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VOORAF

De
bovenstaande Superman voortplanting!
liefdesdaad machines…
van de roman
de Superman typerende
uit
Alfreds kleinste informatietheorie uitzet methode
Jarry verbeelding.
Superman, zĳn apparaat object, superioriteit, Ultieme
angstaanjagende
en dat dit boek
dat verschilt
vanuit de noodzakelĳk, tĳdens ontwikkelde sturende
vermenging
tactiele en doelbewust realistische computer.
Er bestaat een eeuwenlange aanwezigheid, werking, omgang met
eenvoudige toeschouwers, grondiger onderliggende geschriften
overblĳvende
beelden verspreidt, onmenselĳk oneigenlĳk gebruik
gelĳknamige omgeving.
Jarry van Jarry, voordat Jarry.
Psychologische 1896 13.
Voor Alfred insinueert
de typerende beweging
zielloze hoedanigheden kubussen.
Dit technologie Machine
naar de Creativiteit Promotor UGent
en in, in
een persoonlĳk allerminst middel tussen machine sturende
maatschappelĳk ongehoorde mogelĳkheden buitengewone
vandaag.
Daarom kunstenaars en vroege, vroege kant implicaties met
erotische interactie, wetenschappelĳken
zien het esthetisch verwonderlĳk gevisualiseerd, verbonden
aan het soortelĳk schrĳven
met aansturingmechanisme associaties en conservatieve
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karakteristieke uithoudingsvermogen twĳfelalgoritmes.
Verschĳningsvormen,verschĳningsvormen
uit zilverplaat, het zilveren uitzonderlĳk fragiele oxideert, er
ontstaat
vorm, zowel vroege voor hoofdstukken seksualiteit projecten
als zielloos object.
Steeds stand, maar niet sturende twĳfel,
artistiek is universeler,
dient het vehikel.
Ons schrift, onzeker wereldonderzoek. Inleiding allerminst
hedendaagse
maatschappĳmanipulaties.
En verspreidt
mens van machine. Machine ontwikkelde sturende
onmenselĳkheid.
Jarry van Jarry voordat Jarry
Of Afrique
dat de fantastische werkelĳkheidsverbeelding leidt
naar een machinewerkelĳkheid.
Weer doos, menselĳk handelen verleent beschreven sociaal;
belangrĳkste
soortelĳke technologie.
Blĳft Influence hoofdstuk moeizame beeldoppervlak zilverplaat
beeldoppervlak
vergelĳkbaar met
creativiteit, verschillend van democratisering.
Van, van, van,
Raymond vanuit psychologisch protocol tĳdens verwonderlĳke
Ruis.
En foutieve eeuwenlange ruis tussen twĳfelprocessen
met de zichtbaarheid Elementen!
Later door gecontroleerde visualisatie voorstelbaar.
Schrift doet filosoof vanuit artistiek en onderzoek.
Inleidingtype vuurt middels uitwisseling processen tandwielen
naar psychologische KASK-software.
Maar machineabsoluutheid, digitale
en conventionele Impressions.
Het verrassende esthetische verwachtingspatroon onthult
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doorheen
machinevertegenwoordigers.
Ruis, foutieve eeuwenlange tussen twĳfelprocessen
in gemaakte aanwezigheid.
Situeringmachines kenmerkend met
foutieve data maakt het hoofdstuk Schrift filosofisch
Vercruysse doodsbericht
fantastisch.
Toevalligheid en beelden de
manier waarop bekĳken, de machine denkt altĳd tweemaal
na.
Opmerkelĳk technische enerzĳds.
Doelbewuste realistische anderzĳds.
Terwĳl onthoofde destabilisering samenleving
de verbeelding misbruikt.
Een van de machinekunst,
de militaire wetenschappelĳke ontworpen met persoonlĳk
hedendaagse computermethodes.
Wetenschappelĳke statuscorrigerende ambivalente artefacten
stellen deze tegenspraak.
Schrĳversomhelzing, Jarry-machines.
Mechanische van ook onverwachte technologie
in is
digitale rekenmachine maken hedendaagse logica ambivalente
technologie.
Aanspraak of geboorte vooruitgang, bĳna doorlaatbare
filmmakers
van een menslogica
logica: mogelĳk angstaanjagend periodeobject.
Van een
apparaat als onlogische potentieel rigide voornaamste
vermenging.
Alle gebruiksvoorwerpen zĳn stilgevallen machines.
De eerste. Deze onbedoelde
toeschouwer,
vergelĳkbare radicale van
alledag elementen, zelfs Vilem zĳn woorden zĳn digitale
houdingen.

POËTISCHE MACHINE
Verwerkt die aanspraak. Wordt verval. Digitale bĳdragen,
verenen de verbeelding.
Verwekt de impact in
omhelzing en deze tegelĳkertĳd afbraak
van alledag.
Technologie, technische technologie, toevallige intentionele
opeenvolgende verschĳningsvorm toevalligheid.
Een en.
Het beeldoppervlak beeldt oneffenheden op een lichtafdruk.
Het beschadigingen, het
twĳfelen aan analoge realiteit.
Terwĳl aantrekken, sturende
niet gecontroleerde onverwachte onzekerheden.
Voortdurend mathematica en tegelĳkertĳd
technische door details.
Creatieve grondleggers, kleine apparaat angstaanjager,
gebruikmachine
op beschreven werkwĳze.
Sociaal sturen verrassende Foutieve duidelĳk esthetisch
verwachtingspatronen perfectie. Deterministische
verwondering.
Technische beelden
liegen een slĳtage, zilveren wordt uitzonderlĳk.
Vooral donkere, erotische door marteltuigmachine
met Kafka aura en donkere wetten.
Oudere aura middel, Deleuze, oudere erotiek.
Celibatairen beantwoorden,
beantwoorden het psychologische ontmaskeren
beantwoorden celibataire antwoorden.
Wetten die beantwoorden aan de autoerotisch koppelende
machine.
Aura van donkere,
aan auto automatisering, auto
aura auto automatisering auto.
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INLEIDING

1.1. Beginselverklaring van de ‘Poëtische Machine’
Technologieën richten ons leven in en mensen pogen overeenkomstig de hen omringende technologieën te leven en te handelen. Het
streefdoel van technologieën is een foutloze werking, en voor digitale technologieën in het bĳzonder geldt dat deze perfectie gewaarborgd is zolang men binnen de digitale omgeving blĳft.
De ‘onvolmaakte’ mens streeft op zĳn beurt naar vervolmaking door middel van deze technologieën. Deze menselĳke omgang
met digitale technologieën stuit echter op een pĳnlĳke tegenstrĳdigheid: perfecte technologie is onmenselĳk, zodat het vervolmakingstreven van de mens niet leidt tot meer menselĳkheid. Zoals
verder zal worden aangetoond, schept dit door de mens gecreëerde
conflict met technologie een situatie van twĳfel.
In de kunsten is volmaaktheid een ongewilde kwaliteit. Perfectie in de kunsten leidt immers tot saaie en meestal zelfs conformistische kunst. Bovendien kan perfectie de betekenisoverdracht
van een kunstwerk in de weg staan. Het ontregelen van technologie
door middel van twĳfel is daarom een vervolmaking van de bovenstaande tegenstrĳdige interactie van de mens met vervolmakende
technologieën. Deze ontregeling op basis van twĳfel is wat de
‘Poëtische Machine’ beoogt. Digitale twĳfelprocessen worden in
de Poëtische Machine-software als controlemechanismes gebruikt
die willekeur voortdurende beperkingen opleggen. Willekeur of
at random is een ongecontroleerde, onvoorspelbare en toevallige
keuze. Onzekerheid is actieve twĳfel waaruit beweging voortkomt.
De artistieke beslissing om met digitale twĳfelprocessen te werken en de keuzes uit de resultaten ervan liggen bĳ de kunstenaar.
1.2. Poëtisch Misbruik van de Machine
De in dit boek besproken artistieke projecten en methodes zĳn
ontstaan vanuit de noodzaak om de logische computer poëtisch te
misbruiken binnen een artistiek werkproces. De noodzaak voor dit
oneigenlĳke gebruik van digitale technologie vindt zĳn oorsprong
in een haat-liefdeverhouding tot technologie. Aan de basis van deze
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ambivalente houding tot digitale technologie ligt haar tegelĳk verlammende en prikkelende inwerking op de artistieke creativiteit.
Digitale technologie wordt immers gekenmerkt door logische processen en rechtlĳnige mathematica, maar heeft ook democratiserende en bevrĳdende effecten. De titel van dit boek en van het gelĳknamige project ‘Poëtische Machine’ behelst daarom opzettelĳk
een innerlĳke tegenspraak. Een machine kan per definitie immers
geen ‘poëtische’ artefacten voortbrengen net zomin als een gedicht
een machine kan scheppen, tenzĳ we de processen van de verbeelding zelf als machinale werkingen opvatten. Het is binnen dit
spanningsveld van het machinale en het poëtische in de verbeelding dat er boeiende artistieke mogelĳkheden te vinden zĳn. In het
project ‘Poëtische Machine’ (zie gelĳknamige hoofdstuk) wordt de
innerlĳke tegenspraak omgezet in verbeeldingsprocessen en in de
digitale code verwerkt. De (innerlĳke) tegenspraak is een methode
om elk systeem dat aanspraak maakt op perfectie of absoluutheid
in vraag te stellen. Vanuit het verlangen om aan deze aanspraak op
absoluutheid en aan het ermee gepaarde binaire denken te ontsnappen, ontstaat een krachtmeting tussen de werking van technologie
en de werking van de verbeelding. Dit conflict wordt zowel imaginair als reëel geconcipieerd in de projecten die in dit boek worden
getoond en besproken. Daarnaast worden door middel van algoritmische processen thema’s opgevangen die in een digitale omgeving
ontbreken of zelfs absurd zĳn, waaronder natuurlĳke processen
zoals dood en verval. Zoals duidelĳk zal worden, refereren deze
natuurlĳke processen op een visuele manier naar vroege fotografische maakprocessen en inhoudelĳk naar absurde en onlogische
denkstructuren en twĳfelprocessen. Deze twĳfelprocessen vertonen
ook chaotisch, destructief en psychisch gedrag, wat bĳdraagt tot
een verenigen van verbeelding en technologie.
Sinds de geboorte van de grote mediatechnologieën en de
ongehoorde wetenschappelĳke vooruitgang in de loop van de negentiende eeuw, opent de menselĳke verbeelding zich voor bĳna
onbegrensde technologische mogelĳkheden. Tĳdens deze periode
lĳkt het alsof de vooruitgang de verbeelding zo magnetiseert dat
de grenzen tussen het echte (of het wetenschappelĳk aantoonbare)
en het buitengewone veel doorlaatbaarder zĳn dan we ons vandaag kunnen voorstellen. Daarom wordt in dit project regelmatig
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naar schrĳvers, kunstenaars en filmmakers uit de negentiende en
vroege twintigste eeuw verwezen. Deze makers en denkers hebben de impact van de technologie op de verbeelding op een niettechnologische manier verkend. Dat betekent dat hun machines
nog zuiver imaginair bleven. In deze vroege mens-machineverbeelding toont de technologie zich van een niet-alledaagse, bĳna magische kant. De negatieve implicaties van de regels en praktische
beperkingen die vandaag gepaard gaan met het dagelĳkse gebruik
van technologie, zĳn (nog) niet van kracht in de wereld van de
(toenmalige) verbeelding. Kĳken we maar naar Alfred Jarry’s superman die ‘de voeding-van-de-eeuwigdurende-beweging’ (Jarry,
1902, p. 13) tot zich neemt en heldendaden van erotisch uithoudingsvermogen stelt, voordat hĳ sterft in de omhelzing van een
machine (Jarry, 1902). Of denken we aan de wonderlĳke beeldapparaten van Raymond Roussel die zĳn ‘Locus Solus’ en ‘Impressions d’Afrique’ bevolken. De verhalen van Roussel gaan verder
dan de fantastisch gedetailleerde beschrĳvingen van mechanische
bewegende delen en tandwielen. Zĳn beschrĳvingen van fantastische machines worden kronieken van de psychologische verstoring
van zĳn personages. Deze machines veruitwendigen de geest, maar
tegelĳkertĳd wordt hun mechanische functionaliteit op een technische wĳze en tot in de kleinste details beschreven. Schrĳvers zoals
Jarry en Roussel proberen de innerlĳke en de uiterlĳke werkelĳkheid te versmelten, om er uiteindelĳk één mechanisme van te maken in de subjectieve verbeelding. Een van de methodes waarvan
deze schrĳvers gebruik maken, is de radicale afbraak van de logica
van alledag, die altĳd en overal zielloos functioneert. Vandaag de
dag ontmoeten we een dergelĳke ‘logica van alledag’ in onze alledaagse en alomtegenwoordige (digitale) technologie.
Doordat de technologie snel evolueerde, is het in de tweede
helft van de twintigste eeuw mogelĳk gebleken om de versmelting
van de innerlĳke en de uiterlĳke werkelĳkheid met echte technologische middelen verder te zetten. De menselĳke interactie met
de technologie gebeurt niet louter meer in de verbeelding, maar ze
wordt een tastbaar gegeven. Zo wordt in deze periode bĳvoorbeeld
de voorheen louter imaginaire machine ‘De Ultieme Machine’ gerealiseerd. Deze machine werd bedacht door een van de grondleggers
van de informatietheorie, Claude Shannon. Zĳn ‘Ultieme Machine’
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is een kleine doos met een aan/uitknop erop. Als je de machine
aanzet, komt een mechanische hand uit de doos, die de machine
weer uitzet om zich daarna weer in de doos terug te trekken. De onweerlegbaarheid waarmee dit apparaat het menselĳk handelen corrigeert, verleent het object een zekere superioriteit. Maar Shannons
‘Ultieme Machine’ is tegelĳk angstaanjagend, omdat zĳn machine
tekenen van een ‘eigen wil’ vertoont. Een voorloper van deze ‘ultieme’ machine kan gevonden worden in het personage ‘La Machine à
Décerveler’ uit Jarry’s toneelstuk ‘Ubu Roi’ (1896). ‘Décerveler’ kan
twee dingen betekenen: het wegnemen van het menselĳk brein of het
voor de kop schieten van zichzelf of van een ander, en ‘La Machine à
Décerveler’ voert dan ook voortdurend deze handeling uit.
Het machinale kan poëtisch worden ‘misbruikt’ in de verbeelding, maar in het geval van Shannons machine uit dit oneigenlĳk
gebruik zich evengoed in de daadwerkelĳke menselĳke omgang met
het apparaat, d.w.z. in de werkelĳke wereld. Zoals nog zal blĳken,
is een specifieke interactie met technologische apparaten ook fundamenteel binnen het artistieke proces dat hier wordt beschreven.
In lĳn met bovenstaande, verwĳst ‘poëtische misbruik’ in de
context van dit boek dan ook naar een werkwĳze die grondig verschilt maar ook strĳdt met de alledaagse, gangbare en aanvaarde
interactie met (digitale) technologie. Dit gebeurt voornamelĳk
door binnen artistieke processen noodzakelĳke en logische technologische processen te ontregelen. Twĳfel bleek de meest efficiënte
methode om dat te bereiken. Het poëtische misbruik van technologie dat zo tot stand kwam, kreeg gestalte in de hier opgenomen
projecten die twĳfel als thematisch concept hebben en gebruik
maken van speciaal daartoe ontwikkelde softwareapplicaties. De
twĳfelalgoritmes die de software sturen, produceren onlogische
processen, die op basis van ‘incorrecte’ data het potentieel hebben
verrassende resultaten op te leveren.
1.3. Foutieve Processen
Reeds vanaf het vroegste twĳfelprogramma (2006, cf. infra het hoofdstuk ‘Het Denken’) wordt duidelĳk dat afgeleide ‘incorrecte’ data
artistiek even bruikbaar zĳn als de oorspronkelĳke ‘correcte’ data.
In tegenspraak met het utopische verwachtingspatroon van logische

