
Café Neu Romance forener robotudtryk fra Europa i Prag

Byen hvor ordet ‘robot’ blev til huser Café Neu Romance, den første internationalle robot 
performance festival.

Prag, Tjekkiet, 20 November 2013 – Café Neu Romance, festivalen so helhjertet er 
dedikeret til ære for robotter vil foregå i Prague fra den 27. til 30. November for at 
fremvise den seneste udvikling inden for robotkunst, koncept design og forskning. 
Den tjekkiske del af European Robotics Week vil udspille sig i Det nationale tekniske 
bblioteks galleri. 

Ordet “robot” stammer fra den tjekkiske forfatter Karel Capek’s skuespil Rossum’s 
Universal Robots (R.U.R.) fra begyndelsen af 1920erne. I den anden udgave af den 
robocentriske festival i Europa, Café Neu Romance hylder Karel Capek, some i år døde 
for 75 siden.

Seminaiet „Back to the Roots“ vil fokusere på hans berømte sci-fi drama, med foredrag 
af højtestimerede tjekkiske og slovakiske baserede lærde, Jana Horáková, Jozef Kele-
men & Louis Armand. 

RoboThespian fremstilet af den britiske humanoide robot firma Engineered Arts vil 
sammen med de danske kunstnere Verner Brems og Phuc Van Dang, samt Vive Les 
Robots! også reflektere og fortolke R.U.R. på nogle nye måder. Besøgende har også 
muligheden for at tilmelde sig en robot guidet tour, hvor de vil blive præsenteret for 
mange af de steder som forbinder Prag med robotter og kunstige livsformer. 

LEGO Gruppen deltager også i festivalen som en del af 15 års fødselsdagen for 
lanceringen af LEGO MINDSTORMS robotterne. For at markere dette vil 30 robotter 
startende fra den første vesion i 1998 til den seneste, som blev lanceret i September 
vil være udstillet. Et seminar og en workshop vil give yderligere information om LEGO 
MINDSTORMS, imens en LEGO MINDSTORMS Fun Zone vil gøre det muligt for de besø-
gende at interagere med robotter.

I forlængelse af den danske legetøjs firma, France Cadet og Zaven Paré, to af de 
bedste franske robotkunstnere vil fremvise deres kunstværker for første gang i Prag. I 
„Robots Mon Amour“, som er en retrospektiv udstilling om France Cadet, de besøgende 
vil se eksempler fra kunstneren tidlige karriere hvor hun har modificeret I-Cybie robot-
ter, til hendes seneste værker, hvor hun fremstiller sig selv som en cyborg.

Zaven Paré vil udstille litografier og en larmende kunst installation med titlen  „The 
Spleen“, plus afvikle en workshop hvor de besøgende kan lære hvordan man kan lave  
„elektroniske marionetdukker”. Begge kunstnere vil også give et foredrag i løbet af 
robot performance festivalen.

Den tjekkiske “Enfant Terrible” David Cerny vil præsentere nogle af hans værker 
sammen med landsmanden Milan Gustar. David Cerny er berømt for hans kunstværk 
ENTROPA, som chorkerede hele EU-systemet da det blev præsenteret i Bruxelles i 2009, 
hans robot bus som udførte armbøjninger i forbindelsen med Olympiaden i London 
2012, samt hans mange legende og provokerende kunst skulpturer spredt overalt i 
Prag. 

For yderligere information om Café Neu Romance 2013, besøg hjemmesiden: www.cafe-
neu-romance.com, skriv til info@vivelesrobots-education.dk eller ring på +45 20864470.

Britiske RoboThespian reflekterer om Karel Capek & R.U.R. på en stor lærred.

Det danske legetøjsfirma LEGO præsenterer LEGO MINDSTORMS EVOLUTION

Den franske robot kunstner France Cadet præsenter Robots Mon Amour
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Den tjekkiske kunstner David Cerny vil holde en præsentation om hans 
mere robot-relaterede kunstværker

Svenske ABB Robotics vil udstille deres IRB 120 robot.



Udstilling 2013 (27-30 November)

