissage:
zondag 29 juni
16.00 uur

Zie voor het programma  
van de opening en finissage 
www.unit-utrecht.nl

Kunstliefde
Nobelstraat 12a
3512 EN Utrecht
030 231 42 18
www.kunstliefde.nl

Unit. is een satelliet- 
tentoonstelling  
van U-HOME,  
De Nieuwe Salon.

Met werk van: 
Anothercompany
Autobahn
Avant la Lettre
Herman van Bostelen
CleverºFranke
DieTwee
Flow Design
Hoverkraft
Peter Jonker
Nellie Keijzer / AARGH!
Kummer & Herrman
ka ontwerpers
Jonathan Looman
Lawine
Bram Nijssen
De Ruimte Ontwerpers
Roquefort Ontwerpers
Cristian Smets
Typetank
Studio Vrijdag
Jessica van der Werff
Lennart Wolfert







The Raw Energy Of The Everyday
Volksrekorders is an artist initiative with a 
collective interest to expand the discourse 
of art in the public domain.

Converging an expanded field of artistic 
processes, from performance, video, to 
sculpture and design, Volksrekorders 
broadcasts videoreports via the Internet 
TV platform www.volksrekorders.com.

6 days, 6 episodes, 60 videoworks
Last month Volksrekorders was invited to 
participate in the 20th annual International 
Short Film Festival Dresden, Germany. This 
has resulted in the production of 60 short 
videoworks that investigate the everyday in 
the city of Dresden. To view the episodes, 
please visit our website.

The Raw Energy Of The Everyday
Volksrekorders is an artist initiative with a 
collective interest to expand the discourse 
of art in the public domain.

Converging an expanded field of artistic 
processes, from performance, video, to 
sculpture and design, Volksrekorders 
broadcasts videoreports via the Internet 
TV platform www.volksrekorders.com.

7 days, 7 episodes, 70 videoworks
Last summer Volksrekorders was invited 
to participate in the seventh annual Urban 
Festival Zagreb, Croatia. This has resulted in 
the production of 70 short videoworks that 
investigate the everyday in the city of Zagreb. 
To view an episode, please visit our website.
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