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Machinees die de werreld overnem
men, de men
nsheid als huisdier van steeds slimmeer wordende
artificiële intelligentiies… Voor dee één het dysstopisch doe
emscenario, voor
v
de andeer een hoopvol
futuristissch vergezich
ht. Singularitteit en transh
humanistisch
h futurisme beheersen
b
allang bijvoorrbeeld
het literaaire SF‐genree. Ook in de beeldende en
e performan
nce kunst neemen vele arrtiesten het thema
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tot ondeerwerp van hun
h werk. GO
OGBOT 2010 Festival presenteert dit jaar weer eeen keur aan
internationale kunstenaars in heet overwegen
nd gratis kun
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ma op diversee locaties in de
d
d Oude Marrkt als spectaaculair festivaalhart.
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Futuristische kunst kijkt
k vooruit, naar het onggewisse, haaalt inspiratie uit wat nog kan gaan komen.
Futuristische kunst wordt
w
echterr in het hier en
e nu gemaaakt, maakt geebruik van dee middelen die er
e dwingt zichzelf daarbijj op zoek te gaan
g
naar de
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bruikt CREW de
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onele video om bezoekerrs
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t
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oor de bezoeekers zelf kraachtig samen
n.
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R
e is present met
m een aanttal interactie
eve installatiees, waarondeer de Liquid Space
6.1 plus in samenweerking met modeontwerp
m
per Maartje Dijkstra
D
het project
p
Intim
macy met ‘we
earable
ogy’. Multimediaal tussen
n geluidkunsst, videokunsst en exacte wetenschap
p beweegt Caarsten
technolo
(Alva No
oto) Nicolai zich
z met zow
wel zijn installlaties als zijn
n live‐concerrten. Tijdens GOGBOT 20
010
Festival presenteert de gevierde mediakunsttenaar en baas van het beroemde Raster Noton
platenlabel zijn instaallatie 334 m/s, de visualisatie van de
e snelheid van het geluid, en live de
indrukwekkende syn
nergie tussen
n beeld en geeluid.
nden van An
ngelo Vermeulen gaan baacteriën in de slag met data
d
en video
omateriaal; zij
z
In de han
corrump
peren zo actief de outputtstroom van zijn werk. Brroersen & Lu
ukacs leggen
n in een intriggerende

3D‐animatie de dunne scheidslijn tussen gemedialiseerd idool en monster pijnlijk bloot.
Vanzelfsprekend zijn dit slechts enkele voorbeelden uit de brede selectie kunst en performances die
GOGBOT 2010 Festival presenteert. Voor de laatste toevoegingen en het volledige overzicht zie
www.gogbot.nl.
TRANSHUMANISME
Speciale vermelding verdient Natasha Vita‐
More. Zij geldt als de eerste vrouwelijke en een
van de meest beroemde (en beruchte) filosofen
en proponenten van transhumanisme. Haar
werk, zowel beeldend als theoretisch, staat in
het teken van de wens om alle menselijke
beperkingen te overschrijden met
gebruikmaking van biotechnologie,
nanotechnologie, robotica, IT, AI, psychologie en
extreme vormen van levensverlenging. Rede,
wetenschap en techniek werken in deze
benadering samen om dit doel te bereiken. Vita‐
More exposeert en geeft tijdens het lecture
programma van GOGBOT 2010 Festival een
lezing over haar fascinerende, maar ook zeer
vergaande opvattingen van transhumanisme.

GOGBOT 2010 FESTIVAL
‘THE SINGULARITY IS NEAR’ EDITION
9‐12 SEPTEMBER / Div locaties, Enschede / Toegang GRATIS! (muv muziekprogramma ATAK)
art

CREW / CARSTEN NICOLAI /ANGELO VERMEULEN /
HIDEKI KANNO / HESTER SCHEURWATER / NEVERPORN COMMUNITY / BROERSEN
& LUKACS / JODI / DANJA VASILIEV / ARNO COENEN / JULIKA RUDELIUS / STUDIO ROOSEGAARDE /
MARTIN C DE WAAL / SONJA VANESSA SCHMITZ / WORMSHOP / VIA ORAL / ANKE ECKARDT / JAAP
MUTTER ...more to be confirmed
lectures

NATASHA VITA MORE
/ARJEN KAMPHUIS / Prof. DAVE
BLANK / KOERT VAN MENSVOORT
music

ETIENNE DE CRECY /

ALVA NOTO / BENGA / ATOM TM / DORIAN
CONCEPT / LOOPS HAUNT / YMCK / EPROM LADYSCRAPER / BROKEN
NOTE / 030303 / BRUTUZZ VS GOMES / SICKBOY / ELECTRIC KETTLE /
KNALPOT / HELLFISH / TEAM PLASTIQUE / DIGITAL SCARAMOUSH / ASTROPOSER
/ DION47 / MC DREW / JAKUZA / SEFRIJN AKA PHILLIP NIRFS / DJ JEAN PLASTIQ / UNYX / RIOTEER /
CETTE TRUC / DEAN HIGH / DJ MAZE / SEVEN LEAGUE BEATS / LEMON DJS / ROKUS / MAKKS / RU‐D /
TAPERUIS & SOUTHERN DEPOT / ACTODI & DE DOFFE GLITTERS …more to be confirmed
Voor nieuws, updates, blog en meer: check de GOGBOT 2010 website: www.gogbot.nl

ORGANISATIE
GOGBOT is een productie van PLANETART
PLANETART home of the electronic rage
WWW.PLANETART.NL
BEELD
ÉTIENNE DE CRÉCY 9 SEPT GOGBOT 2010 – GRATIS TOEGANG
www.youtube.com/watch?v=4aEyRHRBnCA
ALVA NOTO OPENING GOGBOT 2010
www.youtube.com/watch?v=Lghn2FGHgOI
GOGBOT FESTIVAL 2009_IMPRESSIE
www.youtube.com/watch?v=dlE_ZUJrF84
URLS
www.gogbot.nl
www.planetart.nl
www.flickr.com/planetart
gogbot.hyves.nl
www.myspace.com/gogbot
www.twitter.com/gogbot
ALVA NOTO:
www.alvanoto.com
www.carstennicolai.de
STUDIO ROOSEGAARDE
www.studioroosegaarde.net
NATASHA VITA MORE
www.natasha.cc
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