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Kunstorganisatie FIBER creëert
ontmoetingsplaats in Amsterdam om een post-
fossiel internet te onderzoeken
AMSTERDAM MAANDAG 21 FEBRUARI - Van 10 tot en met 13 maart vindt Natural

Intelligence plaats in A Lab in Amsterdam. Dit is een internationale

ontmoetingsplaats die zich richt op een ecologisch gebaseerd toekomstig internet.

In de strijd tegen de versnelde opwarming van de aarde, kunnen de

infrastructurele basis van het internet en ons eigen online gedrag een groot

verschil maken. Nu er steeds meer energie nodig is om onze digitale diensten te

laten draaien, zijn alternatieve digitale infrastructuren en een  duurzame

internet-geletterdheid nodig. Gelukkig zijn er veel initiatieven en organisaties die

op dit groeiende gebied actief zijn. Kunstorganisatie FIBER verbindt makers en

denkers om de toekomst van een nieuw internet te schetsen. 
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Een immens aantal online toepassingen, internetdiensten, datacentra en kunstmatige

intelligentie draaien op dit moment op goedkope energiebronnen: fossiele brandstoffen. De

beloften van weer een nieuwe generatie AI, de opkomst van de metaverse en NFT's zijn

ondenkbaar zonder de eindeloze winning en distributie van fossiele energie. Velen hebben het

al over 'data warming' als één van de sterk groeiende aanjagers van klimaatverandering.

Natural Intelligence, het derde deel van FIBER's doorlopende Reassemble Lab, brengt experts

en geïnteresseerden samen die werken aan alternatieve internet-infrastructuren op basis van

natuurlijke cycli, low-carbon oplossingen, collectieve infrastructuren en ecologische ethiek. Het

lab bestaat uit een publiek programma met lezingen, en een driedaags lab waarin een

geselecteerde groep van makers en denkers samen aan diverse onderwerpen binnen het thema

zullen werken.

Het volledige programma biedt een podium aan verschillende denkrichtingen, filosofieën en

gedachten over de toekomst die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. De keuze voor de locatie is

geen toeval; A Lab was het voormalige Shell Grootlab, van waaruit de mondiale grootmacht op

het gebied van fossiele brandstoffen lange tijd opereerde.

De start van een Amsterdamse Solar Server

Een belangrijk onderdeel van dit vierdaagse programma voor kunstenaars, ontwerpers, creative

coders, technologen, onderzoekers, energiedeskundigen en beleidsmakers is de installatie van

een zonne-energie server op het dak van Amsterdam Noord's creatieve smeltkroes A Lab.

Met de lancering van deze cel wordt Amsterdam onderdeel van het wereldwijde netwerk van

het project 'Solar Protocol' (Tega Brain, Benedetta Piantelli en Alex Nathanson). Onder het

motto 'Towards a Natural Intelligence' experimenteert het team met een internationaal

platform voor de distributie van zonne-energie om prototypes te ontwikkelen en een potentiële

nieuwe, duurzame generatie van internetdiensten te ontwerpen. Reeds deelnemende locaties

zijn in Australië, Chili, Kenia en de VS.

Publiek programma: A Future Of Internets



Het lab trapt af met een hybride publiek programma, A Future Of Internets, met o.a. Michelle

Thorne (Sustainable Internet Lead bij Mozilla Foundation), Marloes de Valk (software

kunstenaar en PhD onderzoeker aan de London South Bank University), Shayna Robinson

(Senior Program Officer for the Internet Society Foundation's Research and Innovation

Programs), Tega Brain, Alex Nathanson en Benedetta Piantelli (Solar Protocol team),

Kim van Sparrentak (lid van het Europees Parlement voor GroenLinks) en Aymeric

Mansoux (media-onderzoeker en Lector aan de WdKA). De avond vindt plaats bij A Lab in

Amsterdam Noord en is ook online bij te wonen.

Kaarten voor het publieksprogramma en meer informatie zijn te vinden op onze website:

https://www.fiber-space.nl/event-a-future-of-internets/

 

Over Reassemble Lab: Natural Intelligence

Het lab programma vindt plaats bij A Lab in Amsterdam Noord, waar deelnemers de thema’s en

elkaar leren kennen in hands-on workshops, prototyping sessies, lezingen en discussies. Talks

en workshops worden gegeven door o.a. Tega Brain, Alex Nathanson en Benedetta Piantella

(het Solar Protocol team), Lisette van Beek, Cristina Napoleone, Abdo Hassan, Michelle

Thorne, Mick Jongeling, Farah Ghazal, Aymeric Mansoux, Roel Roscam Abbing, Kris De

Decker en meer. 

Tijdens het lab worden vragen onderzocht  als: Welke rol kunnen design, creative coding en

artistiek onderzoek spelen om op fundamenteel andere manieren aan technologische behoeften

te voldoen?; Wat betekent het om te leren van en te werken met ‘natuurlijke intelligentie’?; Hoe

kunnen initiatieven voor een fossielvrije toekomst worden verbeeld, in de praktijk gebracht en

met elkaar worden verbonden?

Het lab is ontwikkeld in samenwerking met A Lab (locatie) en MozFest. Curatoren van het lab

zijn media-onderzoeker en curator Katía Truijen en FIBER's artistiek directeur Jarl Schulp.

Samen met Abdo Hassan en Mick Jongeling ontwikkelen zij het programma. 

Meer informatie over het lab programma is te vinden op onze website:

https://www.fiber-space.nl/project/natural-intelligence/

Over Reassemble
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OVER FIBER

FIBER is an Amsterdam based interdisciplinary organisation, that presents new developments in audiovisual art,
digital culture and the experimental and deeper corners of electronic music. The team works year round with a
vibrant network of artists, designers, researchers and developers, who aspire to introduce mind bending
experiences to a broad audience. Special attention goes out to the support of up and coming talents across
numerous creative disciplines.

Next to small-scale events and exhibitions, the team organises the recurring FIBER Festival in Amsterdam,
which brings together a diverse crowd of new talent, established artists and curious visitors. FIBER aims to
explore hybrid forms of art, the power of media- and network technology, and encourages an exchange of views
between the makers and their audience.

Reassemble is het meerjarige labprogramma van FIBER dat de festivaledities met elkaar

verbindt. Een lab draagt bij aan onze begripsvorming van grote planetaire uitdagingen door

artistieke makers en onderzoekende denkers te ondersteunen bij het maken van prototypes van

nieuwe (collaboratieve) werken en manieren van weten. Dit gebeurt in samenwerking met

onderzoeksinstellingen en andere culturele organisaties. Meer: reassemble.world.

Praktische info

A Lab / Overhoeksplein 2, 1031 KS Amsterdam

Thu 10 maart - Publieksprogramma (19:00 - 21:45)

Vr 11 - zo 13 maart - Lab Programma (dagelijks 09:30 - 18:15)

Marketing & communicatie FIBER: lauren@fiber-space.nl

Publiek programma: https://www.fiber-space.nl/event-a-future-of-internets/

Lab programma: https://www.fiber-space.nl/project/natural-intelligence/

Tickets: https://fiber.stager.nl/web/tickets/111153397
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