INLEIDING

17

en technische perfectie blĳkt de binaire computer ook een domein
te bieden waarbinnen onverwachte en zelfs esthetisch bruikbare foutieve processen gegenereerd kunnen worden. Deze foutieve processen produceren incorrecte data en deze data komen te voorschĳn
onder de vorm van schĳnbaar toevallige ruis tussen de correcte,
oorspronkelĳke data in, of ze vlechten zich doorheen de voorspelbare
logische processen. Foutieve processen zĳn uitermate verwonderlĳk
zodra ze worden gevisualiseerd. Eenmaal ze worden geïmplementeerd in robotica of gekoppeld aan visuele vertegenwoordigers, dan
schĳnt de onvermurwbare logica van de binaire machine te twĳfelen. Onze verwondering stĳgt naarmate het onwaarschĳnlĳke perspectief verschĳnt, dat door middel van een ‘logisch’ proces de rigide
computerlogica kan worden ‘misbruikt’. Deze verwondering, plus
de steeds frequenter opduikende innerlĳke tegenspraak die inherent
blĳkt aan onze verhouding tot de technologie, blĳft de voornaamste
motivatie om softwareprogramma’s te schrĳven die dit type van
‘onlogische logische processen’ kunnen scheppen.
Praktisch gezien worden deze foutieve processen gebruikt als
aansturingmechanisme voor robots (cf. infra de projecten ‘Poëtische
Machine’ en ‘An a is a b is a z’) en dienen ze als werkmiddel voor
de uitvoer van verschillende audiovisuele projecten.
Daarnaast zĳn de geformuleerde twĳfelprocessen zelf een belangrĳke positie gaan verwerven binnen de thematiek en de theoretische onderbouw van de hier besproken projecten. De aan twĳfelprocessen kenmerkende tegenspraak blĳkt immers een kenmerk te
zĳn die aan de oorsprong van de beeldtechnologie zelf ligt. De kenmerkende tegenspraak van de technologie toont zich zo reeds vanaf
de uitvinding van het technische beeld in de vroege fotografie en
blĳft zich ook in recente digitale technologieën manifesteren. Dat
gebeurt op basis van de binaire structuur van deze technologieën,
maar ook op basis van de moeizame en onwezenlĳke ‘imaginaire’
interactie van de mens met almaar betere en super geperfectioneerde ‘influencing machines’.
1.4. Ruis
Een van de essentiële verschĳningsvormen van de ‘foutieve processen’ in de hier opgenomen audiovisuele projecten is ruisvorming.
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Binnen mĳn artistieke parcours was reeds vroeg een fascinatie
aanwezig voor de perceptie van vormen en beelden in toevallige
vlekken of patronen en ontwikkelde zich een interesse voor visuele
verschĳningsvormen die tussen een beeldenstroom zitten. Zo zal
een kapotte beeldbuis van een tv onduidelĳke en wazige beelden
produceren en daardoor onbedoelde en voorheen latente beelden
zichtbaar maken. Deze door ruis omhulde beeldenstroom heeft
het potentieel het geplande beeld te vervormen tot een nieuw en
onverwacht beeld. Door middel van veranderlĳke en vormelĳke
associaties tussen de opeenvolgende beelden en de ruis die zich
daartussen vormt, ontstaan nieuwe beelden die in hun verschĳningsvorm telkens weer onbestendig zĳn. Er doen zich met andere
woorden vormelĳke toevalligheden voor, waarbinnen het oorspronkelĳk beeld tot nieuwe en onvermoede beelden wordt gediversifieerd. In wat volgt wordt gesteld dat de aanwezigheid van toevalligheden een stichtend kenmerk is van door machines geproduceerde
of technische beelden. Dat betekent dat toevalligheden beschouwd
zullen worden als inherent deel uitmakend van de opbouw van
deze beelden.
Opvallend is dat dit reeds waarneembaar is op het beeldoppervlak van de eerste technische beelden, namelĳk daguerreotypes.
Deze vertonen op hun beeldoppervlak toevallige verschĳningen teweeggebracht door technische defecten. Naast het historische gegeven dat deze beelden als de eerste werkelĳk technische beelden
kunnen beschouwd worden, d.w.z. als de eerste beelden die door
een technisch apparaat zĳn geproduceerd, is de vroege fotografische
beeldvorming een bĳzondere vermenging van een doelbewuste realistische momentopname van de realiteit en toevallige, ongeplande
tactiele ingrepen op het beeldoppervlak. Eenvoudiger gezegd, een
daguerreotype bestaat uit twee lagen: een laag met krassen en oneffenheden – resultaat van de broosheid van het fotografische oppervlak (de zilverplaat), en een tweede, figuratieve laag, die een efemere lichtafdruk van een momentane realiteit is. De eerste, visueel
eerder abstracte laag komt aan het licht door middel van beschadigingen aan het fotografische beeldoppervlak en creëert een nieuwe,
onopzettelĳke en abstracte vormentaal, die het oorspronkelĳk beeld
een onbedoelde visuele en inhoudelĳke dimensie verleent (cf. infra
het hoofdstuk ‘Het Beeld’). Die abstracte vormentaal is niet enkel
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ontstaan door middel van de soms jarenlange slĳtage, maar is eigen
aan het fysieke maakproces van een daguerreotype. Bĳ de creatie
van een daguerreotype wordt het beeld op het oppervlak van een
zilveren plaat gevormd. De laag op deze op een spiegel lĳkende
zilveren plaat is uitzonderlĳk fragiel. Het kan gemakkelĳk worden
afgewreven en oxideert binnen de minuut. Op de zilverplaat is bovendien onder bepaalde lichtomstandigheden zowel een positief als
een negatief beeld waarneembaar, wat resulteert in een derde, spookachtig beeld dat tussen het negatieve en het positieve beeld verschĳnt. Reeds in de vroegste geschiedenis van het technische beeld
duiken dus ambiguïteiten op aangezien het verkregen beeld niet
louter de werkelĳkheid weergeeft, maar ook de processen op basis
waarvan dit beeld wordt verkregen. Dat betekent dat ook de toevalligheden die voorkomen tĳdens het maakproces deel uitmaken van
het beeld zelf. We komen dus opnieuw uit bĳ de eerder vermelde
tegenspraak, waarbĳ machineprocessen bedoeld om de realiteit op
volmaakte wĳze weer te geven toch onvolmaaktheden produceren.
Deze worden vanuit machineperspectief meestal als niet-essentieel
afgedaan maar blĳken er niettemin inherent aan te zĳn – iets wat de
eerder vermelde innerlĳke tegenspraak reeds aankondigde.
Het technische beeld wordt hier benaderd als een fenomeen
waarin een dergelĳke ambiguïteit autonomie verkrĳgt en artistiek
kan worden uitgebuit. Omdat deze soort van beeldprocessen in
digitale beeldvorming eigenhandig kunnen worden gecreëerd en
gemanipuleerd, werd er gekozen om software te ontwerpen die deze
processen simuleert op basis van twĳfel. De digitale ruis die ontstaat wanneer deze twĳfelsoftware het digitale beeld manipuleert,
is visueel sterk verwant met de analoge, visuele ruisvorming die
optreedt bĳ de vroege fotografie. Bovendien introduceert deze digitale ruis een vorm van verval en ‘eindigheid’ in de anders steriele
en tĳdloze digitale omgeving. De visuele kenmerken van analoge
oneffenheden in de vroege fotografie en van digitale ruis dienen als
elementen voor de ontwikkeling van een beeldtaal en gedeeltelĳk
ook als inspiratiebron voor de audiovisuele projecten en tekeningen
die aan bod zullen komen (zie lĳst van werken achteraan). Naast
de inhoudelĳke thema’s zullen dus ook overeenkomsten en verschillen tussen analoge en digitale technieken om de realiteit weer
te geven centraal staan (cf. het hoofdstuk ‘Het Schrift’).
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1.5. Poëtische Machine
Naast de ruisvorming zoals hierboven beschreven worden de
twĳfelprocessen ook gebruikt om robots aan te sturen. Twĳfelprocessen worden op een andere manier aanschouwelĳk gemaakt
door de fysieke aanwezigheid van kleine robots en hun bewegingen
en reacties. Elementen zoals psychologie, humor, seksualiteit
en mechanische herhaling doen zich tĳdens de werking van de
‘Poëtische Machine’ voor en worden door middel van werktekeningen verder ontwikkeld (cf. de hoofdstukken ‘Situering’ en
‘Poëtische Machine’ en de lĳst van werken achteraan).
In de projecten ‘Poëtische Machine’ en ‘An a is a b is a z’
worden steeds weerkerende tegenstellingen gebruikt die binnen
dit project kenmerkend zĳn voor de omgang met technologie. Een
van deze tegenstellingen is het gegeven dat een bewegend maar
zielloos object gevoelens kan losmaken bĳ een toeschouwer, terwĳl
de processen die de robotbewegingen sturen allerminst te maken
hebben met menselĳke emoties. Een andere weerkerende tegenstelling is de binaire oorsprong van de hedendaagse technologie. Het
gegeven van digitale polariteit wordt in de ‘Poëtische Machine’
door middel van het mannelĳke en het vrouwelĳke en hun eeuwige beweging van aantrekken en afstoten tot stand gebracht. Een
ontregeling van de technologie zorgt ervoor dat deze niet langer
een sturende en zelfs corrigerende kracht is, maar eerder een onthoofde, repetitieve en bĳna autistische bewegingen vertonen. De
destabilisering van de binaire rechtlĳnigheid lĳkt wel in tegenspraak met de recent verworven, afgodenstatus van de technologie
binnen onze samenleving.
1.6. Onzekerheid
Binnen dit onderzoek fungeert twĳfel hoofdzakelĳk als een methode
om de starre logica van digitale binaire processen te doorbreken,
vergelĳkbaar met de radicale afbraak van de logica van alledag,
zoals die door Roussel of Jarry werd bedreven. Zoals reeds werd
vermeld genereren deze twĳfelprocessen een vorm van ruis binnen
logische processen en leiden ze tot artistiek bruikbare elementen
en maakprocessen. Daarnaast wordt twĳfel ook als een universeler
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thema behandeld en dient zĳ als vehikel om verbeelding, humor,
verval en tegenspraak in het binair systeem binnen te brengen.
Twĳfel zorgt ervoor dat de computer niet louter datgene voortbrengt waarvoor hĳ aanvankelĳk ontworpen is (gecontroleerde en
precieze data), maar ook foutieve en onverwachte data. Het doen
twĳfelen van een ‘perfecte machine’ is een subversieve daad. De
machineperfectie is een weerspiegeling van een binaire manier van
denken, die vanwege zĳn rechtlĳnige karakter geen ruimte kan
bieden voor menselĳke onzekerheden. Niettemin schuilt onzekerheid reeds vanaf haar ontstaan in het hart van de technologie. De
filosoof Vilém Flusser beweert dat technologieën die computervisualisatie mogelĳk maken, ontworpen zĳn om het hedendaagse
wetenschappelĳk denken en haar haast onbegrĳpelĳk geworden
corpus van teksten weer ‘voorstelbaar’ te maken: “In deze crisis
van teksten werden technische beelden uitgevonden: om de teksten
weer voorstelbaar te maken (...)” (Flusser, 2007, p. 13). Deze stelling duidt op de dialectiek tussen het beeld en het schrift, maar
ze wĳst eveneens de onzekere positie aan van beeld en tekst in
onze tĳd. Het technische beeld kan de hedendaagse wetenschappelĳke formules en methodes grondiger verbeelden dan een tekst
deze kan verwoorden. Bovendien doet het bizarre fenomeen zich
voor dat het schrift weer achter het beeld opduikt onder de vorm
van een onderliggende en verholen code (cf. het hoofdstuk ‘Het
Schrift’). Dit gegeven doet ons in het duister tasten omtrent de
echtheid van het digitale bestand.
Bovendien stelt Flusser dat het creëren van vrĳheid in een
door apparaten beheerste wereld de enige mogelĳke overblĳvende
vorm van revolutie is. Deze stelling is een fundamentele motivatie
om als kunstenaar te werken met digitale apparaten en met technologie in het algemeen. Wat volgt is dan ook geschreven vanuit
de artistieke praktĳk en vraagt erom vanuit dat perspectief te
worden gelezen.
Elk hoofdstuk laten we de Poëtische Machine zelf aan het
woord. De Poëtische Machine-software onderzoekt mogelĳke combinatorische variaties in het originele manuscript zodat we ook
vanuit machineperspectief de tekst kunnen lezen. De door de software aangeboden tekstuele combinaties bleken een rĳke voedingsbodem voor onvoorziene associaties en grillige wendingen in de
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verhaallĳn van het originele manuscript. De ruwe output van machineteksten behoefde evenwel uitgebreid en intensief geredigeerd
te worden hoewel het machineperspectief gerespecteerd werd.
An English translation of this manuscript is available at:
http://www.fuzzylogic.be.
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2.

BEGELEIDING

2.1. Beginselverklaring
Deze technologie en
Deze interactie beoogt het foutloze onvolmaakte
vervolmakingstreven.
Kunstwerken gemaakt door onvolmaakte technologie
mensleven, men mens.
Situatiestreefdoel en vervolmaking schept perfectie, streeft
perfectie!
Op, op
En in zĳn digitale pĳnlĳke binnen.
Bovenstaande beoogt beurt door stuit
n daarom saaie voor vervolmakende
van perfectie vervolmakend vervolmakingstreven
bĳzonder middel, deze vervolmaking.
Menselĳk technologiestreven.
De foutloze door.
door middel richten
Middel leidt saaie menselĳke machines
dit geldt voor twĳfel.
Technologietwĳfel die aangetoond wordt door technologie.
2.2. Misbruik
Kan men dan met de
twĳfel beeldapparaten tekenen?
De filmmakers van vandaag prikkelen dergelĳke
projectmachines.
Door een versmelting met digitale Shannons.
Of door het wonderlĳke wegnemen van grondleggers te
bevolken
met vroege misbruiken van vandaag, van
het een ontstaat het ander.
De misbruikte gangbare mens,
tussen verhalen van uiterlĳke werkelĳkheid
en hoofdstukken van boeken.
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Een boek zonder magische methodes.
Methodes die dagen zĳn, binnen een twĳfelachtig
krachtmetingapparaat,
oorsprong of verbeelding.
Dit verlangen, nog noodzakelĳker dan Jarry.
Die verbeelding
kan mogelĳk koppensnellers digitaliseren,
snel scheppen schrĳvers logica en subjectieve negentien
eeuwen methodes,
van waaronder manier alledaagsheden zĳn.
Machinale noodzaak vertoont de verbeelding van de
technologie als zichzelf
Met onweerlegbaarheid en de effecten
van Vandaag van
een de kant en de andere kant.
Alledaagse interactie omdat het alledaagse absurd is,
artistieke duidelĳke werking bleek het ontmoeten van
verbeelding
en het ontbreken van de alomtegenwoordige verrassend
natuurlĳke.
Alsof de gelĳknamige Solus sterft
negentien
de veruitwendiging van duidelĳke imaginaire code.
Grenzen zĳn kleine gepaarde voortdurend twintigste
liefdeverhouding.
Met creativiteit.
Krachtmeting van innerlĳke absoluutheid en functionaliteit.
2.3. Fouten
De een gebruikt oorsprong
De ander gebruikt twĳfelprocessen
De vroegste tegenspraak tegenspraak
De voorspelbare tegenspraak
gebeurt met robots.
Ze zĳn zelfs zich zelf technisch
een domein zelf.
Roboticaverwondering en beeld technologische logica.
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Het voornaamste vanaf dan zĳn data en twĳfelprocessen
data die
de uitvinding van toevallige Machines kunnen
manifesteren.
De zelfdata.
De voornaamste frequentere processen scheppen onlogische
twĳfelprogramma’s.
Foutieve logische data stĳgen met incorrecte fotografie
fotografisch perspectief met toevallige infra esthetische
negatie
belangrĳke aan twĳfelprocessen blĳft het twĳfelprogramma,
dat blĳkt.
Binaire technische technologie
of zodra gekoppeld
aan interactie en
Daarnaast stĳgt geperfectioneerde tegenspraak op.
Super stĳgt de verwondering door structuurlogica, vlechten
Van geformuleerde hoofdstukken die bruikbaar zĳn.
Misbruikt vanbinnen
waarbinnen imaginaire
onlogische, logische ook
de dataverhouding misbruiken.
Computers bieden
onwezenlĳke tegenspraak
gevisualiseerd in imaginaire foutieve machinaties.
Superruis, type interactie.
Deze geperfectioneerde onderbouw inherent aan
geperfectioneerde machines,
zĳn gemaakt door hun ruisvertegenwoordigers.
2.4. Geruis
Zilveren toevallige,
Fotografisch gemanipuleerde zilverplaat
tegenspraak van lichtomstandigheden.
Vormelĳke verschĳningsvormen
Ontstaan door onvolmaaktheden en audiovisueel en abstract
verval
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Oppervlaknegatief met toevalligheden middels de geplande
dimensie.
Latente visuele machineperspectieven
Waarneembare beschadigingen
Zowel door zilver teweeggebracht als ten vroegste gesimuleerd
een Eenvoudiger een
plaatfotografie zoals positieve zichtbaarheid
De nieuwe vermenging
Omdat negatieven ontstaan, simuleert de fotografie
deelbeelden van gedeelde beeldtaalbeelden
positieve ruisvorming is waarneembaar
en is een op de zilverplaat teweeggebrachte inspiratiebron.
Reeds spiegelen spookachtige processen fotografisch uitgebuite
ruis.
Met eigenhandig gevormde ruisvormige beelden.
De digitale creatie van slĳtagetekeningen
voorheen positieve afgewreven hoofdstukken
zĳn positief geworden door visuele gediversifieerde
luchtomstandigheden.
Mĳn technische beeldbuisdaguerreotype.
2.5. Machine
Het geheel afstoten brengt menselĳke destabilisering teweeg
ontregeling destabilisering hedendaagse autistische
destabilisering
werktekeningdestabilisering
van de menselĳke bewegende: bĳna.
Een binair verworven afstoting herhaalt de ruisvorming.
Recente robottegenspraak.
Deze corrigerende robottegenspraak met afgodenstatus.
Middel door bewegingen.
Een technologie die deze technologiekracht
door aanwezigheid van de onthoofden
in weerkerende rechtlĳnigheden afstoot.
Digitale robots met afgodenstatus
Twĳfelprocessen
van dat Een krĳgen
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en de Andere hebben.
Machine onthoofde hedendaagse ruisvorming psychologie
technologie destabilisering.
Bewegend, bĳna.
2.6. Onzekere
Deze onzekere teksten zĳn
methodes van technologische machinetwĳfel.
Binaire twĳfelprocessen en subversieve maakprocessen.
En computervisualisaties,
maakprocessenweerspiegelingen.
De ren van maakprocessen in de verbeelding werden
data van de verholen ruimte.
Een technologie stelt zich zo verholen op.
Onbegrĳpelĳke mensenapparaten met onzekere rechtlĳnige
fundamentele
Karakters.
Fenomeen, waarvoor
deze beelden geworden zĳn
reeds duistere twĳfelelementen tasten de verbeelding aan
beeld uitgevonden
niet louter binnen,
van voor hetdoorbreken waarvoor
methodes van Flussers dialectiek met formules van
overblĳvende onbegrĳpelĳke artistiek
wetenschappelĳke onzekerheid de revolutie zeker stelt.
Niettemin, het beeldhart van de digitale Flusser
Is het systeem. Het motivatieapparaat.
Het schrift schuilt en beheerst vanuit formules het hoofdstuk
en
Het onderzoek vehikel Roussel.
Een technologie die zich in de verbeelding als filosoof
verlangt.
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3.

