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Van de Daleks, C3-PO tot Her. Nemen robots de wereld over,
onze banen of zijn ze juist handige hulpjes bij het
bestrijden van de eenzaamheid of het huishouden?
Ontwerpen we robots of ontwerpen zij straks voor ons?
Zolang ze zich maar aan de drie wetten van Asimov houden!

STUDIO RAP bestaat uit drie jonge
architecten die pionieren met
robotarchitectuur. Zo maken ze
bouwen efficiënter en introduceren
een nieuwe esthetiek. De angst dat
robotisering tot kille architectuur
kan leiden is volgens hen ongegrond.
Hun Skilledin Office is daarvan het
bewijs. [studiorap.nl]

MATTHIJS PONTIER werkt aan de
VU Amsterdam binnen het SELEMCA
project aan machine-ethics; het
ontwikkelen van moreel besef
en emotionele intelligentie bij
machines. Hij heeft een achtergrond
in Kunstmatige Intelligentie en
Psychologie, en was één van de
mensen achter de ontwikkeling
van de zorgrobot ‘Alice’.
ROLAND IJZERMANS ontwerpt bij
Guerrilla Games als lead-conceptartist, science-fiction werelden.
In de game Horizon Zero Dawn wordt
een toekomstbeeld geschetst waar de
mensheid ondergeschikt is aan robots.
De afgelopen jaren gaf hij mede
vorm aan deze virtuele wereld die
inmiddels door ruim 3 miljoen spelers
bezocht is. [guerrilla-games.com]

Ex Machina → Woensdag 24 mei 2017 → Thursday Night @ Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25 Rotterdam → Zaal open 19.30 u → Aanvang 20.00 u → Tickets aan de deur
of via eventbrite.nl > Ex Machina → Entree € 7,50 → BNO-leden en studenten € 3,75
bnoimglab.nl → image-festival.com → hetnieuweinstituut.nl
BNO IMG LAB en Het Nieuwe Instituut bundelen kennis en netwerk in een
maandelijkse Thursday Night. Met voorafgaand de Thursday Bite voor € 7,50.
thursdaynight.hetnieuweinstituut.nl

Papier: Day-glo flash green 260 g/m2 uit het assortiment van Igepa [www.igepa.nl]
Drukwerk: Veenman+ [www.veenmanplus.nl] Ontwerp: Stang Gubbels [www.stang.nl]

BART JANSEN onderzoekt de scheve
balans tussen wat we willen bereiken
en wat we daadwerkelijk weten te
realiseren. Nadat zijn kat Orville
overleed, gaf hij deze een tweede
leven als de Orvillecopter. Onder
de naam Copter Company maakte
hij ook al drones van ratten, een
struisvogel en een haai. Een onderzeeër van een das is gerealiseerd
in ‘Das Boot’. [bartjansen.tv]

