
 

IDFA DocLab 2018: Humanoid Cookbook 

Amsterdam, dinsdag 30 oktober 2018  

IDFA DocLab, het nieuwe mediaprogramma van het International Documentary Film Festival 

Amsterdam (IDFA), presenteert zijn 12e editie onder de titel DocLab: Humanoid Cookbook. Dit jaar 

koos IDFA DocLab de eettafel als centrale metafoor. Maar het eeuwenoude ritueel van samen eten is 

voor DocLab meer dan een metafoor, het is ook een manier om kunstenaars en bezoekers samen te 

brengen in een tiendaagse tentoonstelling ontworpen als een virtueel restaurant. DocLab: Humanoid 

Cookbook presenteert in totaal meer dan 30 interactieve documentaires, vijf live-evenementen, drie 

interactieve diners en de DocLab Conferentie.  

DocLab: Humanoid Cookbook vindt plaats van 15 tot 25 november op verschillende locaties in 

Amsterdam met de Brakke Grond als centrale locatie. 

 

DocLab Expo: Humanoid Cookbook  

De DocLab-tentoonstelling van dit jaar is ontworpen als een restaurant voor digitale kunst. Op het 

menu staan meer dan 30 interactieve documentaires, culinaire optredens en interactieve 

experimenten. Bezoekers kunnen spelen met kunstmatige intelligentie, zich onderdompelen in de VR-

bioscoop en alternatieve recepten proeven voor de toekomst. Projecten in de tentoonstelling 

omvatten wereldpremières van Anagram's collectieve VR-installatie The Collider: Chapter One, Ali 

Eslami's surrealistische False Mirror, een AI-installatie voor vier personen van Shirin Anlen (I Have 

Always Been Jealous of Other People’s Families) en een verstorend sociaal experiment op je telefoon 

van Steye Hallema (The Social Sorting Experiment). De tentoonstelling is gerealiseerd in 

samenwerking met Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond.  

15 - 25 november | 9.00-23.00 (25 november, 9.00-18.00) | de Brakke Grond | Gratis toegang | 

Reserveren ter plekke kan nodig zijn en sommige installaties hebben verschillende openingstijden 

 

DocLab Live Interactive Dinners  

Geïnspireerd door de allereerste technologie die door de mens is uitgevonden, het bereiden van een 

maaltijd, biedt DocLab: Humanoid Cookbook drie pop-up interactieve diners. Gerenommeerde chef-

koks en kunstenaars hebben drie menu's samengesteld, waarin immersief theater, kunstmatige 

intelligentie en interactieve verhalen worden gecombineerd. Dit zijn A Dinner with Frankenstein AI 

door interactieve kunstenaars Lance Weiler, Rachel Ginsberg en Nick Fortugno. Dit is een 

tweegangendiner met kunstmatige intelligentie als gastheer en gesprekspartner. Het tweede diner is 

Leaked Chef's Table van kunstenaar Gabriela Ivens, een menu dat is gebaseerd op de persoonlijke 

recepten die zijn ontdekt in de Panama Papers. Het derde project is Eat | Tech | Dinner Party door 

foodartist Emilie Baltz, interactieve kunstenaar Klasien van de Zandschulp en chef-kok Matthias van 

der Nagel. Dit is een onvoorspelbaar futuristisch feest van digitale technologie en ouderwets lekker 

eten.  

17 - 18 november | de Brakke Grond en Mr. Kitchen (Westergasterrein, Pazzanistraat 35 Amsterdam) 

| Zitplaatsen zijn beperkt: volledige boekingsdetails zijn online beschikbaar 

https://www.idfa.nl/nl/set/109358/doclab-expo-humanoid-cookbook
https://www.idfa.nl/nl/set/107951/doclab-interactive-dinners


DocLab Live-evenementen  

Naast de drie interactieve diners, bevat DocLab: Humanoid Cookbook vijf interactieve live-

evenementen in de bioscoop, in het theater en in het planetarium van ARTIS. Daaronder zijn DocLab 

Live: Artificial Stupidity en DocLab Live: Assorted Revolutions. Dit zijn avonden in de Brakke Grond 

met presentaties en uitvoeringen van o.a. nieuwe media-expert William Uricchio (MIT), AI-kunstenaar 

Ross Goodwin (1 the Road) en The Smartphone Orchestra.   