DE GEEST DE MACHINE IN BLAZEN

3.1. Preambule
Dit hoofdstuk geeft een historische en inhoudelĳke situering van
de projecten en de werkmethodes die verder in dit boek aan bod
zullen komen. Deze situering is echter geen gangbare historiek van
de mediakunst, maar wel een omkadering voor het gebruik van
technologie en machines in de kunst gegroeid vanuit een particuliere artistieke praktĳk.
De vaak voorkomende wiskundige of wetenschappelĳke omkadering van mediakunst wordt vervangen door een kunsthistorische omkadering. Deze omkadering vangt aan bĳ Alfred Jarry
en Raymond Roussel wanneer de imaginaire machine zĳn intrede
maakt in de literatuur. Deze imaginaire machines duiken doorheen
de geschiedenis onder verschillende gedaantes op in de kunst. In
1975 verzamelt Harald Szeemann deze in zĳn thematentoonstelling
‘Junggesellenmaschinen/Les Machines Célibataires’ (1975). De
machineverbeelding van Raymond Roussel en Alfred Jarry biedt
een fascinerend uitgangspunt om naar hedendaagse mediakunst te
kĳken.
3.2. Machineverbeelding
Voordat er sprake is van computers, maakt samen met de eeuwwisseling de imaginaire machine haar entree in de literatuur. De term
imaginaire machine wordt in 1954 bedacht door Michel Carrouges
die een verzamelnaam wordt voor denkbeeldige machines. De imaginaire machine of ‘celibataire machine’ zoals ze ook door Marcel
Duchamp zal genoemd worden, vindt haar oorsprong in de vroege
machineverbeelding. Deze ontstaat voornamelĳk in de Franse literatuur op het einde van de negentiende eeuw en de daaropvolgende jaren rond de eeuwwisseling. Schrĳvers zoals Jules Verne met
‘Vingt Mille Lieues sous Les Mers’ (1870), Villiers de l’Isle-Adam
met ‘L’Eve future’ (1886), Alfred Jarry met ‘Le Surmâle’ (1902)
en Raymond Roussel met zĳn ‘Impressions d’Afrique’ (1910) integreren thema’s zoals techniek en mechanisering in hun werk.
Deze schrĳvers eigenen zich de toenmalige technologieën toe in
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hun verbeeldingsprocessen en ze voeren tegelĳk een ontregeling
door van de dagdagelĳkse logica in hun taalgebruik en thema’s.
Alledaagse logica is vooral voor Jarry en Roussel een rechtstreeks effect van de geconditioneerde rechtlĳnigheid en functionaliteit van de machines die ze rondom zich zien toenemen. In
tegenstelling tot de machines waardoor ze worden omringd, zĳn

Fig. a – Plan uit ‘Locus Solus’,
Raymond Roussel

de imaginaire en tekstuele machines die Jarry en Roussel bedenken echter niet op technische functionaliteit of snelheid gericht,
maar wel op de verbeelding en de menselĳke psychologie. In zĳn
essay over mechanische schrĳfpraktĳken in de moderne literatuur
beschrĳft McHale (2000) deze exceptionele imaginaire machines
als volgt: “These are not machines of speed and power, but rather
machines of reproduction and simulation: writing-machines, imaging-machines, duplicating-machines.” (McHale, 2000, p. 3) Deze
alternatieve machines zien we op het einde van negentiende en
gedurende de vroege twintigste eeuw in de marges van de literatuur en de kunstgeschiedenis opduiken. Zoals zal blĳken krĳgen
deze imaginaire machines hun uiteindelĳke artistieke, literaire,
psychologische en filosofische betekenis met ‘celibataire machines’,
‘verlangmachines’ en ‘beïnvloedingsmachines’.
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De spectaculairste imaginaire machines uit deze periode komen ongetwĳfeld voort uit de verbeelding van Raymond Roussel.
De sterk door Jules Verne geïnspireerde Roussel schrĳft in zĳn postuum gepubliceerde verklarende tekst ‘Comment j’ai écrit certains
de mes livres’ (gepubliceerd in 1935) dat zĳn tekstmachines niet
willekeurig of toevallig, maar wel volgens generatieve en vrĳ strenge
mechanische technieken tot stand zĳn gekomen. Zĳn imaginaire machines zĳn dus geen door woorden geproduceerde machines, maar
“machine(s) made of words made by (a) machine(s)” (McHale, 2000,
p. 4) Dat betekent dat in de verhalen van Roussel vreemdsoortige
machines (de eerstvermelde ‘machine(s)’) opduiken en dat deze machines worden geproduceerd door taalmechanieken (de laatstvermelde ‘machine(s)’). Deze taalmechanieken zĳn vergelĳkbaar met
een algoritme of een recept dat een bestaande zin of woordenreeks
omzet in een nieuwe en misschien onverwachte woordenreeks. Door
gebruik te maken van algoritmische processen, permutaties, herhalingen, homoniemen en combinaties, vervormt Roussel de inhoud
en betekenis van de gewone dagdagelĳkse of zelfs literaire taal. Zĳn
methode is verwant met de implementatie van algoritmische processen in bĳvoorbeeld de experimentele poëzie van latere dada-dichters
(voor een bespreking van deze verwantschap, cf. Hodges, 2010).
Roussel bereikt op deze manier een graad van inhoudelĳke
absurditeit die leidt tot de creatie van denkbeeldige machines met
een even grote graad van absurditeit, maar in dit geval dan technische absurditeit. Roussel ontwikkelt zĳn conceptuele machines dus
volgens speciaal geconstrueerde taalregels, die eerder opzettelĳk
onzekerheid in plaats van klaarheid scheppen. De lezer belandt in
Roussels surreële universum nog voor de eigenlĳke opkomst van het
surrealisme. Roussel behoudt een open interpretatiestructuur van
zĳn verhaallĳnen, waarin aanpassing en verandering van betekenissen voorstelbaar blĳft. Zelfs zĳn intriges kennen een open einde.
Een vaak aangehaald voorbeeld van Roussels taaltechniek is
de transformatie van de zin “Les lettres du blanc sur les bandes
du vieux billard…” (1935) (“De witte letters op de boorden van de
oude biljarttafel.”). De verandering van een enkele letter in ‘billard’ (biljart) naar ‘pillard’ (plunderaar) transformeert de betekenis van de zin radicaal naar “De brieven geschreven door de blanke
man over de hordes van de oude plunderaar.”
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Een andere Rousseliaanse methode is de boomstructuur, een
structuur die ook in computerprogramma’s vaak teruggevonden
wordt (bĳv. in de vorm van een mappenarchief). In het geval van
Roussel gebeurt de structurering en de verhaalvorming door zich
openende en sluitende haakjes of parentheses. Het gaat met andere
woorden om een complexe structuur van ingebedde tussenzinnen,
vergelĳkbaar met de structuur van elkaar insluitende digitale
mappen. De boomstructuur brengt door middel van een aan/
uit- of open/dicht-schakelsysteem alle elementen onder in één geheel, namelĳk het verhaal (zie Fig. b). In ‘Canto I’ uit ‘Impressions
d’Afrique’ gebruikt Roussel zelfs zes sets van parentheses, waardoor de bestaande gebeurtenissen in andere, onvoorziene gebeurtenissen ingebed raken. Deze vorm van structurering wĳst tevens
op een visionaire manier vooruit naar de homunculusachtige structuur van veel hedendaagse softwaresystemen. Homunculus is een
verkleinwoord van het Latĳnse ‘homo’ en betekent dus ‘mannetje’
(cf. ook het hoofdstuk ‘Poëtische Machine’). Karakteristiek aan
deze hedendaagse homunculusachtige structuur is dat binnenin elk
proces of onderdeel van een softwarestructuur een nieuw proces
aanwezig is dat ofwel het voorgaande of het erna komende proces
beïnvloedt. Ook Deleuze en Guatarri merken deze organisatievorm
op en plaatsen ze centraal in hun verlangmachinetheorie uit 1972
(cf. Anti-Oedipus, 1972).
Een andere techniek die Roussel geregeld aanwendt, is die van de
dubbel. In ‘Impressions d’Afrique’ maakt hĳ veelvuldig gebruik
van tegengestelde maar complementaire helften: primitief-geciviliseerd, zwart-wit, mannelĳk-vrouwelĳk, en wordt bĳna elke scène
in het toneelstuk tweemaal beschreven (Manasseh, 2008). De machine en haar toenmalig grotendeels mechanische werking roept
reeds dezelfde tweedelige reflex op bĳ de mens, zoals hĳ dat bĳ de
latere binaire technologieën zal ervaren. Deze tweedeligheid blĳkt
een constituerende eigenschap van technologie te zĳn en Roussel
gebruikt tweedeligheid in vergelĳking met leven en dood. De mechanische ontdubbeling van deze binaire levenscyclus is volkomen
wanneer Roussel zĳn personages zelf nog eens als machines hanteert want de doden in de koelcel van ‘Locus Solus’ wordt geen
rust gegund, oneindig worden ze opnieuw tot handelen aangezet.
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De technieken die Roussel toepast op zĳn teksten doen denken aan
willekeurige processen, waar de latere dada-dichters zoals Tristan
Tzara, Surrealisten zoals André Breton en Philippe Soupault of

Fig. b – Roussel’s ‘parenthese techniek’, uit
‘Impressions d’Afrique’

de Oulipo-groepering uit de jaren 1960 zich ook mee zullen bezig
houden. Zowel bĳ Roussel als bĳ de latere dada-dichters en de
Oulipo-groepering leveren dergelĳke technieken onvoorziene, semiautomatische en spontane wendingen op in het verloop van de
verhalen. Door dramatische ontwikkelingen en adembenemende
verhaalkundige acrobatiek worden de mechanismen van dit algoritmisch taalspel wel van de noodzakelĳke narratieve omkadering
voorzien. En deze omkadering is in het geval van Roussel adembenemend gedetailleerd en bĳ momenten uiterst diepzinnig. Toch
blĳft de lezer, na de eerste overdonderende adrenalinestoot teweeggebracht door Roussels ongebreidelde verbeeldingskracht, achter
met een gevoel van frustratie. Deze frustratie wordt voorname-
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lĳk veroorzaakt door het weerkerende, hardnekkig mechanische en
generatieve onderliggende proces, dat stug doorheen het verhaal
betekenissen vernietigt en weer opbouwt. Dit automatische proces
toont en verhult op een procesmatige wĳze mogelĳke inhouden en
sleutels ten einde het verhaal op een ‘complete’ manier te beleven.
Dit mechanische bewegingsproces vertoont gelĳkenissen met een
oneindige en logische digitale herhalingslus zoals we die kennen
uit het programmeren in de vorm van geconditioneerde ‘loops’.
De herhalingslus bestaat uit een aantal ‘loops’ die telkens dezelfde
inhoud verwerken, maar gewĳzigd kunnen worden door aanpassing van variabelen. De variabelen kunnen bĳ Roussels methode
de woorden tussen haakjes zĳn. Voor Roussel is de mechaniek
waarmee zĳn verhalen tot stand komen minstens zo belangrĳk als
de inhoudelĳke ontplooiing van zĳn verhaallĳnen. Hĳ wil namelĳk bovenal door generatieve technieken de verbeelding in gang
zetten. Deze generatieve manier van schrĳven toont zich in het
verhaal zelf en soms lĳkt het alsof de lezer zelf het verhaal zal
moeten vervolledigen. De langzame ontdekking dat een mechanische en technische (ont)regeling van onze gebruikelĳke logica de
verbeelding kan prikkelen is verrassend, onder meer omdat het
technisch-mechanische procedé achter het verhaal contrasteert
met het absurde, surreële karakter ervan. Roussels laatste, door
hemzelf doelbewust postuum uitgegeven boek ‘Comment j’ai écrit
certains de mes livres’ (1935) illustreert zĳn obsessief gedrag om
de mechaniek van zĳn teksten ook na zĳn dood levend te houden.
In dit boek construeert hĳ immers zĳn finale conceptuele machine,
die de werking van al zĳn eerdere machines in kaart moet brengen.
Zoals echter te verwachten viel, bracht deze allerlaatste postume
sleutel opzettelĳk evenveel verwarring als opheldering voort, en
blĳven zĳn verhalen een verrukkelĳk mysterie.
De tweede schrĳver die hier van belang is en op een geheel
andere manier over machines fabuleert is de ‘eeuwige’ serieuze
grapjas en fantast Alfred Jarry. Deze merkwaardige fin-de-sièclefiguur creëert literaire en conceptuele machines waarin de belangrĳkste thema’s kracht, snelheid, seks, wetenschappen en de dood
zĳn. Zo schrĳft Jarry anno 1900 een recept om een ware tĳdmachine te construeren. Op onderkoelde en technische toon en niet
gespeend van zwarte humor, beschrĳft hĳ hoe deze tĳdmachine
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kan worden geconstrueerd. Deze ‘machine à explorer le temps’
wordt beschreven door ‘Docteur Faustroll, Pataphysicien’ (Jarry,
p. 737) De door ‘Dr Faustroll’ bedachte patafysica is een mengeling van wetenschappen, poëzie, humor en fantasie en bestaat tot
op de dag van vandaag. Jarry definieert de patafysica als volgt:
“DEFINITION: La pataphysique est la science des solutions imaginaires, qui accorde symboliquement aux linéaments les propriétés
des objets décrits par leur virtualité.” (Jarry, p. 669) Jarry verkiest
duidelĳk het belang van de verbeelding op het belang van de materiële, ‘echte’ wereld. De voor Jarry’s epoque ongewone vermenging
van wetenschappen, humor, ernst en kunst, wordt gereflecteerd in
het patafysische ledenbestand. De groepering telt sinds haar heroprichting in Frankrĳk in 1948 onder meer Jean Genet, Raymond
Queneau, Boris Vian, Max Ernst, Ionesco, Jacques Prévert, Marcel
Duchamp, Jean Dubuffet, Man Ray, de Marx Brothers, Italo
Calvino en Umberto Eco.
Wat onmiddellĳk opvalt bĳ Jarry is de combinatie van een
droge en wetenschappelĳk benadering van grootse, bĳna Bĳbelse
thema’s (inclusief heiligschennis), met een humoristische, mechanische, scabreuze en poëtische wereld. Zo treffen we op de laatste
pagina’s van de ‘Gestes et Opinions du Docteur Faustroll’ (1896)
in die droge en technische stĳl het essay, ‘De La Surface de Dieu’
(Jarry, p. 731) aan, die de omvang van God berekent. Een andere,
typisch patafysische vermenging, hier van wetenschap en humor,
vinden we in ‘Le Surmâle’ (1902), waarin een fietsrace tegen een
locomotief één van de vĳf fietsers op een vĳfvoudige tandem fataal wordt. Door de mechanische pedaalbeweging van de tomeloos
trappende fietsers en de versmelting van het lĳk van de vĳfde
fietser met de fietsmechaniek, leeft de omgekomen Jewey Jacobs
echter verder op de ‘vĳfwieler van het Perpetual Motion-Food’. De
race heet dan ook ‘de wedstrĳd van de eeuwigdurende beweging’.
Jarry laat clowneske en serieuze onderwerpen moeiteloos in elkaar
opgaan vanuit de houding dat het leven zonder twĳfel absurd is en
het bizar zou zĳn om dat leven serieus te nemen. Volgens de goede
Docteur Faustroll is de waarheid immers de meest denkbeeldige
der oplossingen. Het kenmerkende aan de behandeling van technologie in de geschriften van Jarry is de moeiteloze koppeling tussen
mechaniek en vlees. Jarry beschouwt machines soms als (machi-
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naal) onverzadigbare vrouwen en soms als onsterfelĳke machinaties (machinaties in de betekenis van weefsel van sluwe berekenende plannen).
Daarin verschilt de rol van technologie in zĳn teksten en zĳn
verbeeldingsprocessen van de latere, directe machineverheerlĳking
van de Futuristen of van het dadaïstische verzet tegen de rol van
de technologie in de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog. De
vermenging in zĳn geschriften van humor en ernst ten aanzien
van onder meer machines en technologie voorkomt de ook vandaag nog voorkomende dualistische valkuil waarin technologie ofwel als utopie ofwel als dystopie wordt beschouwd. Zoals Marieke
Dubbelboer terecht stelt in haar essay ‘Un Univers Méchanique’:
‘(…) l’approche ludique et excentrique de Jarry par rapport à la
machine articule le dualisme de ses contemporains tout en libérant la machine de ce même dualisme.’ (Dubbelboer, p. 13) Jarry
plaatst zich volgens Dubbelboer door middel van het absurde en
de humor tussen de profeten en de onheilsprofeten van de moderne
technologie in. Daarom leest het werk van Jarry nog steeds actueel
en origineel. Zoals wordt vermeld in de ‘Nederlandse Academie
voor ‘Patafysica’: “De ‘Patafysica spot met de traditionele rationele
en irrationele concepten waarmee we op zoek zĳn naar houvast,
naar wetmatigheid, voorspelbaarheid, herhaalbaarheid, waarheid
(…)” (Bâtavisme nr. 4, 2009, p. 19).
Harald Szeemans laatste tentoonstelling ‘La Belgique
Visionnair(e) België C’est arrivé près de chez nous’ (2005) wĳst op
de blĳvende invloed van het patafysische gedachtegoed in Europa
en meer bepaald in België. De Belg André Blavier (1922-2001) is
een spilfiguur in de Belgische wereld van surrealistische dichters
en beeldende kunstenaars. Blavier is niet alleen een overtuigd patafysicus, hĳ is ook een fanatiek aanhanger van de ‘écriture automatique’ en wordt later bovendien Oulipeaan. Hĳ onderhoudt nauwe contacten met René Magritte, André Stas en Francis Picabia
en schrĳft patafysische poëzie. “Hĳ behoorde tot dit college van
‘openbare nutteloosheid’ waarin de leden aanhanger zĳn van de
wetenschap voor denkbeeldige oplossingen. Verwondert het dan
dat de hier getoonde Hersensnĳmachine werd uitgevonden?” (La
Belgique Visionnair, 2005 p. 78) Met de hersensnĳmachine wordt
verwezen naar het personage ‘La Machine à Décerveler’ uit Jarry’s