ABB Robotics (SWE) præsenter IRB 120 - en industri robot arm: http://www.tinyurl.
dk/41465
Ales Ruda (CZE) præsenter ARBot - en autonom robot han har lavet: http://www.
tinyurl.dk/41466
Alex Kiessling (AUT) præsenter en video dokumentation af hans LongDistanceArt 
projekt: http://www.tinyurl.dk/41467
Benjamin Cselley (AUT) udstiller en robot koncept design løsning for HeroBots:  
http://www.tinyurl.dk/41468
Christopher Gloning (AUT) udstiller en robot koncept design løsning for CROWW 
540:  http://www.tinyurl.dk/41469
Fabian Zimmerli (CHE) udstiller en robot koncept design løsning for Weedmaster: 
http://www.tinyurl.dk/41470
France Cadet (FRA) præsenter en stor retrospektiv udstilling om hendes robot og 
cyborg kunstværker: http://www.tinyurl.dk/41471
Igor Lobanov (RUS) udstiller en robot koncept design løsning for Homant:  http://
www.tinyurl.dk/41472
Jamie Martin (GBR) udstiller en robot koncept design løsning for C.R.A.B.:  http://
www.tinyurl.dk/41473
Jindrich Vodicka (CZE) udstiller hans autonome lys robot TVOR: http://www.tinyurl.
dk/41474
LEGO Group (DNK) udstiller 30 LEGO MINDSTORMS robots: http://www.tinyurl.
dk/41475
Martin Zahradnik (CZE) udstiller robot animationer og en 3D-printet robothoved: 
http://www.tinyurl.dk/41476
Michael Brandl (AUT) udstiller LEGO MINDSTORMS robotter: http://www.tinyurl.
dk/41477
Nils Poschwatta (DEU) udstiller en robot koncept design løsning for Creature 
Guard:  http://www.tinyurl.dk/41478
Norio Fujikawa (JPN) udstiller forskellige robot koncept design løsninger:  http://
www.tinyurl.dk/41480
Olga Kalugina (RUS) udstiller en robot koncept design løsning for SCARAB: http://
www.tinyurl.dk/41481
Phuc Van Dang (DNK) udstiller R.U.R-series: http://www.tinyurl.dk/41482
Robert Holub (CZE) udstiller hans hjemmelavede robot DROID1: http://www.
tinyurl.dk/41483
Sara Dittrich (USA) udstiller R.U.R LEGO MINDSTORMS robots: http://www.tinyurl.
dk/41484
Verner Brems (DNK) udstiller R.U.R-Employees: http://www.tinyurl.dk/st41485
Vive Les Robots! (DNK) udstiller en trailer til en fremtidig dokumentar om Karel 
Capek & R.U.R.: http://www.tinyurl.dk/41486
William Källback Winter (SWE) udstiller 14 album covers som er et mix af pop 
musikere og Furby robotten: http://www.tinyurl.dk/41487
Zaven Paré (FRA) præsenterer robot litografier og installationen The Spleen: http://
www.tinyurl.dk/41488

Foredrag / Præsentationer / Interviews 2013 (27-30 November)

27 November
France Cadet (FRA): Åbningsforedraget “At tillære robot hunde nye kneb”: http://
www.tinyurl.dk/41362

Tvor af industriel designer Jindrich Vodicka (CZE)

Robot koncept kunstværker af Norio Fujikawa (JPN)

RUR-medarbejdere af billedkunstneren Verner Brems (DNK)
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Politi robot konceptet C.R.A.B. af industriel designer Jamie Martin (GRB)

Furby Living af William Källback Winter (SWE)



28 November
Mari Velonaki (AUS):  (Online) præsentation omkring hendes arbejde og forskning 
med robotter og hendes nye laboratorie, The Creative Robotics Lab: http://www.
tinyurl.dk/41363
Alex Kiessling (AUT): Præsentation omkring hans LongDistanceArt projekt som 
bestod a et menneske som lavede et maleri i Wien, imens at to robot arme placeret  i 
Berlin og London kopierede hans tegning samtidig: http://www.tinyurl.dk/41364
David Cerny (CZE) & Milan Gustar (CZE):  Præsentation omhandlende David 
Cerny’s mere robot-relatede kunstværker med to af de mest berømte nutidige tjek-
kiske kunstnere
Fernando Orellana (SLV):  Interview med den USA-baserede kunstner som er født 
i El Salvador, som benytter sig af nye og traditionelle media som en metode til at  
transmittere koncepter som rangerer fra skabende kunst to socialpolitiske kommen-
tarer: http://www.tinyurl.dk/41367
Zaven Paré (FRA):  Foredrag med den franske maskin kunstner Zaven Paré om hans 
samarbejde som robot drama forsker med to  førende Japanske robot personlighed-
er, Hiroshi Ishiguro og Oriza Hirata: http://www.tinyurl.dk/41373

29 November
Vojtech Vonasek (CZE): Præsentation med PhD studerende og forsker ved Afdelin-
gen for Kybernetik, Fakultetet for elektro ingeniørerer ved Det tjekkiske tekniske 
universitet. Han vil holde et oplæg om Modulære Robotter.
Martin Dlouhý (CZE):  DIY / Maker præsentation om Robotour, en tjekkisk robot 
konkurrence for autonome køretøjer i åben rum: http://www.tinyurl.dk/41370
Magnus Wurzer (AUT):  DIY / Maker præsentation om Roboexotica, en Østrigsk 
robot-cocktail festival som dette år kan fejre den15ende udgave: http://www.tinyurl.
dk/41369

