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ROBOT LOVE over een half jaar van start in de Campina Melkfabriek

Over een half jaar gaat ROBOT LOVE van start, een internationale tentoonstelling op het snijvlak van kunst, design en
technologie. ROBOT LOVE vindt dit najaar plaats in de Melkfabriek op het voormalige Campina-terrein in Eindhoven.
Een inspirerende omgeving voor deze tentoonstelling. Stichting Niet Normaal, Bouwfonds Property Development (BPD),
gemeente Eindhoven, fondsen, sponsors, culturele en maatschappelijke partners, slaan de handen ineen om ROBOT
LOVE mogelijk te maken.

Van 15 september t/m 2 december 2018 beantwoordt ROBOT LOVE de vraag of we met robots liefde kunnen delen. Tijdens
Dutch Design Week 2017 was de Robot Love Ambassade, als onderdeel van het World Design Event, de succesvolle kick-off
van ROBOT LOVE, waarin 63.000 bezoeken werden geteld in negen dagen. Zonder robots blind te omhelzen of mee te gaan
in de angst voor deze nieuwkomers in ons leven, zoekt ROBOT LOVE naar mogelijke relaties tussen mens en robots.
Ontwrichtende technologieën schudden ons wakker maar bieden ook kansen. Robots en kunstmatige intelligentie (AI) dagen
ons bovendien uit om na te denken over onze menselijkheid. Wie zijn wij en wat willen we worden? Iedereen kan nu al online
daten met PIP, onze chatbot en zich laten meevoeren op de spannende en fascinerende ontdekkingstour die bezoekers te
wachten staat.
 
Gebiedsontwikkelaar BPD is de nieuwe eigenaar van het voormalige Campina-terrein. BPD gaat de komende jaren dit
intrigerende gebied tegen het centrum van Eindhoven herontwikkelen met behoud van monumentale onderdelen. Op de plaats
van de voormalige Campina Melkfabriek aan het Eindhovens Kanaal verrijst straks een nieuw dynamisch deel van de stad.
Een plek in een mix van functies: wonen, werken/bedrijvigheid en recreëren, waarin de mens centraal staat. Een autovrije plek,
zonder traditionele straten en stoepen, maar met shared places die aanleiding geven voor ontmoeting. 

https://robotlove.nl/nl/about-us/
http://nietnormaal.nl
https://www.bpd.nl
http://www.ddw.nl
https://worlddesignevent.org/embassies/embassy-of-robot-love/
https://worlddesignevent.org
http://www.robotlove.nl
http://www.facebook.com
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
http://mailchimp.com


Carl Smeets, directeur BPD: “Voordat we daadwerkelijk kunnen beginnen met de werkzaamheden, moet dit gebied ook blijven
leven en gaan we zorgen voor tijdelijke activiteiten. ROBOT LOVE is het eerste grootschalige culturele evenement dat hier
georganiseerd gaat worden. Wij zijn trots met dit mooie evenement al een deel van het terrein open te kunnen stellen voor het
publiek."

BPD levert al 70 jaar een bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving van mensen. Kunst en cultuur worden op verschillende
manieren gestimuleerd, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Kijk hier voor meer informatie.
 
ROBOT LOVE is de vierde grootschalige kunstmanifestatie van de Stichting Niet Normaal, na Niet Normaal (Beurs van
Berlage, Amsterdam, 2009/2010), Ja Natuurlijk (GEM, Den Haag, 2013) en Hacking Habitat (Gevangenis Wolvenplein,
Utrecht, 2016).

http://www.bpd.nl/over-bpd/kunst-en-cultuur
http://www.nietnormaalexhibition.nl
http://ja-natuurlijk.com/site2/language/nl/
https://www.hackinghabitat.com/nl/


InMoov, designed by Gael Langevin. Photo: Yethy

Praktische Informatie
ROBOT LOVE
15 september - 2 december 2018
Campina Melkfabriek
Kanaaldijk Zuid
Eindhoven
 
Open
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur (donderdag van 11.00 tot 21.00 uur)
Maandag gesloten
Toegankelijk voor mindervaliden
 
Informatie & contact
info@robotlove.nl
+31(0)633091322
Kantoor: Apparatenfabriek - Strijp S -
Torenallee 34 (6e etage)
5617 BD Eindhoven
 
ROBOT LOVE Academy 
Educatief programma voor primair- en voortgezet onderwijs, ontwikkeld in samenwerking met het Lectoraat Kunsteneducatie
van ArtEZ. Neem voor meer informatie contact op met Peter de Rooden.
 
Publicatie ROBOT LOVE (Uitgeverij Terra)
Een rijk geïllustreerde boek bij de tentoonstelling presenteert het werk van 60 internationale kunstenaars op het snijvlak van
kunst, technologie en maatschappelijke verandering. Met werk van onder meer Roger Hiorns, Hito Steyerl, Phiippe Parreno,
L.A. Raeven. Gerenommeerde wetenschappers en schrijvers zoals Margaret Atwood, Arnon Grunberg, Reza Negarestani,
Katarina Kolozova en Tobias Revell dragen bij aan het boek met verklarende en overtuigende essays.
 
Publiek Programma ROBOT LOVE Eindhoven 2018
Robot Love symposium | Proefproces Bordeelhouder versus Seksrobot | Disruptieve Techologie | Inclusive Innovation Day |
Freestyle Robopark | Frankenstein Symposium | Maker Faire Cars | Domotica Festival | Game of Drones | Prothese Party |
Cyborg Catwalks

ROBOT LOVE bedankt de volgende fondsen, sponsors, partners:
Baltan Laboratories, BankGiro Loterij Fonds, bkkc, Blockbusterfonds, Brabant C, Brainport Eindhoven, Bouwfonds Property
Development, Cultuur Eindhoven, CultuurStation, Design Academy Eindhoven, Dutch Design Foundation, Eindhoven365, FNV,
Fonds 21, Fontys, Gieskes-Strijbis Fonds, Mondriaan Fonds, Nederlands Kamerkoor, Park Theater, Prins Bernhard
Cultuurfonds, VSBfonds, Sint Trudo, Smartrobot.solutions, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Summa College, TU Delft,
TU Eindhoven, Universiteit Twente, Van Abbemuseum.
 
ROBOT LOVE wordt mogelijk gemaakt door Stichting Niet Normaal

Noot voor de redactie:
Neem voor meer informatie, foto's of afspraken met artistiek directeur Ine Gevers contact op met Daniël Bouw (communicatie
& PR), +31(0)618555509
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