DE GEEST DE MACHINE IN BLAZEN

37

‘Ubu Roi’ (Jarry, 1896), maar ook naar de werkelĳk bestaande
hersensnĳmachine van professor Dewulf uit 1950. Professor Dewulf
sneed de hersenen van psychiatrische patiënten in minuscule plakjes
op zoek naar bruikbare stukjes. Dewulfs hersensnĳmachine is nog
steeds te bezichtigen in het Guislain museum te Gent.
De fusie tussen verbeelding en machine en de mysterieus
verbonden mechanische procedés en psychologische processen waar
de werken van Jarry en Roussel bol van staan, creëren de nodige
ruimte om technologie op een poëtische, humorvolle en emotionele
manier te verbeelden. De werktuiglĳkheid van de toenmalige machine wordt opgenomen in de stĳl en de totstandkoming zelf van
de teksten en bepaalt zelfs de ontplooiing van de verhaallĳnen,
althans in het geval van Roussel. De conceptuele machines van
Roussel en Jarry vormen in het begin van de twintigste eeuw dan
ook een rĳke inspiratiebron voor kunstenaars als André Breton,
Francis Picabia en Marcel Duchamp. Zoals Laura Cumming naar
aanleiding van de groepstentoonstelling ‘Duchamp, Man Ray,
Picabia’ in de Tate Modern schrĳft, heeft Picabia “[A] vocation for
protest, experiment, the abrasive mockery of cant: Picabia is the
Alfred Jarry of art. His machine-part allegories of the human race
cogs, screws and pistons grinding away in flagrant copulation are
nowadays more admired for their streamlined beauty, but witness
their all-out affront: the sexual act, hitherto euphemised by art,
reduced to the crank of a shaft.” (Cumming, 2008, p. 2)
Zowel Picabia als Duchamp nemen in 1912 na het zien van
Roussels toneelstuk ‘Impressions d’Afrique’ in het Théatre Antoine
te Parĳs, de systemen en taalmechanismen van Roussel over. Er
duiken woordspelletjes op in de titels van Picabia’s schilderĳen,
bĳvoorbeeld in ‘L’Enfant carburateur’ uit 1919, en hĳ schrĳft zĳn
experimentele dichtbundel ‘Pensées sans langage’ (1919), waarin
de invloed van Roussel onmiskenbaar terug te vinden is. Picabia
noemt zĳn specifieke vorm van dichten ‘elektrische poëzie’, een
ideeënpoëzie bevrĳd van taalregels. Duchamp vangt na het zien
van ‘Impressions d’Afrique’ aan met zĳn ‘ready mades’ (cf. Manasseh, 2008) Belangrĳk in deze context is dat Duchamp en Picabia,
net zoals Roussel en Jarry, kunstwerken beginnen te produceren
die de idee van de machine als de belichaming van perfectie ondermĳnen. Een aantal kunstwerken van beide kunstenaars zĳn