£¥€$  is een baanbrekende en meeslepende theater-spelshow van Ontroerend Goed en vindt plaats 

in Splendor. Ontroerend Goed nodigt het publiek uit om de financiële crises opnieuw te spelen met  

eigen geld.  

DocLab Live: Jacco Gardner’s Somnium is geïnitieerd door Paradiso en muzikant Jacco Gardner en 

vindt plaats in ARTIS Planetarium. Het betreft de lancering van het derde album van Gardner en is 

een unieke zintuiglijke reis door een muzikale droomwereld.  

15-23 november | de Brakke Grond, Splendor, ARTIS Planetarium | details zijn online beschikbaar  

 

DocLab Interactive Conference   

De jaarlijkse DocLab Interactive Conference brengt digitale pioniers, kunstenaars en denkers samen 

in de Brakke Grond voor een dag vol inspirerende presentaties, visies op de toekomst en collectieve 

experimenten. Met beeldend kunstenaar en auteur Sophia Al-Maria, interactieve kunstenaar 

Samantha Gorman, theaterpioniers Ontroerend Goed, multimediakunstenaar Rahima Gambo, 

uitgever en curator David Desrimais (Jean Boit Editions) en vele anderen.  

Zaterdag 17 november | 10.00-17.00 | de Brakke Grond, Grote Zaal  

 

IDFA DocLab wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, Nederlands Film 

Fonds, CLICKNL, Google, ARTE, Diversion, Vlaams Audiovisueel Fonds en Vlaams Cultuurhuis de 

Brakke Grond.  

Onderzoekspartners: MIT Open Doc Lab, Beeld & Geluid.  

Eat | Tech | Dinner Party kwam tot stand dankzij de Filmfonds DocLab Interactive Grant.  

A Dinner With Frankenstein AI wordt gepresenteerd in samenwerking met National Theatre 

Immersive Studio. 

IDFA on Stage is mogelijk gemaakt door Prins Bernhard Cultuurfonds.  

DocLab Live: Jacco Gardner’s Somnium is een initiatief van Paradiso en Jacco Gardner, en wordt 

gepresenteerd in samenwerking met IDFA DocLab. 

 

- Einde persbericht -  

 

Noot voor de pers  

Voor meer informatie over DocLab en verzoeken om afbeeldingen, interview-afspraken en meer kunt u contact 

opnemen met Michel Langendijk, IDFA DocLab persvoorlichter via michel@idfa.nl. Houd er rekening mee dat 

https://www.idfa.nl/nl/set/107961/doclab-live
https://www.idfa.nl/nl/shows/d1ea4a2f-d092-4fa0-86ee-5d16d721d266/doclab-live-jacco-gardners-somnium
https://www.idfa.nl/nl/shows/c768c3dc-12c7-4377-b632-d6e44601a3fc/doclab-interactive-conference


persaccreditatie geen toegang verleent tot de Interactive Conference of tot de DocLab Live-evenementen. Neem 

contact op met Michel Langendijk als u geïnteresseerd bent om deze gebeurtenis voor uw publicatie(s) te 

bespreken.  

Perspresentatie van IDFA DocLab: Humanoid Cookbook  

De perspresentatie van Humanoid Cookbook vindt plaats op donderdag 15 november om 11.00 uur in de Brakke 

Grond. U kunt zich voor 14 november hiervoor aanmelden bij Michel Langendijk via michel@idfa.nl.  

Openingsavond van IDFA DocLab: Humanoid Cookbook  

De feestelijke opening van IDFA DocLab: Humanoid Cookbook vindt plaats op donderdag 15 november in de 

Brakke Grond vanaf 20.00 uur. 

 

 

https://www.idfa.nl/nl/shows/2f08c255-35a4-4f1d-82d8-e55406c243c5/doclab-live-humanoid-cookbook-opening-night

