


ROBOT LOVE 

• Is een kunsttentoonstelling met meer dan 
50 internationale kunstenaars.

• In de voormalige melkfabriek Campina in Eindhoven (ruwe 
industriële plek, geen museum).

• Thema: robotica en AI (artificiële intelligentie).
• Vermenging van kunst en techniek





ROBOT LOVE 
stelt de vraag: 

Kunnen wij met robots 
liefde delen?



De kunstwerken zijn verspreid over drie verdiepingen / 
hoofdstukken:

1. Gedeelde liefde (BG)
2. Gedeelde intelligentie (1e verdieping)
3. Gedeeld bewustzijn (2e verdieping)





Locatie Robot Love:
Campina Melkfabriek 
Eindhoven



Eén van de tentoonstellingsruimten
in de Campina melkfabriek



Wat ga  je doen?

• Expo bezoeken 
(ABL- of Kunst & techniek experience)

• Eventueel ook de workshop ‘Wij zijn cyborgs’



Vragen over robots: 

1. Teken een robot.
2. Hoe zou jij een robot definiëren?
3. Bekijk het filmpje. 

Welke eigenschappen heeft een robot? 
https://www.youtube.com/watch?v=yDvZHnH5t-4

https://www.youtube.com/watch?v=yDvZHnH5t-4


Vragen over liefde en robots: 

1. Noem een voorbeeld van iets (een niet-mens) waar jij 
heel erg van houdt.

2. Beschrijf wat voor jou liefde is. 
Wat komt er allemaal bij kijken?



Bekijk het filmpje over Paro . 

3. Wat voor gevoel roept Paro bij je op?
Waardoor komt dit denk je?

https://www.youtube.com/watch?v=vFLFW_7UlBo


Ga naar robotlove.nl

Kies: Chat met PIP 
op de homepage

Chat een aantal minuten 
met PIP

• Wat valt je op in 
de conversatie? 

• Is Pip een man 
of een vrouw? 
Of iets anders?



Kunstenaar Ine Poppe, de maker van PIP, 
vertelt over haar kunstwerk.



TOT
ROBOT LOVE!



GEDEELDE 
LIEFDE

L.A. Raeven,
‘Annelies, Looking 
for Completion’
2018 

android robot, courtesy of the artists. Artwork 
commissioned by 
Niet Normaal Foundation



Zoro Feigl: 
Playbot (2018)



GEDEELDE 
INTELLIGENTIE

Reija Meriläinen, 
Survivor, 2017

video game installation, 
courtesy of the artist



Still uit de film Geomancer van 
Lawrence Lek. 
Een AI dat een selfie wil maken…



GEDEELD 
BEWUSTZIJN

Roger Hiorns
Beings (2014)



Margriet Breevoort
The tourist



TOT
ROBOT LOVE!