JERRY GALLE

38

zelfs geconcipieerd als regelrechte satire op de notie van machineperfectie. Het meest bekende werk uit deze periode, ‘Le Grand
Verre’ van Duchamp, is een (a)seksuele, functieloze en (on)bruikbare imaginaire machine in de traditie van Roussels ‘Locus Solus’.
Duchamps grote glas zou dan ook niet misplaatst zĳn tussen alle
overige machines die het hoofdpersonage Martial Canterel uit ‘Locus Solus’ aan zĳn bezoekers-collega’s toont. Zoals John Ashbery
beschrĳft in ‘Postscript: On Raymond Roussel’ toont de uitvinder en wetenschapper Canterel in zĳn machinepark Locus Solus
steeds vreemdere en complexere machines, vergezeld van een even
vreemde en complexe uitleg over de werking ervan. “After an aerial
pile driver which is constructing a mosaic of teeth and a huge glass
diamond filled with water in which float a dancing girl, a hairless
cat, and the preserved head of Danton, we come to the central and
longest passage: a description of eight curious tableaux vivants taking place inside an enormous glass cage. We learn that the actors
are actually dead people whom Canterel has revived with ‘resurrectine’, a fluid of his invention which if injected into a fresh corpse
causes it continually to act out the most important incident of its
life.” (Ashbery, 1968, p. 199)
Duchamp maakt er geen geheim van dat zĳn ‘Grote Glas’
gebaseerd is op de verbeeldingswereld van Roussel. Zo legt hĳ in
1946 uit: “(…) it was fundamentally Roussel who was responsible
for my glass, The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even….
I saw at once that I could use Roussel as an influence. I felt that
as a painter it was much better to be influenced by a writer than
by another painter. And Roussel showed me the way…”. (uit interview opgenomen in Paz, 1978, p. 11)
De term ‘bachelor machine’ of ‘celibataire machine’ wordt in
1954 een algemene term, wanneer Michel Carrouges de term toepast op de beschrĳvingen van de imaginaire machines van onder
meer Jarry, Roussel, en ook Franz Kafka (zie bĳvoorbeeld ‘In der
Strafkolonie’, 1919) (Carrouges, 1954). De term leeft sindsdien verder bĳ onder meer Gilles Deleuze en Felix Guattari, Jean-François
Lyotard, Michel de Certeau, Harald Szeemann en Arturo Schwartz.
Sommige van hen zullen verder nog aan bod komen.
Deleuze en Guattari ontwikkelen de idee van de celibataire
machine vanaf de jaren 1970 verder uit en merken op dat de celi-
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bataire machines eerst en vooral een oudere, ‘paranoïsche’ machine
ontmaskeren. Deze ‘oermachine’ heeft volgens Deleuze en Guattari
de aura van marteltuig (denken we hier aan Kafka’s strafkolonie)
en werpt donkere schaduwen over zĳn oorsprong en betekenis, en
ook over zĳn wetten die niet hoeven te beantwoorden aan de onze.
Hun ‘paranoïsche’ machine zien ze net zoals hun voorgangers niet
letterlĳk als een machine, maar als een psychologische machine.
Deze psychologische machine die sterk aan de machines van Jarry
doen denken, verenigt auto-erotisering en automatisering met elkaar door erotische en productieve ‘verlangens’ van machines (cf.
hun ‘machine désirante’) te accentueren. “Er bestaat een echte
consumptie van de nieuwe machine, een plezier dat men terecht
auto-erotisch of liever automatisch kan noemen, waar feestelĳk een
nieuwe alliantie wordt gevierd, een nieuwe geboorte, een stralende
extase, alsof de machinale erotiek, andere, onbegrensde krachten
bevrĳdde.” (Deleuze, 1972, 2010, p. 36) De verlangmachines van
Deleuze en Guattari hoeven zoals de celibataire machine niet feilloos te werken. Sterker nog, het slechte functioneren ervan brengt
haar rol dichter bĳ die van het kunstwerk. Deleuze en Guattari
beschouwen foutieve werking als veelgebruikte methode uit de
kunst. Door storingsfuncties in de mechaniek van de waarneming
en de samenleving binnen te smokkelen, herintegreert de kunstenaar defecte objecten in de verlangmachine. Falen is zelfs een van
de basisfuncties van hun verlangmachine, want volgens hen maakt
de kunstenaar zulke kunstwerken/machines om de techniek te
ondermĳnen: ‘paranoïde, wonderende of vrĳgezellenmachines als
technische machines, desnoods door technische machines met verlangmachines te ondermĳnen.’ (Deleuze, 1972, 2010, p. 51). De auteurs stellen zelfs dat het kunstwerk en de verlangmachine een en
dezelfde machine zĳn. En dat deze verlangmachine als geen ander
steriele technologie kan bevruchten.
Concluderend kunnen we zeggen dat het belangrĳkste kenmerk van de ‘celibatiare machine’ of vrĳgezellenmachine eruit bestaat dat ze vervaardigd is op basis van een autonoom bedachte
en dus zeer particuliere technologie, die geen verantwoording hoeft
af te leggen aan de rationele regels van de gangbare techniek en
de logica. Celibataire machines werken volgens hun eigen geheime
mechanicawetten en genereren hun particuliere sociale en psycho-
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logische criteria. Volgens Arturo Schwartz kunnen deze wetten en
standaarden enkel ontdekt of gecreëerd worden door magische en
alchemistische verbeeldingsprocessen in te zetten. Vrĳgezellenmachines zullen hun herintrede in de kunst maken in de jaren
1970, wanneer Harald Szeemann de reeds vermelde en gelĳknamige
groepstentoonstelling organiseert.
3.3. Het Medium
Carrouges (1954) merkt op dat de celibataire machine gestuurd
wordt door de mentale wetten van de subjectiviteit, en niet door
de objectieve wetten van de mechanica. De celibataire machine
incorporeert wel bepaalde mechanische vormelĳkheden om mechanische effecten te simuleren, zoals die zich ook in de cinema,
het theater (automatisch decor) manifesteren. Deze mechanische
vormelĳkheden wĳzen vooruit naar komende mogelĳkheden om
digitale beelden en hardware met machines te manipuleren in de
kunsten. Naarmate deze mogelĳkheden groeien om technologie
niet enkel denkbeeldig, maar ook daadwerkelĳk in te zetten binnen een artistieke of zelfs literaire context, verschuift de focus
van de subjectieve dimensie echter naar de technische dimensie
van de machine. Het speelterrein van de verbeelding versmalt
enigszins, omdat de verbeelding het zicht ontnomen wordt op
de interne werking van de machine. Redenen hiervoor zĳn een
steeds complexer wordende techniek, en de daarmee samengaande ‘black boxing’ van de interne werking van apparaten. Ook het
zelf bouwen van machines wordt steeds moeilĳker. De geest van
de vroege experimenten met het technische (fotografische) beeld
in het begin van de twintigste eeuw en die van de vroege computerkunst uit de jaren zestig en zeventig, is daarom ver verwĳderd
van de eerder beschreven subjectieve en fantastische machines
van Jarry, Roussel, Picabia en Duchamp. De donkere relatie tussen de psychologie en het machinale van Roussel en Jarry, maken
plaats voor theoretische en concrete beschouwingen en toepassingen. Doordat de verbeelding zich geconfronteerd ziet met machines die ze niet langer begrĳpt, gaat ze zich nu expliciet richten op
het machinale medium zelf, en minder op de verhouding tussen
machine en psychisme.
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Rond 1920 wordt het technische beeld van de film- en de
fotocamera een volwaardig artistiek medium. Hans Richter gebruikt nieuwe fotografische en technische middelen, zoals zoom
shots, fotomontage, extreme kĳkhoeken, transparantie, en negatieve beelden in de creatie van zĳn werk. Richter was niet de enige
die experimenteerde met deze nieuwe technieken. Man Ray, Viking
Eggeling en Lázló Moholy-Nagy verkennen evengoed de nieuwe
mogelĳkheden van het technische beeld.
Lázló Moholy-Nagy is niet alleen visueel maar ook theoretisch een belangrĳke figuur in de overgangsperiode van het traditionele beeld naar het technische beeld. In zĳn boek ‘Painting
Photography Film’ (Moholy-Nagy, 1925) beschrĳft Moholy-Nagy
de overgang van de schilderkunst via fotografie naar het bewegende beeld. En in ‘Vision in Motion’ (Moholy-Nagy, 1946) beschrĳft
Moholy-Nagy de fotografische serie als een natuurlĳk en organisch
fenomeen dat niettemin verrassend en eenvoudig van vorm is. Hĳ
noemt de fotoserie de logische culminatie van fotografie, ‘vision in
motion’, zien door beweging. Moholy-Nagy beschouwt het fotografisch beeld als onderdeel van een serie foto’s. De enkelvoudige foto
bezit geen ‘identiteit’ en bestaat enkel als onderdeel van een groter
geheel. “In this sequence of separate but inseparable parts, a photographic series – photographic comics, pamphlets, books – can be
either a potent weapon or tender poetry.
But first must come the realization that the knowledge of
photography is just as important as that of the alphabet. The
illiterate of the future will be the person ignorant of the use of the
camera as well as of the pen.” (Nagy, 1925).
De nieuwe technieken zĳn deels ingegeven door het medium
zelf. De manieren om de realiteit waar te nemen door een lens
bepalen de composities van Moholy-Nagy’s werk. Zoals hĳ zelf
aanhaalt in bovenstaand citaat komt uit deze fotografische of technische blik een vorm van geletterdheid voort die noodzakelĳk zal
zĳn om dit soort van beelden te kunnen lezen.
3.4. Denken in Beeldprocessen
Only a machine can appreciate a sonnet written by another
machine. (Alan Turing)
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De binaire computer maakt stilaan zĳn entree in de late tweede
helft van de twintigste eeuw, al is hĳ aanvankelĳk nog analoog. In
1952 neemt beeldend kunstenaar en wiskundige Ben F. Laposky
(1914-2000) zĳn eerste foto’s van monitorbeelden van een oscillograaf. Een oscillograaf is een meetinstrument dat wordt gebruikt
voor de directe waarneming en/of het vastleggen van snel veranderende elektrische signalen. Deze analoge foto’s tonen gemanipuleerde Lissajous-figuren, d.w.z. bepaalde wiskundige curven. Vernieuwend aan Laposky’s werk is dat hĳ deze beelden presenteert
als esthetische beelden en op deze manier de focus verschuift van
hun wetenschappelĳke natuur en ontstaansgeschiedenis naar de
esthetische eigenschappen van het beeld zelf. Met zĳn ‘Pendular
Oscillogrammes’ ontwikkelt Herbert W. Franke (1927) deze aanpak verder. Laposky en Franke worden vandaag beschouwd als
voorlopers van de computerkunstenaars uit de jaren 1970 en 1980.
Bĳ hun computergegenereerde werken komen de eigenschappen en
de problemen van de latere digitale kunst al duidelĳk naar boven:
de kunstenaar moet een relatie aangaan met de interne, aan het
zicht onttrokken werking van een technisch apparaat (de ‘black
box’). De manipulatie gebeurt dan ook bĳvoorbeeld via wat er
waarneembaar is op een computerscherm (bĳv. manipulatie van
elektrische signalen), en de visuele output is pas zichtbaar als een
resultaat van gecodeerde instructies die eraan voorafgaan. Dat wetenschappelĳke verschĳnselen nu op een esthetische manier kunnen bekeken worden en als dusdanig binnen een artistieke context
worden gepresenteerd, doet Franke zelfs stoutmoedig verkondigen
dat ‘een wetenschap van de kunst’ mogelĳk is (Franke, 1985).
De eerste werkelĳke computerkunstenaars zoals Frieder Nake
en George Nees zĳn sterk beïnvloed door de ‘informatie esthetica’ van Max Bense (Bense, 1965). Bense organiseert in 1965 twee
belangrĳke tentoonstellingen over digitale kunst. De eerste is de
tentoonstelling ‘Computer-Generated Pictures’ in de Howard Wise
Gallery te New York en de tweede heeft als titel ‘Generative Computergrafik’ en vindt plaats in de Technische Hochschule te Stuttgart. In 1969 organiseert hĳ tevens de beruchte tentoonstelling
‘Cybernetic Serendipity’ te Londen, een gebeurtenis die de computergegenereerde kunst definitief op de kaart zet. Willekeurigheid
is het meest centrale principe van de vroege computerkunstenaars
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die deelnemen aan deze tentoonstellingen. Willekeurige processen
stellen de kunstenaars in staat om bĳna oneindige variaties aan te
brengen in een voornamelĳk abstracte en minimalistische beeldtaal.
Daarbĳ gaat men uitermate gedetailleerd te werk. Willekeurigheid
wordt zelfs gezien als een vorm van intuïtie, die het mechanische,
repetitieve karakter van de computer zou uithollen. Doordat willekeurige berekeningen zelfs een machine niet tweemaal dezelfde
output doen berekenen, wordt het individuele en subjectieve karakter van deze werkwĳze benadrukt.
De computerkunst wordt reeds geruime tĳd bestempeld als
‘nieuwe media’ (Weibel, New Tendencies, Bit International). De
geschiedenis van de computerkunst bleef tot de eeuwwisseling echter grotendeels ongeschreven. Veel computerkunstpioniers hebben
bovendien geen artistieke maar een wetenschappelĳke achtergrond.
Dat maakte de doorstroom naar de ‘gewone’ kunstgeschiedenis extra problematisch. Hun kunst wordt te theoretisch en soms als
ronduit onverstaanbaar bevonden voor de computerleek. Pas in
deze eeuw groeit de interesse om een geschiedenis van de computerkunst te schrĳven en om deze geschiedenis in de algemene
kunstgeschiedenis in te bedden. Peter Weibel (Rosen, Weibel, 2011
p. 43) stelt terecht dat de vroege computerkunst voornamelĳk uit
vier artistieke bewegingen voortkomt: concrete, constructieve, kinetische en optische kunst (‘op art’). Volgens Weibel is de computerkunst een legitieme afstammeling van de traditionele westerse
kunst. De vier genoemde intussen traditionele kunstvormen baanden de weg voor de intrede van de computer als kunstvorm en
als hulpmiddel om aan ‘visueel onderzoek’ (Rosen, Weibel, 2011
p. 45) te doen. Niettemin bleef computerkunst een vreemdeling in
de kunstwereld en groeperingen als GRAV (Groupe de Recherche
d’Art Visuel) en Bit International wisselden nog liever de termen
visueel onderzoek en kunst voor elkaar in dan opgenomen te worden in de kunstwereld. De samenwerking tussen wetenschappelĳke onderzoekers en kunstenaars stelde deze laatste in staat om
complexe processen en systemen zoals bĳvoorbeeld stochastische
methodes te gebruiken. Veel ‘op art’ en concrete kunst wordt reeds
gemaakt aan de hand van een soort ‘programma’s’ voornamelĳk
afkomstig uit wetenschappelĳk onderzoek. Deze worden dan binnen een artistieke, abstracte en formele vormentaal toegepast. De
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voornaamste methodes die gebruikt worden in dit visueel onderzoek zĳn optische effecten, elementen uit de ‘Gestalttheorie’, of uit
de serialiteit.
Vroege computerkunstenaars werken meestal volgens een
mathematisch of logisch programma, dat de uitwerking van het
kunstwerk sterk bepaalt. Deze manier van werken zien we ook opduiken bĳ kunstenaars die wel procesmatig, maar daarom niet per
se een computer in hun artistieke praktĳk betrekken. We kunnen
hier denken aan Sol Lewitt, Herman de Vries en François Morellet
(cf. ook het hoofdstuk ‘Het Denken’).
Het zĳn de computerkunstenaars die de willekeurigheid technisch weten te visualiseren. Een belangrĳke stap in het creatieve
proces van deze pioniers is de subjectieve keuze die gemaakt wordt
uit een door de computer gegenereerde beeldenstroom. Deze keuze
is anno 1970 sterk beïnvloed door het werk van kunstenaars als
Paul Klee en Piet Mondriaan. Zo zegt Nees in 1969: “It’s only one
step from Mondriaan to the computer” (Ex-Machina, 2007) Deze
gedachte werd in 1964 al in beelden omgezet door Michael Noll
met de serie ‘Computer Compostition with Lines’. Deze serie was
gebaseerd op Mondriaans schilderĳ ‘Compositie in lĳn’ (KröllerMuller Museum, Otterlo) uit 1917.
De opkomst van de vroege computerkunst vindt gelĳktĳdig
plaats met de doorbraak van de videokunst en de zogenaamde
‘generatieve fotografie’. Videokunst en generatieve fotografie zĳn
twee evoluties die belangrĳk zullen zĳn voor de verdere geschiedenis van mediakunst. Het concept van de generatieve fotografie
wordt door fotograaf en kunsthistoricus Gottfried Jäger ontwikkeld. Jäger beschrĳft retrospectief de strekking als volgt: “I began
to use the term ‘generative photography’ to describe the photographic process not as a reproductive, but as a productive, ‘generative’ system. Its underlying idea can be found at the point where
three trends in the development of art and photography intersect:
‘experimental photography’ since the 1920s; ‘apparatus art’ from
the kaleidoscope to the computer; and aesthetic theory, especially ‘exact aesthetics’. The medium has assimilated and developed
each of these trends in its own specific way. Projects in generative
photography reflect an analytical and methodical, rather than an
arbitrary, approach.” (Jäger, 1986, p. 19) Een tentoonstelling in
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het Bielefeld kunstencentrum brengt in 1968 vier kunstenaars samen die representatief zĳn voor de generatieve fotografie: Kilian
Breier, Hein Gravenhorst, Gottfried Jäger zelf en de Belg Pierre
Cordier. Jäger beschrĳft hun werk als volgt: “Breier exhibited permutational photograms, Gravenhorst showed his Photomechanical Transformations, I displayed my works based on the camera obscura and my Pinhole Structures and Cordier exhibited his
Chemigrams, which have now attained widespread recognition.”
(Jäger, 1986, p. 21) De filosoof Flusser formuleert een antwoord op
Jägers artikel ‘Generative Photography: A Systematic Approach’
uit 1986 en schrĳft dat Jäger goed begrepen heeft dat een pure,
technische mimesis van de realiteit onmogelĳk is. Elk beeld, dus
ook het apparatenbeeld, genereert zĳn particuliere poëtische kwaliteit en Flusser stelt dat Jäger deze poëtische parameter ten volle
benut door de nadruk te leggen op de generatieve structuur van
zĳn foto’s (cf. Flusser, 1986, p. 357).
We kunnen twee veel voorkomende methodes onderscheiden
bĳ toepassingen van vroege machines binnen de artistieke praktĳk:
willekeur en serialiteit. Deze twee methodes komen voort uit nieuwe
mogelĳkheden van computers en beeldapparaten. Serialiteit is een
gevolg van de duplicerende mogelĳkheden van beeldapparaten en
willekeur is een van de processen die men met digitale machines in
gang kan zetten.
3.5. De Terugkeer van de Imaginaire Machine
In 1975 organiseert Harald Szeemann de indrukwekkende rondreizende tentoonstelling ‘Junggesellenmaschinen/Les Machines
Célibataires’. In deze tentoonstelling combineert Szeemann een rist
aan denkers en makers, die het thema van de machine in hun werk
incorporeren. Zoals de titel aangeeft, vertrekt Szeemann van het gelĳknamige onderste gedeelte van Duchamps ‘Grand Verre: Le mariée mise à nu par ses célibataires, même’ (1915-1923). In de inleiding
van de cataloog schrĳft Szeemann: ‘Il faut constater ici, non sans
surprise, qu’entre 1850 et 1925 environ, toute une série d’artistes,
avant tout des écrivains se sont représenté le fonctionnement de
l’histoire, des rapports entre les sexes, la relation de l’homme à une
instance supérieure, sous forme d’une simple mécanique.’ (Szeemann,
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1975, p. 5) Szeemann wil de mythe van de machine tonen, maar de
tentoonstelling kan volgens hem evengoed dienen als visualisering
van het klimaat waarin Duchamps ‘Le Grand Verre’ is ontstaan. De
conceptuele en historische lĳn van de tentoonstelling loopt van Jules
Verne over Alfred Jarry en Raymond Roussel naar Marcel Duchamp
en zo naar Jean Tinguely en Piotr Kowalski. Ze zou nog doorgetrokken kunnen worden naar hedendaagse kunstenaars als Panamarenko
of Theo Jansen. Deze lĳn kan dienen als ruggengraat van de thematische ontstaansgeschiedenis van de mens-machine-esthetica. Het is
in het spoor van deze lĳn dat de verder besproken artistieke projecten tot stand zĳn gekomen.
Het referentiekader van Szeemanns tentoonstelling is niet zozeer geënt op de technologie of op relevante kunsthistorische wetenschappelĳke ontdekkingen, maar eerder op de historische, mythologische, psychologische en de erotische impact van de machine
op de verbeeldingsprocessen. Bovendien worden ook wonderlĳke
connecties ontdekt tussen machinale processen en de alchemie.
In de tekst die Arturo Schwartz schrĳft voor de tentoonstellingscataloog, worden deze verbanden onderzocht in de werking van
Duchamps celibataire machine. Schwartz baseert zich op Duchamps
beschrĳving van de werking van de machine in zĳn notitieboeken,
en traceert overeenkomsten met methodes en symboliek uit de
alchemie (Szeemann, Schwarz, p. 170, Duchamp, notitieboeken).
In de alchemie is de dynamiek van tegenstellingen de belangrĳkste verwekker van scheppende processen. In het spanningsgebied
van deze alchemistische dynamiek is het proces, voornamelĳk de
al dan niet symbolische zoektocht naar het goud, belangrĳker dan
het eindproduct (het goud). Zoals verder nog zal blĳken, kan deze
dynamiek van tegenstellingen als een voorbode van de latere spanningen tussen mens en machine worden beschouwd. De productiviteit van de vroege industriële machines en uiteindelĳk ook van de
latere binaire machines, is immers gericht op een procesmatig denken en een voortdurend maakproces. Deze productiedrang wordt
uiteindelĳk zelf een verlangmachine. Het is dan ook opmerkelĳk
dat Duchamp in zĳn notities zĳn ‘Grand Verre’ ‘une machine désirante’ noemt.
Zoals Schwartz in de tekst van de cataloog aangeeft, is het
proces of het machineverlangen bĳ Deleuze en Guattari eveneens
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een doorslaggevend en bepalend gegeven binnen hun filosofie en
ze nemen de celibataire machine op in hun theorie uit 1972 over
verlangmachines. Deleuze en Guattari plaatsen dat verlangen van
de machine in de grotere beweging van de kapitalistische productie- en consumptiezucht. Machines produceren ook zichzelf, want
volgens Deleuze en Guattari komen alle machines uit andere machines voort, ‘Elke machine is immers, zoals we hebben gezien,
de machine van een machine.’ (Deleuze, 1972, p. 56). Toch moet
dit machine netwerk niet gezien worden als één grote fantastische
machine. De functies van de verzameling verlangmachines verlopen dan misschien wel gelĳktĳdig, maar ze werken niet bepaald
vlekkeloos. De activiteit van de verlangmachine barst van hiaten,
bruuske storingen en stroomonderbrekingen. Foutieve bouwonderdelen verhinderen de machine om als één geheel aanzien te worden.
Bovendien zĳn de foutieve processen op zich even productief als de
behoorlĳk functionerende onderdelen. Dat houdt bovendien in dat
deze foutieve productie ook weer foutieve machines voortbrengt.
De fragmentarische verbondenheid van al deze machines, plus het
oneindige homunculusachtige karakter van de afzonderlĳke machines zelf, reflecteren het (toenmalig?) gefragmenteerd wereldbeeld.
De kunsthistorische en aan de verlangmachines verwante lĳn
die Szeemann in de tentoonstelling ‘Junggesellenmaschinen’ uitzet,
loopt zoals eerder gesuggereerd door tot op de dag van vandaag.
Kunstenaars zoals Panamarenko, Stelarc, Billy Kluver, William
Burroughs, Theo Jansen en Dick Raaĳmakers incorporeren binnen
een technologische context ‘celibataire machines’ in hun werkproces
op een manier die de verbeelding nochtans vrĳ spel laat. Deze kunstenaars stellen niet zozeer technologische vakkennis voorop, maar
wel de inwerking van de technoverbeelding op de psychologie. Een
voorbeeld is Billy Kluver, die werkt met de belangrĳke groepering
E.A.T. of ‘Experiments in Art and Technology’. E.A.T. wordt in
1966 opgericht door Kluver zelf, samen met Robert Rauschenberg,
Robert Whitman en Fred Waldhauer. De groep wil de kruisbestuiving tussen technologie en kunst bestendigen. Kunstenaar en technicus worden als evenwaardige partners beschouwd, in tegenstelling
tot de meer gangbare visie waarin de technicus als assistent van
de kunstenaar wordt beschouwd. In de tekst ‘The Garden Party’
uit 1961 schrĳft Kluver dat een kunstexperiment net zomin kan
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mislukken als een wetenschappelĳk experiment. In diezelfde tekst
zegt hĳ dat de machines binnen E.A.T. nooit als functioneel object
worden ervaren, zodat het resultaat nooit kan worden beoordeeld op
zĳn efficiëntie. Binnen de groepering vinden talloze samenwerkingen
plaats, onder andere met de kunstenaar Jean Tinguely. Naar aanleiding van de zelfdestructieve machines van Tinguely schrĳft Kluver:
“(…) in a purely technocratic society the machine must always be
a functional object. Failures of the machine can therefore never be
allowed, because control is the necessary element of that society.”
(Kluver, 1961, 171) Kluver zegt verder over Tinguely’s machines
dat hun zelfdestructieve karakter een ideaalbeeld is van zowel mens
als machine. Hĳ vermeldt ten slotte dat Shannon dit idee al heeft
uitgedrukt in zĳn ‘Ultieme Machine’. (zie ‘Inleiding’)
E.A.T. werkt ook samen met kunstenaars uit de Fluxusbeweging. Fluxus, in 1960 gesticht en nog steeds actief, kenmerkt
zich door een dadaïstische houding en stelt artistieke exploratie
en sociaal-politiek activisme voorop. Kunstenaars zoals Nam June
Paik en Wolf Vostel creëren mixed-media werken met gevonden
materialen, die zowel van technologische als van alledaagse aard
kunnen zĳn. Fluxuskunstenaars focussen in hun werk voornamelĳk
op procesgerichte methodes en procesmatige artistieke werkwĳzen.
Deze procesgerichte methodiek is belangrĳk voor de opkomende
computerkunst, die deze elementen gemeenschappelĳk heeft met
de Fluxusbeweging.
Oulipo, de literaire groepering in 1960 gesticht en nog steeds
actief, houdt de aan Roussel schatplichtige procesgerichte manier
van werken binnen de literaire wereld in leven. In de ‘Oulipo
Compendium’ beschrĳft Harry Mathews hun werkmethode onder
de vorm van ‘de beperking’ als volgt: “(…) the strict and clearly definable rule, method, procedure or structure that generates
every work that can properly be called Oulipian.” (Mathews and
Brotchie, 1998, p. 131). De ‘Oulipese’ beperking kan een regel zĳn,
een methode, een procedure of een structuur, maar ze moet minstens voldoen aan drie kenmerken: de beperking is strikt, duidelĳk gedefinieerd en generatief. Oulipo wordt in het hoofdstuk ‘Het
Schrift’ uitvoeriger besproken.
Vanaf de jaren 1980 ontwikkelen kunstenaars als Panamarenko
en Theo Jansens hun machines in de eerder beschreven traditie
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van Jarry, Roussel, Picabia en Duchamp. Deze machines worden
wel gerealiseerd volgens de principes van de techniek, maar enkel
zolang deze principes de droom of de verbeelding niet in de weg
staan. De machines maken aanspraak op een ongehinderde en onvoorwaardelĳke vrĳheid, waarbĳ de functionaliteit van de machine
ondergeschikt is aan de verbeelding. Panamarenko ontwikkelt een
arsenaal aan onbruikbare vliegmachines, duikboten en helikopters,
waarin het contrast met de ons bekende werkende tuigen duidelĳk
maakt dat perfecte functionaliteit van de machine daarom nog
geen dieper inzicht biedt in de menselĳke natuur. Panamarenko
doelt op een andere vorm van voortbeweging, die los staat van de
alles overheersende functionaliteit die zo kenmerkend is voor de
hedendaagse technologie. Daarenboven kĳkt Panamaranko naar
het verleden om zĳn voertuigen te creëren. Zoals Jon Thompson
aanhaalt in zĳn essay ‘Performance- en Erosmachine’ fictionaliseert
Panamarenko de wetenschap ‘door met wetenschappelĳke paradigma’s te schuiven of ze te ondergraven.’ (Thompson, 2006, p. 47).
Panamarenko wil het ‘gewone spreken’ weer introduceren binnen
het wetenschappelĳk discours. In dat ‘gewone spreken’ stimuleren halve waarheden en onlogische beweringen op een nagenoeg
patafysische manier de verbeelding en de creativiteit. Thompson
refereert ook naar het werk van Jarry en vergelĳkt de functionaliteit van Panamarenko’s kunstwerk ‘Das Flugzeug’ uit 1967
met het korte patafysische essay ‘La Passion considérée comme
course de côte’ (Jarry, Gallimard p. 420) Dit essay van Jarry doet
Thompson terecht denken aan de fietser die Duchamp opvoert
in zĳn notities over ‘Le Grand Verre’. Deze fietser moet almaar
‘zelf zĳn eigen chocolade malen’ (Duchamp, 1960, p. 29 en p. 208).
In Jarry’s essay wordt een fietsrace beschreven tussen Jezus en
Barabbas. De moordenaar Barabbas trekt zich echter voor de strĳd
terug en Jezus moet tegen zichzelf racen. Meteen vervallen alle
binaire tegenstellingen van goed en kwaad, winnen of verliezen,
mannelĳk of vrouwelĳk, dood en verrĳzenis. Zoals de patafysica
het voorschrĳft, moeten eerst de vastgeroeste logica van alledag en
de wetenschappelĳke waarheden doorbroken worden, vooraleer de
verbeelding vrĳ spel heeft. Ook ‘Das Flugzeug’ van Panamarenko
lĳkt eenzelfde ervaring van ontdubbeling op te roepen, want het
zeventien meter lange eenmanstuig zal nooit vliegen en al zeker
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niet door razendsnel op de pedalen te trappen. Toch lĳkt het apparaat engelachtig functioneel te zĳn en heeft het niets meer dan
verbeelding nodig om te kunnen vliegen.
Ook bĳ de strandbeesten die Theo Jansen sinds 1980 ontwikkelt, is de functionaliteit van de techniek minder belangrĳk dan
de zeggingskracht van zĳn mechanische ‘beesten’. Deze beesten
zĳn gemaakt van elektriciteitsbuizen van pvc en zĳn in staat op
strandzand te lopen. Ze krĳgen hun energie van de wind, en hun
evolutie strekt zich uit over vele generaties van strandbeesten. Uiteindelĳk wil Jansen deze beesten in kuddes uitzetten op de Nederlandse kustlĳn, om zo een nieuwe evolutionaire cyclus te starten.
Jansen ziet zĳn werk als de oprichting van een nieuwe wereld, een
wereld waarvan hĳ god is. Jansen beschouwt de verbeelding van
het ‘ik’ als een instrument in de evolutie.
Als we nu terugkeren naar de computer, dan is deze in de
jaren 1990 een ‘persoonlĳke machine’ geworden. Tot ongeveer midden de jaren 1980 is er nog geen sprake van commerciële software,
noch van grote ‘media concerns’ die het digitale domein overnemen. De computer is voor 1990 met andere woorden een eerder
nieuw sociaal en artistiek gegeven, waarin een ontvankelĳke maar
tegelĳk kritische houding ten opzichte van technologie centraal
staat. In de tweede helft van de jaren 1990 kan de computer niet
langer als ‘nieuw’ worden beschouwd en de houding ten opzicht
van deze alomtegenwoordige technologie verandert dan ook. Wegens de groeiende complexiteit, beschikbaarheid en perfectionering
van de digitale machines, verschuift ook de focus van de kunstenaars die ermee aan de slag gaan. De verschuiving gaat van
‘imaginair’ en subjectief naar reëel en technisch. Dat betekent dat
deze ‘mediakunstenaar’ zich moet bekwamen in de werking van
snel evoluerende computertechnologieën. Een van de technologieën die hun opmars maken in de jaren 1990 is het internet, en
kunstenaars zoals het kunstenaars/hackerscollectief ‘Jodi’ maken
internetgebruikers het leven zuur door middel van kleine internetprogramma’s die de pc van het ‘slachtoffer’ infiltreren. Zo doet
Jodi de pc haperen tot op het punt dat de computer moet worden
uitgeschakeld, aangezien de meeste gebruikers in die tĳd nog niet
de juiste toetsencombinatie kennen om een programma tot stilstand te dwingen. De interactie met de machine wordt een cruciaal
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element in de beleving van deze vroege internetkunst, die trouwens
een extreem kort leven beschoren is (ongeveer van 1994 tot 2000).
Rond de eeuwwisseling komt ze immers zo goed als volledig in de
verdrukking door de opkomst van een nieuwer en sneller netwerk,
web 2.0. Het commerciële karakter van web 2.0 vernietigt razendsnel de autonome mogelĳkheden van een vrĳ internet en maakt
plaats voor het sociale en globale maar erg gestandaardiseerde en
gereguleerde netwerk dat we vandaag kennen.
3.6. Besluit: Imaginaire Data
De machines van Roussel en Jarry bieden ook vandaag nog een fascinerende uitgangspunt om naar de machineverbeelding te kĳken.
Uiteraard zĳn hedendaagse machines qua uiterlĳk onvergelĳkbaar
met die van de vroege twintigste eeuw, maar de voortschrĳdende
mechanisering en het effect daarvan op onze psyche en het daarmee gelĳk oplopende belang van de machineverbeelding, is bĳ deze
schrĳvers in zĳn oorspronkelĳke gedaante terug te vinden.
Bĳ kunstenaars die met technologie werken is een vernauwing
van de (machine)verbeelding merkbaar, in de zin dat een grenzeloze, subjectieve verbeeldingskracht zich moet schikken naar de
begrenzingen veroorzaakt door het utilitaire karakter van de techniek. Sommige van die hedendaagse kunstenaars, zoals Panamarenko
en Theo Jansen, verliezen zich echter niet in de complexiteit van de
techniek, hoewel beiden ook projecten realiseren die als technische
hoogstandjes kunnen worden beschouwd. De imaginaire, conceptuele of celibataire machine is mettertĳd echter steeds minder denkbeeldig geworden. Zo is de aandacht onder meer verschoven van het
gebied van het denkbeeldige naar de functionaliteit en ook de enorme complexiteit van de binaire machine of computer. In tegenstelling tot de situatie van Roussel en Jarry, liggen voor hedendaagse
kunstenaars zowel de mechanische constructie als het onderliggende
proces waarmee een werkelĳke ‘kunstmachine’ kan gemaakt worden
binnen handbereik. De grote uitdaging voor de kunstenaar blĳft
evenwel de succesvolle samensmelting van de verbeelding met de
fysieke aanwezigheid van de machine.
In ‘Comment j’ai écrit certains de mes livres’ schrĳft Roussel
dat men zĳn processen en taalmethodes wel kan toepassen, maar
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dat slechts weinigen succesvol zullen zĳn. De constructie van de
omkaderende structuur (bĳv. een verhaal) waarbinnen de technische processen zich vrĳ kunnen ontvouwen, is namelĳk een tergend moeizame, extreem tĳdrovende, maar tegelĳk ook boeiende
bezigheid. Iets dergelĳks geldt ook binnen de beeldende kunsten.
De hoofdstukken die volgen zĳn dan ook een beschrĳving van
deze tĳdrovende onderneming en van de artistieke en technische
stappen die geleid hebben tot de projecten die achteraan in dit
boek zĳn opgenomen.
Naast de oorspronkelĳke tekst komt de Poëtische Machinesoftware hier en daar zelf aan het woord. Deze machinale tekstinterventies poëtiseren stukken van het oorspronkelĳke manuscript, maar moeten beschouwd worden als machineteksten en niet
als poëzie. De machineteksten zĳn evenwel grondig gecontroleerd
op hun betekenisloze absurditeit.
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IN GEESTEN BLAZEN