30 November
Jana Horakova (CZE):  Foredrag: „Forfalskninger og robotter“ med Professor Jana 
Horakova fra Masaryk University omhandlende Karel Capek og betydningen af ordet  
robot: http://www.tinyurl.dk/41368
Jozef Kelemen (SVK):  Foredrag: „Capeks, robotter, og kreativitet“:  http://www.
tinyurl.dk/41365
Louis Armand (AUS):  Foredrag: „Slaver af fornuft? Perversion imellem robotter“ 
med lederen af Centret for kritisk & kultural teori i det filosofiske fakultet af Karls 
Universitetet, Prag: http://www.tinyurl.dk/41366
Christian Gjørret (DNK):  Præsentation omhandlende LEGO MINDSTORMS 
historien gennem 15 år fortalt med facts og personlige historier fra ledende LEGO 
personligheder: http://www.tinyurl.dk/41372
Michael Brandl (AUT):  Præsentation med den østrigske LEGO MINDSTORMS 
Master Builder, som vil introducere til nogle af de 170 LEGO MINDSTORMS robot-
ter han har lavet igennem 15 år.
Sebastian Ecer (CZE): Præsentation med en tjekkisk voksen fan af LEGO, som vil 
introducere til nogle af hans LEGO MINDSTOMS robotter
Martin Hlinovský (CZE):  Præsentation med ingeniør og PHD fra Det tjekkiske 
tekniske universitet som vil fortælle hvordan de bruger LEGO MINDSTORMS i 
undervisningen: http://www.tinyurl.dk/41371

Præsentation om The Creative Robotics Lab af Mari Velonaki (AUS)

Præsentation om Long Distance Art Projektet af Alex Kiessling (AUT)

Foredrag om Karel Capek og RUR af professor Jana Horáková (CZE)
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Foredrag: “Capeks, robotter, og kreativitet” af AI-professor Jozef Kelemen (SVK)

Foredrag: “Slaver af fonuft? Perversion imellem robotterne” af Louis Armand (AUS)



Konkurrence (30 November):
LEGO MINDSTORMS Te-serverings konkurrence (DNK)

Films (27-30 November):
ABE (GBR): En kortfilm om en robot and hans kærlighed: http://www.tinyurl.
dk/41490
Blinky TM (IRL): En horror kortfilm om en robot og hvad der kan ske hvis den ikke 
bliver holdt ordenligt af: http://www.tinyurl.dk/41491
Changing Batteries (MYS): En kortfilm om en robot og en gammel kvinde og deres 
forhold: http://www.tinyurl.dk/41492
Girl and Robot (DNK): En kortfilm om en robot og en utålmodig pige:  http://www.
tinyurl.dk/41493
Karakuri (AUS): En kortfilm om Japanske automater:  http://www.tinyurl.dk/41495
Mechanical Love (DNK): En dokumentar om de to førende Japanske robotdesig-
nere, Hiroshi Ishiguro og Takanori Shibata:  http://www.tinyurl.dk/41496
Modin (HKG): En robot western kortfilm: http://www.tinyurl.dk/41497

AVs (27-30 November):
Fish Tron (CZE): Animation: http://www.tinyurl.dk/41499
SKODA e-car (CZE): Animation: http://www.tinyurl.dk/41500
RoboThespian (GBR): Den britiske robot reflekterer over Karel Capek og RUR: http://
www.tinyurl.dk/41502

Workshops (27-30 November):
Beetlebots (CZE): Lær hvordan man laver en Billerobot med DIY / Maker Robert 
Holub: http://www.tinyurl.dk/41503
Electronic Puppets (FRA): Lær hvordan man laver en electronisk marionetdukke 
med den franske maskin kunstner Zaven Paré: http://www.tinyurl.dk/41504
LEGO MINDSTORMS (DNK): Få en introduktion til hvordan du kan bygge og pro-
grammere robotter med LEGO MINDSTORMS: http://www.tinyurl.dk/41505
LEGO MINDSTORMS Fun Zone (DNK): Spil med LEGO MINDSTORMS: http://www.
tinyurl.dk/41506 

Andre events (28-29 November):
Robot Guidet Tour: Oplev de steder i  Prag som knytter sig til fortællinger om robot-
ter og kunstige livsformer: http://www.tinyurl.dk/41507

Sted:
Galerie NTK
Technická 6
160 00 Prague 6

For yderlig information:
For yderligere information om Café Neu Romance 2013, besøg hjemmesiden: 
www.cafe-neu-romance.com, skriv til info@vivelesrobots-education.dk eller ring 
på +45 20864470.

Robot kortfilmen “Blinky TM” af Ruiari Robinson (IRL) 

Robot animationen “Girl & Robot” af Mads Dam Jakobsen (DNK)

Robot dokumentaren “Mechanical Love” af Phie Ambo (DNK)
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Robot kortfilmen “Karakuri” af Matthew Allard (AUS)

Elektronisk marionetdukke workshop med maskin kunstner Zaven Paré (FRA)