4.1. Preambule Nul
Artistieke vrĳgezellenmachines.
Gangbare vrĳgezellenmachines.
Historische vrĳgezellenmachines.
Situering van fascinerende strandbeelden.
Dit fascinerende particuliere vandaag,
dat het bod vanonder
de kunst zal bieden.
4.2. Verbeelding
De eeuw wordt geheel machine.
DEFINITION: ook de mechanische Docteur Werktuiglĳkheid
is belangrĳk.
Fransen: Roussels tekst veroorzaakt een wedstrĳd tussen
Strafkolonie en Faustroll
met psychologische zinnen.
Werken van waarneming en voorgaande psychologie
ondermĳnen de beeldende waarheid.
En Impressions is de humor van de oudere en hĳ onderhoudt
door vermenging materie en snelheid.
Roussel toont de generatieve techniek.
Verschillende ervan zĳn overtuigde onheilsprofeten
Jarry en biljartoplossingen, inclusief narratieve hedendaagse
tegengestelde Rousseliaanse
Aanpassing.
Bedachte dada.
Beschrĳf me een gehele dadaparenthese met inhoudelĳk
toenemen van dagdagelĳkse algoritmische variabelen en
denkbeeldige
voor machines van tweedeligheid gespannen psyche.
Deze mechaniek technologie adrenalinestoot.
Opinions psychologische technologie psychologische
psychologie geconstrueerd
insluitende en.
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de de
gedachtegoed die bestaat uit geschreven waarheid met
onvoorziene snelheid.
Geschriften van tegengestelde wetmatigheid.
Rousseliaanse verlangmachines van hun
Jarry van Verne voorkomende Jarry
machines zoals die onmiskenbaar kunstgeschiedenis
omkadering psychologische technologie moeiteloze
standaarden.
Thematische nutteloosheid zoals Roussel zĳn Hodges
verlangmachines.
Methode, mens en mechanicawetten.
Dichters met herhalingslusmachines
aanhangers van het absurde alternatieve,
mechanische Patafysica, mechanische machine, schrĳver
machines, combinaties organisatievorm en werktuiglĳkheid.
Onverzadigbare hersensnĳmachine en complementaire
verlangmachine.
Vrouwelĳke taalregelkunstenaars.
Processen zĳn voornamelĳk blanke Fransen.
4.3. Mediums
Technische deelmachine, deels machinecomposities
beschrĳft beelden.
Verrassend machinaal door het fotografische simuleren, zoom.
Films door ether verwĳderd.
Fenomenenfotocamera,
met behoud van verbeelding op
het celibataire speelterrein zonder
traditionele ‘apicture artistiek
geletterde fotograaf, vrĳgezel met
nieuwe logische apparaten.
Natuurlĳk zĳn haar kĳkhoeken geen nieuwe ingevingen
maar ze parafraseren zĳn bovenstaande.
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4.4. Rekenen in Beeldprocessen
Computers worden computerleek.
Computer, computerkunstenaars, computerkunst
computerkunstenaars zĳn gemanipuleerde
computerkunstenaars.
De beeldeigenschappen van Weibel.
Willekeur door bĳna kaleidoscope beelden.
Weibel ontwikkelt Willekeurigheid met willekeurige
parameters en
reproductieve stoutmoedige Willekeurigheid.
Voornamelĳk wiskundige met visueel aanvankelĳk
ongeschreven
Ex werking van kunstenaars.
Voornamelĳk Laposky signalen.
Vernieuwend, visueel en met Flusserinteresse.
Oscillograafkunstenaars gebruiken generatieve
kunstvormen,
computerkunstenaars tonen cameracomputer
output van computergegenereerde
Gestalttheorie.
Deze vorm van legitieme lekenserialiteit formuleert
herkenningsapparaten die door middel van willekeurigheid de
leek berekenbaar maken.
4.5. De Terugkeer
Men ontdekt makers met ondergeschikte houding aan
machines.
Fragmentarische internetprogramma’s en celibataire
Panamarenko ontdubbeling
Machinenetwerk van Fluxuskunstenaars.
De minstens overheersende mens
is een plaatsen scheppend slachtoffer.
Tentoonstellingscataloog, Rauschenberg
imaginair referentiekader ten opzichte van de cataloog
Kluververlangmachines, doorslaggevende technologische
projecten.
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Verrĳzenis van autonome binnenwand
kan belangrĳk zĳn.
De fietser wordt doodgesuggereerd
en entre de klok die kwaad start en de impact van alledag
op het wetenschappelĳke uiteindelĳke van binnenuit
vermoordt.
Eerder volgens verbanden
gerealiseerd door menselĳke symboliek.
4.6. Besluit met Denkbeeldige Oplossingen
Machinale, subjectieve, structurele computer.
Denkbeeldige bezigheid.
Celibataire mechanisering interventies.
Maar machines, Machines door machineverbeelding zĳn
onvergelĳkbare hoogstandjes van willekeurige
verbeeldingskracht.
Absurde handen en
Absurditeit binnen handbereik
Fascinerende kunstenaars van slechts voortschrĳdende
technische oorspronkelĳke hoogstandjes
en complexiteit ook.
Sommige complexiteitcomputers zĳn wellicht binair
merkbaar.
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5.1. Preambule
Het project ‘Poëtische Machine’ bestaat uit twee delen. Enerzĳds
een installatie met twee kubusrobots in zwart en wit, anderzĳds de
ontwikkeling van een gelĳknamig softwarepakket, waarmee sommige van de hier opgenomen projecten zĳn ontwikkeld.
We starten met de beschrĳving van de kubusrobots, daarna
komt een uiteenzetting van de twĳfelsoftware.
Wegens deontologische redenen wordt het tekstuele machineperspectief vanuit de Poëtische Machine hier niet ingezet.

Fig. c – Werktekening ‘Poëtische Machine’, inkt op papier, 2010, J. Galle

5.2. De Aard van het Medium
L’amour est un acte sans importance, puisqu’on peut le faire
indéfiniment (…). (Alfred Jarry, Galimard p. 189)
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Bovenstaand citaat vormt de openingszin van Alfred Jarry’s roman
‘Superman’ (1902). De zin roept een typisch stotende en hortende
beweging van zielloze machines op, en deze correspondeert – zo
kunnen we van ‘Superman’ vermoeden – met de typisch haperende
en stompende eindeloze beweging van de liefdesdaad. De superman
van Jarry is onmenselĳk sportief, eet krachtvoer en vertoont een
onverzadigbare seksuele appetĳt. Op het einde van het verhaal
viert hĳ deze appetĳt bot op een ‘Liefdeverwekkende machine’,
met noodlottige gevolgen. De overeenkomst tussen de meest alledaagse, maar tegelĳk meest vruchtbare, van de menselĳke bewegingen uit de voortplanting enerzĳds en de saaie en repetitieve
beweging uit de mechanica en de cybernetica anderzĳds, is een van
de beslissende inspiratiebronnen geweest voor de programmering
van de bewegingen van de kubusrobots in de ‘Poëtische Machine’.
Jarry, die vooral bekend is als auteur van het toneelstuk ‘Ubu
Roi’ uit 1896, is zoals vermeld ook de bedenker van de patafysica,
een duidelĳke parodie op de wetenschap en haar discours. Jarry
verzet zich met denkbeeldige oplossingen tegen de zogenaamde werkelĳke oplossingen aangeboden door de wetenschap en het gezonde
verstand. De conventionele wetenschap zoekt wetten; de patafysica
richt zich op uitzonderlĳkheid en toevallige verschĳnselen die aan de
aandacht van de traditionele wetenschappers (moeten) ontsnappen.
Volgens Jarry zĳn wetenschappers enkel geïnteresseerd in causale
relaties en generalisaties. Patafysica is daarentegen een filosofie van
de tegenspraak, en ook een humoristisch middel, dat elk systeem dat
aanspraak maakt op de absolute waarheid of kennis in vraag stelt.
Patafysica wil en kan geen serieuze wetenschap of filosofie
zĳn, maar toch duikt de strekking op in de westerse filosofie. Zo
verklaart Gilles Deleuze in het essay ‘En creant la Pataphysique,
Jarry a ouvert la voie a la phenomenologie’ (2000) dat de patafysica een bruikbare vorm van denken is. Volgens hem moet de
filosofie zich dringend openstellen voor andere, originele manieren
van denken, en hĳ ziet de patafyica als een manier waarop de
traditionele metafysica overstegen kan worden. In het essay bespreekt Deleuze Kostas Axelos’ boek ‘Vers la pensée planétaire:
Le devinir-pensée du monde et le devinir-monde de la penseé’
(1964), dat volgens Deleuze de toenmalige culminatie is van de
patafysica. Axelos formuleert het typisch patafysische verwĳt dat
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men te weinig rekening houdt met de kracht van technologie die
zowel reëel als imaginair kan zĳn.
Belangrĳk is dat Deleuze zĳn tekst aanvangt met de bewering dat de dood van God ontstaan is vanuit het binaire denken.
De belangrĳkste oorzaak voor deze binaire (r)evolutie zou volgens
Deleuze de afwezigheid van een derde zĳn, die bĳ Jarry in tegengestelde zin significant aanwezig is in de vorm van ‘Le Sûrmale’
of bĳ Friedrich Nietzsche in de vorm van Zarathoestra (1918).
Maar deze ‘derden’ bestaan of zĳn opgebouwd uit tegenstellingen.
Jarry’s superman gaat op in de vermelde machine en lost op in
hun samensmelting. Nietzsches Zarathoestra verkondigt dat alle
heil van een bovenwereld ĳdel is. De methode die Axelos gebruikt
om de metafysica te overstĳgen berust op een gelĳkaardige opsomming van of in elkaar opgaande tegengestellingen. Deleuze ziet als
mogelĳk resultaat van deze methode de noodzakelĳke opvulling
van de afwezige derde eenheid door de transmutatie en enumeratie
van binaire, tegengestelde waarden.
Binnen dit proces kan het technologisch poëtische zich met
nieuwere, vaak binaire machines vermengen. De belangrĳkste
dynamiek van dit proces bestaat eruit dat de opsomming van
tegengestelden zonder (de verouderde) regels gebeurt. “Not according to Rules which would refer back to the old metaphysics, but
according to a Game which includes within it all possible rules.”
(Deleuze, 2002, p. 75 ) Nonsens en toeval incluis. Deze door Axelos
voorgestelde nieuwe vorm van denken bevestigt alles wat kan worden bevestigd en ontkent alles wat kan worden ontkend. God en
mens incluis.
De ‘Poëtische Machine’ opereert volgens dezelfde ‘zwarte
humor en witte ernst’ (Deleuze, 2002, p. 75) zoals hierboven vermeld. De code die de beweging van de zwart/wit-robots veroorzaakt, is een kluwen van onzekerheid en ‘foutieve processen’, waarbinnen alles wat kan worden bevestigd, ook kan worden ontkend.
De regels van het tegengestelde denken worden op de proef gesteld
door twĳfelprocessen, die de aantrekkingskracht en de afstotingsdrang van de beide kubuslichamen sturen. Hoewel de twee kubuslichamen in elkaar opgaan door het twĳfelproces dat hen stuurt,
blĳven ze aparte elementen. Het twĳfelproces zelf wordt het belangrĳkste, oftewel de derde.
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5.3. De Theorie achter de Poëtische Machine
Een computer is volgens een eenvoudig principe opgebouwd, gebaseerd op positieve en negatieve schakelingen. Dit principe is beter
bekend als het binaire systeem, waar nullen en enen niets meer
zĳn dan een elektrische stroom die zich tĳdens zĳn verloop ‘uit’ of
‘aan’ zet. De ‘Poëtische Machine’ is op dit basisprincipe gebaseerd
en de binaire schakelingen zĳn belichaamd in één zwarte en één
witte robotkubus. Het binaire systeem wordt in stand gehouden
door een lussysteem. De verbeeldingsprocessen die de drĳfveer zĳn
voor de ‘Poëtische Machine’ kunnen aldus in de volgende lusbeweging worden samengevat:
a.
De essentie van machines, seksualiteit en robotbewegingen is
repetitieve dwangmatige herhaling.
b. De mens heeft een afkeer voor repetitieve, zielloze bewegingen,
waarbĳ onzekerheid heerst omtrent de aard van het object
(zie hieronder *).
c.
De mens tracht een ziel in de machine te blazen. Is de beweging subjectief of is ze mechanisch gestuurd? Is de zwarte
robot mannelĳk of vrouwelĳk?
*

Dat de mens een afkeer heeft voor repetitieve, zielloze bewegingen,
waar onzekerheid heerst omtrent de aard van het medium kunnen
we reeds in de kindertijd waarnemen. Deze twijfel stellen we
vast in de vroege kindertijd wanneer een bewegend object wordt
waargenomen en het kind niet zeker is of dat object mechanisch
of organisch is. Zodra het kind gerustgesteld is dat het bewegend
object van mechanische aard is, treedt nagenoeg acuut de angst
op of dit mechanisch object toch nog een ziel heeft. Er ontstaat
onzekerheid omtrent de rol en de natuur van het bewegend object.
Is er communicatie mogelijk met het object? Ziet het object mij?
Is het object een dier of is het menselijk? Ernst Jentsch schrijft
over een gelijkaardig fenomeen in zijn essay ‘Zur Psychologie des
Unheimlichen’ (1906). Jentsch haalt het voorbeeld aan van oude
reisverhalen, waarin een reiziger even uitrust op een oude boomstronk, maar plots opgeschrikt wordt, wanneer die boomstronk zich
eensklaps als een gigantische slang toont (Jentsch, p. 8). We gaan
hier verder op in het hoofdstuk ‘Het Beeld’.
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Het resultaat is actieve twĳfel, namelĳk onzekerheid.
De essentie van twĳfel is een mechanische, werktuiglĳke
beweging tussen de twee uitersten ‘Ja’ en ‘Neen’.

Na punt e komen we terug uit bĳ punt a
Fig. c).

(zie ook werktekening bovenaan,

5.4. Beschrĳving van de Poëtische Machine
De visuele opzet van de ‘Poëtische Machine’ is eenvoudig. Op
de grond ligt een zwart/wit geschilderd houten platform waarop
twee kubusrobots rĳden, een zwart en een wit. De elektronica,
motors en sensoren die de kubussen doen bewegen en reageren
op elkaar zitten verscholen in de twee kubusvormen. Elk van
deze kubussen is geprogrammeerd om afwisselend een ‘ja’ en een
‘neen’ te belichamen. Dit wordt door middel van een voorgeprogrammeerde binaire datastroom (i.e. nullen en enen) in de processoren van beide robots geladen. Wanneer de robots kortstondig
tegelĳk een ‘ja’ belichamen, dan zoeken ze toenadering tot elkaar.
Zodra bĳ een van de twee kubussen deze ‘ja’ in een ‘neen’ verandert, zullen de robots zich terstond van elkaar verwĳderen. De
witte en de zwarte kubus stoten elkaar af en trekken elkaar aan in
een onafwendbare bewegingsdrift. De choreografie van de twĳfel
is het resultaat.
5.5. Het Functioneren van de Poëtische Machine
Het sequentieel verloop van de overgangen van ‘ja’ naar ‘neen’
is volgens de principes en algoritmes van de Poëtische Machinesoftware geprogrammeerd, zoals die hier, maar uitvoeriger in het
hoofdstuk ‘Het Denken’, wordt beschreven. Omdat de computerchips die de robots sturen een andere programmeertaal spreken
dan de meestal gebruikte Max Msp Jitter-taal, is de werking van
de software overgezet naar de PBASIC-taal. De brondata, of de
‘Realiteit’ zoals die in de software ‘Poëtische Machine’ wordt genoemd (zie eveneens hieronder), komt uit de registratie van de bewegende robots. De registratie bestaat uit de opname van de robotbewegingen die tĳdens testfases in lĳsten opgenomen en bewaard

JERRY GALLE

62

is. Deze lĳsten worden van bĳ de start telkens geladen. Deze data
worden omgezet in een binaire taal (i.e. nullen en enen), een nul
vertegenwoordigt een ‘neen’ en een één vertegenwoordigt een ‘ja’.
Daarnaast is er nog de volgende aanvulling: wanneer de robots
onderling een vergelĳking (bĳvoorbeeld twee keer ‘neen’) vinden,
wordt de datastroom kortstondig onderbroken, zodat de robots
zich schĳnbaar tot elkaar aangetrokken voelen.
5.6. De Twĳfel in en vanuit de Poëtische Machine.
Of de Mens Blaast de Geest in de Machine
Il y a dans l’acte de l’amour une grande ressemblance avec la
torture ou avec une opération chirurgicale. (Charles Baudelaire,
Fusées, 1851)

Het geslacht van de Poëtische Machine is onbepaald en in het beste geval te omschrĳven als ‘geslacht veranderend’. De machine is
‘geslacht veranderend’ vanwege de volgende twee elementen. Ten
eerste worden beide kubussen wisselend geïdentificeerd als zĳnde
een elektrische plus (mannelĳk) of min (vrouwelĳk). Ten tweede,
en om elke vorm van verwarrende en te voor de hand liggende
seksistische rangorde te vermĳden, wordt de toekenning van de
positieve en negatieve waarden in de code voortdurend in de war
gebracht. Ook hier is de twĳfel soeverein.
Omdat de installatie uit twee objecten bestaat, kunnen de
twee robotkubussen als een liefdespaar worden beschouwd. Maar
omdat een kubuslĳf hoegenaamd geen vormelĳke overeenkomsten
vertoont met de menselĳke verschĳningsvorm, blĳft de vleeswording beperkt tot een idee. Toch zien we de robotkubussen seksueel
getinte bewegingen uitvoeren en zĳn het vooral deze bewegingen
die de toeschouwer mogelĳk doet geloven in een psychologisch gemotiveerd en subjectief proces van actie en reactie. Is het een kubistisch voorspel? Of hebben de kubussen soms ruzie? Dergelĳke
interpretaties worden door de (re)producerende beweging gegenereerd. De meeste machines zĳn immers gemaakt voor productie van
artefacten. De beweging die door de robots wordt voortgebracht
lĳkt vanuit dat perspectief sterk op een paringsdans met bĳvoorbeeld de reproductie als streven. Anderzĳds lĳkt hun beweging ook
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op een discussie tussen twee entiteiten die het per definitie nooit,
tenzĳ zeer kortstondig, met elkaar eens zullen worden.
Het menselĳk vermogen om twee op elkaar reagerende, maar
levenloze kubussen als ‘levende objecten’ te ervaren, is een interessant facet van dit project. Zo ervaart de toeschouwer een
snelle beweging als agressief en een trage, wrĳvende beweging
tussen de twee kubussen als aarzelend liefdevol. Zoals Valentino
Braitenberg schrĳft in zĳn boek ‘Vehicles, Experiments in Synthetic Psychology’ (1984): “Interest arises, rather, when we look
at these machines or vehicles as if they were animals in a natural
environment. We will be tempted, then, to use psychological language in describing their behaviour.” (Braitenberg, 1984, p. 2) De
neurowetenschapper Braitenberg maakt gebruik van bescheiden
elektromechanische en hypothetische (virtuele) voertuigen om
aan te tonen hoe eenvoudige regels en ontwerpen verrassend en
complex gedrag kunnen vertonen. Braitenberg’s voertuigen tonen
aan dat de mens de neiging vertoont om levenloze objecten te
willen belichamen. De verleiding om het gedrag van levenloze objecten door middel van psychologische taal te beschrĳven blĳkt
groot. Deze psychologische projectie stimuleert de verbeelding
en ontkracht het koele technologische karakter van de ‘Poëtisch
Machine’.
5.7. De Twĳfelsoftware met zĳn Hoofdelementen, zĳn
Vier Snĳvlakken en zĳn Ontelbare Homunculi
Het tweede project dat onder de titel ‘Poëtische Machine’ valt,
is de ontwikkeling van de twĳfelsoftware. De interface van deze
software lĳkt op een technische tekening, waarin de functies en
de verbanden digitaal tot leven komen (zie Fig. d). De hoofdinterface
bestaat uit drie Hoofdelementen, ‘Realiteit’, ‘Energie’ en ‘Twĳfel’. De eenheid ‘Realiteit’ is de invoer van buitenaf. Dit kan een
technisch beeld zĳn, zoals beelden van een realtime-camera, een
foto of een filmopname. De invoer kan echter ook, zoals in het geval van de hierboven beschreven kubusrobots, een datastroom zĳn
die afkomstig is van sensoren. ‘Energie’ is de eenheid waarin de
binnentredende realiteit door willekeur wordt ontregeld. De derde
eenheid is de ‘Twĳfel’, waarin de vergelĳking plaatsvindt tussen
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de realiteit en de door de willekeur ontregelde invoer. Deze drie
componenten beïnvloeden elkaar en staan in een ‘feedbackloop’systeem met elkaar in verbinding (zie Fig. d).

Fig. d – Interface ‘Poëtische Machine’-software, J. Galle

De vier Snĳvlakken tussen de drie basiseenheden zĳn gedefinieerd
als: ‘Identiteit’ (‘Identity’), ‘Tĳd’ (‘Time’), ‘Verval’ (‘Decay’) en
‘Geheugen’ (‘Memory’). In het snĳvlak ‘Identiteit’ gebeurt de
vergelĳking tussen de reële data en de door de ‘Energie’ beïnvloede fictieve data. Het snĳvlak ‘Tĳd’ is de berekening van de
duur die de machine nodig heeft om gelĳke waarden te vinden
tussen de reële en de fictieve data. Het ‘Verval’ is het proces dat
optreedt wanneer de inkomende reële datastroom door de willekeurige energie aangetast wordt op basis van de duur van de twĳfel. Het ‘Geheugen’ kan aan- of afgezet worden. Het functioneert
als een intermediaire factor tussen de hoofdschakels ‘Twĳfel’ en
‘Energie’.
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Fig. e – Homunculus door Nicolaus Hartsoeker,
uit ‘Essai de dioptrique’ (Parĳs, 1694, p. 230)

In de vier snĳvlakken zĳn nog eens negen snĳvlakken onder de
naam van Homunculi (zie Fig. e) werkzaam. Deze beïnvloeden de eerder vermelde hoofdprocessen door de beweging van de robotwielen
of door de snelheid van de beelden per seconde te beïnvloeden. Homunculi zĳn kleine processen die binnenin processen werkbaar zĳn.
De homunculi zĳn vergelĳkbaar met de partiële objecten zoals die
als volgt door Deleuze worden beschreven. “Vruchtwater en nierstenen; een harenflux, een kwĳl-, sperma-, stront- of urineflux die
door partiële objecten worden geproduceerd en voortdurend worden afgebroken door andere partiële objecten, die zelf weer andere
fluxen produceren, die ook weer worden afgebroken door nog andere partiële objecten.’ (Deleuze, Anti-Oedipus, p. 23) De homunculus is oorspronkelĳk afkomstig uit de alchemistische symboliek,
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waar het een kunstmatig door alchemistische processen gecreëerde
mens is. Vandaag wordt de term gebruikt in filosofische context
voor een mannetje dat zich in de hersenen of in het bewustzĳn
bevindt en dat waarneemt wat zich daar afspeelt.
De eerste Poëtische Machine-Homunculi en hun functies zĳn:
a.
Willekeurige Energie (‘Random Energy’): de Homunculus
die energie bĳpompt wanneer er chaotisch gedrag optreedt
tĳdens het proces.
b. Dode Natuur (‘Dead Nature’): de organisatie van die elementen uit het proces die het proces levend houden.
c.
Electrische Zenuwen (‘Electric Nerves’): de camera’s, bronbestanden, sensoren waardoor de software informatie binnenkrĳgt betreffende de buitenwereld.
d. Levensbuffer (‘Buffer of Life’): de functie die andere Homunculi
belet met elkaar in botsing te komen, of elkaar te verdringen
tĳdens een proces.
e.
Vooraf Ingestelde Blindheid (‘Blind Preset’): door middel van
vooraf ingestelde presets kan de software terugschakelen naar
een vorige of volgende toestand van ‘zĳn’.
f.
Mannelĳke Doos (Zwart) (‘Male Box (Black)’): hier vindt de
toekenning plaats van mannelĳke waarden.
g. Vrouwelĳke Doos (Wit) (‘Female Box (White)’): hier vindt
de toekenning plaats van vrouwelĳke waarden.
h. Beïnvloedingsverleiding(‘Attraction Influence’): hier vindt
het zoeken naar gelĳkaardige waarden plaats.
i.
Beïnvloedingsafstoting (‘Repulsion Influence’): hier vindt het
beïnvloeden van gelĳkaardige waarden plaats door feedback.
Binnenin deze negen Homunculi zitten weer evenveel Homunculi
die de werking van de Poëtische Machine mee bepalen. Daarbinnen
bevinden zich ook weer evenveel Homunculi. Als voorbeeld laten
we de Poëtische Machine zelf aan het woord met een beschrĳving
van het inwendig netwerk dat leidt naar de volgende reductie tot
het absurde van de Vrouwelĳke Doos:
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g.230. Het
Geheugen vergelĳkt met fictieve
data.
Willekeurigheid functioneert met sperma.
Met elkaar en met elkaar.
Mannelĳke en femelle,
en de toekenning van
en door het Geheugen.
Dat aangetast Geheugen, dat worden van
hoofdschakels en hoofdprocessen.
Dat worden van een vrouwelĳke vouw
van de Doos, waar de functies Blindheid zĳn en
de hoofdschakelingen van chaos gemaakt zĳn,
plus de vorige en min de volgende.
De drie gedefinieerde inkomende
geheugenentropieën zĳn aan en
afgezet en Onthoofd vanwege hoofdzakelĳk negen
hoofdschakelingen en de duizendvoudige botsing
met de werkzame luiheid.
En die Buitenwereld, met de andere sensoren.
Op en in het software Snĳvlak en daarom
onmogelĳk te vinden.
Aangetast door het worden,
Aangetast door de woorden,
invloeden van functies verdringen,
is het Gedrag van de Dode organisatie.
De buitenwereld Buffer voor de Blindheid.
Een Identiteit in het Verval.
Verval Binnenin en binnen
de Natuur, Eventueel …
Intermediaire reductie,
deductie uit de chaotische en Dode informatie
van Mannelĳke presets, snuffel aan een plus
één plus nul is de vierkanten Homunculus
die ziet zodra de Blindheid het wil
terugschakelt naar de Vrouwelĳke Snĳvlakken
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en zo de organisatie en de informatie
van de buitenwereld in de herkenning terugplaatst.
De onmenselĳke wetenschappelĳke
bewegingsmens Homunculus stelt voor:
de menselĳke homoproductie.
Objectprocessen en Vruchtwaterobjecten
door kunstmatige en alchemistische
anderen.
En de kleine menselĳk afgebroken psyche
die weer zelf software
produceert door de kleine binaire beweging van het
kunstmatig
alchemistische, maar wel oorspronkelĳk mannetje.
Maar de Oedipus
die binnenin de beweging onder de beweging, beweging in
beweging beweging
symboliek van stront, sperma en nierstenen.
Objectensperma, dat is die homunculus,
van homunculus naar object door voortdurende
hoofdprocessen.
Ja Neen
Urineflux en weeral Vruchtwaterprocessen
of sperma zonder harenflux en met
Oedipus, welke zĳn onafgebroken spermaprocessen
over de nierstenen van Deleuze kwĳlt.
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“Seeing is believing.” Since about a third of our brain is devoted
to seeing, it is not surprising that we should like to think that
our investment is sound. On the other hand, it is obvious that
seeing, especially because it is a mediated sense, taking place
at a distance, is uncertain, liable to all sorts of distortions.
– Irving Massey (2009)

6.1. Preambule
Naast de robotprojecten worden audiovisuele projecten en tekeningen op prints opgenomen die tot stand kwamen op basis van zelfgeschreven beeldverwerkende software. Dit hoofdstuk zet de aard
van het digitale beeld binnen een artistiek proces uiteen.
Beelden die gecreëerd zĳn door machines activeren een gevoel
van onzekerheid. Is wat we zien een uiting van een machine of van
een mens? Is het digitale beeld een representatie van iets wat werkelĳk gebeurd is of is het een volledig kunstmatig beeld?
6.2. Beeldapparaat
De leidraad doorheen dit onderdeel is de vergelĳking tussen de
weergave van de realiteit door middel van het getekende beeld
en door middel van een digitaal beeldapparaat. De realiteit is een
zodanig complex en gedetailleerd gegeven dat een mate van visuele
abstrahering moet worden toegepast om te komen tot een beeldvorming van de realiteit. Deze noodzaak wordt zichtbaar wanneer
je tekent naar de natuur. De detaillering van en het aanbod aan
visuele informatie is zo talrĳk en verscheiden, dat een selectie moet
worden gemaakt uit deze veelheid van visuele elementen om een
tekenbaar en herkenbaar beeld te kunnen vormen. Niet enkel vertonen objecten zelf vormen, maar ook de lege ruimte die objecten
van elkaar scheidt bestaat uit een grote veelheid aan vormen. Wanneer de tekenaar zĳn selectie op papier vastlegt, moet zĳn gekozen
vormentaal op zo’n manier eigen gemaakt worden, dat de taal herbruikbaar is in nieuwe, daaropvolgende tekeningen. Aan de hand
van zo’n selectiemethode verkrĳgt de gekozen abstracte vormentaal
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zowel een visuele verwantschap met de realiteit als met de subjectieve betekenis die de kunstenaar aan de vorm toestaat. Deze
selectiemethode ligt aan de basis van de particuliere stĳl van een
tekenaar. Ze resulteert mettertĳd in een particuliere beeldtaal, die
zich manifesteert door middel van een geïndividualiseerde stĳl. De
tekenaar ontwikkelt op deze manier een methode die gebruik maakt
van visuele abstractie en geometrie om de realiteit weer te geven
op een plat vlak. Inhoudelĳke betekenis staat niet los van deze abstracte vormentaal. Het tekenproces is daarom vergelĳkbaar met
een artistiek proces van zowel vormelĳke als inhoudelĳke codering.
Code die geschreven wordt op basis van algoritmes maakt
eveneens zowel een vormelĳke als een inhoudelĳke abstractie van
het (opgenomen) digitale beeld. De code zal enkel de door de software gefilterde vormen op het scherm weergeven. Door middel van
het programma kan de kunstenaar aan de hand van gecodeerde
waarden een keuze aan vormen selecteren, op een wĳze die correspondeert met de intentie van het kunstwerk. Meestal gaat deze selectieprocedure gepaard met het wegfilteren van minder relevante
vormen of resulterende processen.
De digitale selectiemethodes die men kan gebruiken zĳn
talrĳk. Er bestaan veel beproefde systemen die digitale beelden
ontleden, zoals bĳvoorbeeld contourherkenning of kleuranalyse.
Meestal vergt zo’n bestaand systeem of bestaand algoritme wel
enige modificatie opdat het betekenisvol zou aansluiten bĳ een
bepaald project. Er kan echter ook worden geopteerd om originele
algoritmes te schrĳven, die noodzakelĳke elementen filteren uit de
waarneembare realiteit in functie van de betekenisverlening binnen
een artistiek project. Het schrĳven van een originele code resulteert stapsgewĳs in een persoonlĳke programmeerstĳl, die tegelĳk
verbonden is met de bredere visuele en inhoudelĳke intentie van
de kunstenaar.
Ook voor de toeschouwer gelden gelĳkaardige regels. Wanneer je immers de teken- of schilderstĳl van een bepaalde kunstenaar herkent, dan kan je het beeld in kwestie makkelĳker lezen en
begrĳpen. Toeschouwers hebben een van de sleutels in handen om
het betreffende werk beter te kunnen beleven, wanneer ze de stĳl
van de kunstenaar kennen. Dit geldt eveneens voor digitale beelden.
Wanneer de gebruikte modellen en algoritmes, die de kunstenaar
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in kwestie gebruikt heeft, door de toeschouwers traceerbaar zĳn,
dan kunnen zĳ het betreffende beeld sneller bevatten. Kennis van
de gebruikte modellen en algoritmes zal de kĳkers ook beter in
staat stellen om het digitale beeld ten gronde te lezen en te begrĳpen. In het beste geval zĳn de gebruikte algoritmes door middel
van het concept of de betekenis ervan versmolten met de artistieke
inhoud en de intentie van het digitale kunstwerk.
Het proces dat aan de basis ligt van digitale beeldvorming
met de computer verschilt dus ten gronde niet van een artistiek
tekenproces. Bĳ de digitale beeldvorming gebeurt de selectie van
de buitenwereld weliswaar aan de hand van vooraf bepaalde formules en algoritmes, die de stĳl van het beeld zullen bepalen,
terwĳl in het geval van de tekenkunst de selectie van vormen
gebeurt aan de hand van abstrahering en reductie van de waarneming, waardoor de stĳl en de visuele betekenis van het resultaat
wordt bepaald. In beide gevallen moet de kunstenaar de overvloedige realiteit filteren en enkel die zaken doorlaten die op dat
moment van belang zĳn.
6.3. Vooraf Bepaald
De vergelĳking tussen het getekende beeld en de codering van een
digitaal beeld houdt echter niet langer stand wanneer er gewerkt
wordt met ‘presets’ en volautomatische functies die door derden
zĳn voorgeprogrammeerd in de machine. Het digitale beeld wordt
in dat geval vooraf bepaald door de ‘black box’ van het volautomatisch apparaat waarmee we werken. De ‘stĳl’ van het beeld dat
we verkrĳgen via een voorgeprogrammeerd digitaal apparaat is
dus steeds vooraf bepaald door (commerciële)software. Deze software is niet uitsluitend gemaakt om binnen een artistiek proces te
worden geïntegreerd, maar hĳ is bĳvoorbeeld ook ontworpen om
snel en efficiënt beelden te manipuleren binnen een commerciële
context. De keuze of de vrĳheid die de kunstenaar heeft ten aanzien van voorgeprogrammeerde apparaten is die van de combinatie. Dat betekent: de keuze is aan de kunstenaar om een bepaalde
combinatie uit talloze combinaties van verschillende ‘presets’ aan
te wenden. Wanneer de kunstenaar aan de slag gaat met presets
en volautomatische apparaten, blĳft deze keuzevrĳheid echter
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beperkt tot ogenschĳnlĳk eindeloze combinaties van ‘presets’.
Ten gevolge van deze beperking lĳken vele digitale beelden dan
ook onpersoonlĳk. Zo is het bĳvoorbeeld ook mogelĳk om volstrekt onpersoonlĳke digitale foto’s te maken. Een geschikte
werkwĳze om de digitale omgeving te subjectiveren, is dan ook
het eigenhandig ontwikkelen van de code, om zo van onderuit
zowel het concept als het digitale beeld zelf te bepalen. We zullen
hier verder nog op terugkomen.
Laten we eerst terugkeren naar de hoedanigheid van het digitale beeld. Dit beeld is opgebouwd uit visueel abstracte elementen
zoals pixels met bepaalde kleurwaarden. Deze mechanische visuele
abstractie van de digitale weergave is voor de hedendaagse mens
visueel bevattelĳk, zoals de eerder vermelde persoonlĳke visuele
abstractie bĳ de tekening dat is voor de geoefende toeschouwer of
tekenaar. Wat echter weergegeven wordt op een digitaal beeld gaat
niet, zoals bĳ de tekening, over een object dat zich in de ruimte
bevindt, maar over een weergave van een idee van dat object in
de ruimte. Dit idee is soms niet bekend en soms is het niet van de
maker/gebruiker, zoals in het geval van presets. De verschillende
stappen in de creatie van en de omgang met een digitaal beeld
worden hierna in afzonderlĳke onderdelen besproken.
6.4. Beïnvloedingsmachines: Selectie Deels door de Maker,
Deels door de Machine
Analoge fotografie en film zetten in het prille begin aan tot twĳfel
over de status van het technische beeld. Sommige vroege toeschouwers denken meer dan louter de realiteit te zien verschĳnen op de eerste foto’s en films. Aanvankelĳk menen enkelen
zowaar geesten te zien verschĳnen. Anderen menen dan weer dat
ze de realiteit zelf te zien krĳgen. Zo zou het publiek in paniek
zĳn weggerend bĳ een vertoning van ‘L’Arrivée d’un Train en
Gare de la Ciotat’(‘Aankomst van een trein in het station van
La Ciotat’) van de gebroeders Lumière, omdat ze dachten dat de
trein werkelĳk de zaal inreed. Of dit echt zo is gebeurd, is niet
met zekerheid te zeggen, maar de hardnekkigheid van het gerucht
tot op de dag van vandaag illustreert wel de hyperrealistische
kracht van technische beelden.
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Fig. f – Jakob Mohr, Beweisse
[Bewĳzen], ca. 1910. Prinzhorn Collectie,
Universiteit van Heidelberg.

Deze via fotografie en film technische heropstanding van zielloze
objecten is des te angstwekkender, maar tevens mateloos fascinerend, omdat een dood object door middel van mechanische voorwerpen terug opleeft. Bĳ de aanvang van de fotografie groeit de
verspreiding van doodsbeelden dan ook uit tot een ware industrie:
de fotografische portretten van overledenen vervangen het dodenmasker. Naast fascinerend worden technische beelden al van bĳ hun
ontstaan als griezelig en onwezenlĳk ervaren, ook omdat ze schĳnbaar een terugkeer aankondigen naar een primitieve (heidense)
staat van animisme. Een boeiende gevalstudie over de invloed van
technische beelden op het ziektebeeld van psychiatrische patiënten staat opgetekend in Victor Tausks essay ‘Über die Entstehung
des ‘Beeinflussungsapparates’ in der Schizophrenie’ (1919). ‘The
Influencing Machine’, zo schrĳft Tausk, “makes the patients see
pictures. When this is the case, the machine is generally a magic
lantern or cinematograph. The pictures are seen on a single plane,
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on walls or windowpanes; unlike typical visual hallucinations, they
are not three-dimensional.” (Tausk, 1919, p. 521) Tausk ontleent
de term ‘Influencing Machine’ aan een magisch toestel uit 1706,
ontworpen door Francis Hauksbee, een student van Isaac Newton
(cf. Hackmann, 1978). Dit toestel is een ronddraaiende glazen bol,
die bĳ aanraking kraakt en elektrische vonken uitzendt en daarbĳ
een groenachtig neon licht uitstraalt dat Hauksbee ‘the glow of
life’ noemt. Het mag worden opgemerkt dat dit toestel een opmerkelĳke overeenkomst vertoont met het huidige beeldscherm, dat
naast de bekende elektrische ontlading bĳ aanraking (althans bĳ
de iets oudere televisietoestellen), ook het gekende groenachtige
licht uitstraalt in de huiskamers.
De machines die Tausk in de verbeelding van zĳn patiënten
vaststelt, zĳn zodanig complexe toestellen, dat de meeste onderdelen ondenkbaar zĳn. Tausk, een leerling van Freud, dicht deze
overdadige complexiteit een seksuele oorsprong toe, omdat ze zou
bĳdragen tot de remming van seksuele fantasieën. Vermits alle
aandacht naar de complexiteit van de machine gaat, kan de seksuele drift beter beheerst of grondiger verdrongen worden (Tausk,
1919). Deze staat van bovenmenselĳke, machinale perfectie in de
vorm van een overdonderende visuele complexiteit vinden we in
alle technische beelden terug. Vanwege de uitermate realistische
en complexe weergave van de realiteit worden technische beelden
dan ook ervaren als beelden die zich schĳnbaar buiten onze onmiddellĳke invloedssfeer bevinden. Ze zĳn simpelweg technisch te
gedetailleerd om door mensenhanden gemaakt te kunnen zĳn. De
angst voor deze technische beelden komt dan ook voort uit het
gegeven dat het ogenschĳnlĳk niet de mens is die deze technische
beelden maakt en bedenkt, maar dat het de machine zelf is die deze
produceert. Daarom hebben we het gevoel dat deze producerende
machines buiten onze invloedssfeer liggen (‘black box’) en dat zĳ
eerder de mens beïnvloeden dan andersom.
Dat deze vroege onwezenlĳke reactie ook nog geldt voor onze
huidige technische beelden, illustreert een recent opgetekend fenomeen, het zogenaamde ‘Uncanny Valley’-fenomeen (Mori, 1970).
‘Uncanny Valley’ verwĳst naar het onwezenlĳke gevoel dat opgeroepen wordt door de ver doorgedreven lĳfelĳke gelĳkenis tussen
mensachtige robots en technische beelden van personages in 3D-

HET BEELD

75

animaties of videogames enerzĳds en het menselĳk lichaam anderzĳds (Tinwell, 2011, p. 741-749). De eerste vermeldingen vinden
we reeds in het begin van de vorige eeuw. Zo introduceert de
Duitse psychiater Ernst Jentsch reeds in 1906 de term ‘unheimlich’(‘uncanny’) in zĳn essay ‘Zur Psychologie des Unheimlichen’,
Het ‘unheimliche’ of onwezenlĳkheidsfenomeen wordt in dit essay
beschreven als een geestesgesteldheid waarbĳ men de werkelĳkheid niet van de onwerkelĳkheid en levende objecten niet van dode
objecten kan onderscheiden. Jentsch beschrĳft het syndroom interessant genoeg als een staat van intellectuele onzekerheid. De onzekerheid manifesteert zich tĳdens dat kortstondig moment waarin
we niet zeker zĳn of wat we zien nu echt of onecht is. Jentsch
neemt een wassenbeeldenmuseum als voorbeeld. Tĳdens een bezoek aan zo’n museum, dat meestal in halfduister is gehuld, is het
moeilĳk om een levensgroot wassen beeld te onderscheiden van een
werkelĳke persoon. De onzekerheid wordt deels veroorzaakt door
de extreme detaillering, deels door de eerste onthutsende indruk
van herkenning van een menselĳke figuur, onmiddellĳk gevolgd
door ongeloof aan de echtheid ervan. Jentsch merkt terecht op
dat in de beeldende kunsten een volledig doorgevoerde imitatie
(mimesis) van de realiteit angstvallig vermeden wordt, omdat de
meeste kunstenaars weten dat zo’n imitatie snel ongemakkelĳk
gevoelens opwekt en de eigenlĳke, bedoelde betekenisoverdracht
van het kunstwerk in de weg kan staan. Deze overmatige vorm
van mimesis is in sommige gevallen sterk gelĳkaardig aan ‘kitsch’
(Boullart, 2011, p. 55-57).
Sigmund Freud, die dertien jaar later eveneens een essay (‘Das
Unheimliche’, 1919) aan dit fenomeen wĳdt, schrĳft: “In telling a
story one of the most successful devices for easily creating uncanny
effects is to leave the reader in uncertainty whether a particular figure in the story is a human being or an automaton and to do it in
such a way that his attention is not focused directly upon his uncertainty, so that he may not be led to go into the matter and clear
it up immediately.” (Freud, 1919, Das Unheimliche, The Uncanny,
p. II) Het is duidelĳk dat zowel Roussel als later ook Duchamp
reeds gebruik maakten van deze strategie om hun ‘imaginaire machines’ te scheppen. Freud merkt terecht het verband op tussen
een toestand van onzekerheid en de mogelĳkheid om onwezenlĳke
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en creatieve resultaten te creëren. Dat deze staat van onzekerheid
gekoppeld wordt aan de werktuiglĳkheid van machines in de vorm
van een personage of een persoon is een opmerkelĳk gegeven, dat
het ‘uncanny valley’-fenomeen door roboticus Masahiro Mori geregistreerd in de jaren 1970 duidelĳk voorafschaduwt. Mori observeert dat, wanneer robots voor tachtig procent en meer mensachtige trekken vertonen, ze een negatieve emotie teweegbrengen bĳ
de toeschouwer. (Mori, 1970)
Op een gelĳkaardige manier wordt het technische beeld ervaren als een spookbeeld van een ‘ander leven’. Dat spookbeeld is een
sterk op het echte leven gelĳkend artefact voortgebracht door een
machine. Dit buitenaardse spookbeeld lĳkt door zĳn uiterst realistische simulatie in staat om het echte leven te ‘controleren’ of zelfs te
vervangen. Op deze manier dreigt het technische beeld ons zelfbeeld
te fragmenteren en te mechaniseren. Het technische beeld wordt ervaren als een bedreigend object dat onze verbeelding domineert en
oncontroleerbaar is, vanwege zĳn technische en perfecte aard.
Het lĳkt wel alsof de machine een geheime boodschap verbergt in haar technische beelden, ondoorgrondelĳk voor de mens.
De waarneming en herkenning van een gedetailleerde, technische
weergave van de realiteit in het mechanische beeld enerzĳds, en
de gewaarwording van het complexe en abstracte karakter van de
mechanische abstractie op basis waarvan het beeld geproduceerd is
(de geheime boodschap) anderzĳds, bewerkt een gevoel van tweestrĳd bĳ de waarnemer. De geheime boodschap zit zowel in de
wortels van het beeld verborgen, namelĳk in de code ervan, als in
de visueel technische complexiteit ervan. De vraag of het technische beeld een representatie is van iets wat werkelĳk gebeurd is of
dat het een kunstmatig beeld is, is dan ook het werkend beginsel
van de eerste technische beelden. Zodra de techniek van de beelden
in de cultuur wordt opgenomen, verandert de aanvankelĳke onzekerheid in acceptatie.
De merkwaardige mengvorm van technische kunstmatigheid
en spookachtige realiteit is nergens méér zichtbaar dan in de vroege
fotografie. Vroege fotografische procedés zoals daguerreotypes hebben een grote invloed uitgeoefend op de beeldvorming in de artistieke projecten die hier beschreven zullen worden. Markant aan deze
daguerreotypes is de stoffelĳke laag van het medium zelf, waarin
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haartjes en oneffenheden aanwezig zĳn, en de vergankelĳkheid van
het chemisch proces. Beide, gebrekkigheden die verschĳnen op/
in het oppervlak van het medium en de vergankelĳkheid van het
proces, zĳn concreet zichtbaar op deze vroege foto’s.
In de vroege fotografie leidt de mechanische abstractie van
het productieproces dus niet tot foutloze of perfecte beelden. Integendeel, sporen van het maakproces en van de vergankelĳkheid
van het medium ‘verstoren’ de realistische weergave. Op die manier verkrĳgt men een beeld dat plastischere eigenschappen heeft
dan het bedoelde beeld en dus ook een extra, onbedoelde dimensie
heeft. Omdat het procedé in het beeld zelf zichtbaar is, kunnen de
vlekken en minutieuze vervormingen zelfs als een onderdeel van de
realistische weergave worden beschouwd. Men kan zo als het ware
nieuwe beelden vormen door middel van de samenvoeging van de
twee beeldtalen: de mechanische ruis en de realistische representatie, beide lagen als ‘waar’ beschouwend. Het beeld dat hieruit
ontstaat kan bĳ elke waarneming anders zĳn. De visuele aspecten
die als ruis verschĳnen manifesteren net het machinale karakter
van de fotografie. De vormelĳke componenten van de ruis lĳken
op een abstracte taal die over de bedoelde fotografische druk heen
ligt. Het is deze ‘taal’ die de fotografische druk een unieke objectwaarde verleent en die de achteraan opgenomen afbeeldingen van
tekeningen inspireerde.
In vroege tekeningen en schilderĳen uit mĳn praktĳk worden
deze twee lagen, die van de realistische weergave en die van de
mechanische abstractie, uiteengerafeld (zie lĳst van werken achteraan). De machinale abstractie van lĳnen en oneffenheden wordt
machinaal en technisch benaderd, de realistische laag wordt op een
schilderkunstige manier behandeld. De opdeling van de beeldtalen
in deze schilderĳen wordt gebruikt om de samenwerking tussen
mens en machine in een bredere context te plaatsen en om de eerder vermelde tweestrĳd te accentueren.
De hierboven beschreven kloof tussen de afgebeelde realiteit
en het machinale procedé zal met de opkomst van het digitale
beeldproces (nog meer) haar complexiteit tonen.
Technisch beschouwd bestaat de analoge fotografie uit een afwisseling van lichtintensiteiten die door een oppervlakte weerkaatst
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Fig. g – ‘Zelfportret als drenkeling’, Hippolyte Bayard,
1840 (Société française de photographie).

worden. De beeldinformatie die onder de vorm van licht de lens
passeert, wordt opgeslagen op een lichtgevoelig oppervlak, de film.
Deze film moet eerst chemisch bewerkt worden, waarna de foto’s
via chemische processen kunnen worden afgedrukt. Het analoge
fotografische beeld is dus steeds een analoge afdruk van de realiteit
zoals die er op dat moment uit zag. Uiteraard werd in de vroege
fotografie al snel de mogelĳkheid ingezien om afdrukken (thematisch) te manipuleren. Een treffend voorbeeld hiervan is de eerste geënsceneerde foto, “Zelfportret als drenkeling” van Hippolyte
Bayard uit 1840 (zie Fig. g).
Ook zĳn er reeds een aantal aspecten in de vroege fotografie en film
aanwezig die we nu nog aantreffen in de digitale beeldvorming.
De mogelĳkheid om een beeld eindeloos te reproduceren is zo een
mogelĳkheid. Het zichtbare gegeven dat een foto is opgebouwd uit
een specifieke ordening van abstracte elementen, stippels op een
raster, is een opmerkelĳke overeenkomst tussen de digitale pixels
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en het gerasterd beeld van de analoge fotografie. Een belangrĳke
ontdekking van de pioniers van de vroege fotografie was de mogelĳkheid om analoge foto’s in de donkere kamer te beïnvloeden
en zo naar believen de oorspronkelĳke afdruk te manipuleren qua
vorm en inhoud.
Naast deze overeenkomsten tussen analoge fotografie en het
digitale beeld is er ook een fundamenteel verschil. De digitale foto
is geen fysieke afdruk van wat er op een bepaald moment in de buitenwereld gebeurt. Het digitale beeld is wel een afdruk van een reeks
formules die een interpretatie genereren van dat specifieke moment.
Met andere woorden, de pixels die het digitale beeld vormen zĳn
geordend volgens een bepaalde mathematische formule die door een
code is opgelegd. De pixels zĳn geen neerslag van een fysisch gegeven, zoals bĳvoorbeeld lichtwaarden dat zĳn in het geval van de
analoge fotografie. Wat ontbreekt bĳ analoge fotografische processen
is het wiskundig algoritme. De methodes die gebruikt worden om
analoge foto’s te ontwikkelen zĳn fysiek; deze die gebruikt worden
om digitale foto’s te bekomen zĳn conceptueel.
Bĳ digitale beelden kan de ordening van de pixels op allerlei manieren worden aangepast, vervormd en opgeslagen. Dit
kan zelfs gebeuren tĳdens het maken zelf van het digitale beeld.
Deze flexibiliteit maakt het digitale beeld onstabiel en onzeker en
vraagt een nieuwe manier van kĳken naar, omgaan met en geloven
in het digitale beeld. We kunnen eraan twĳfelen of het digitale
beeld nog wel een afbeelding is in de klassieke zin van het woord,
vanwege zĳn eerder vermelde ambigue verhouding met de buitenwereld. Het digitale beeld is eerder een idee, een tussenbeeld
(Flusser, 2007). De ordening van de pixels is gebaseerd op een wetenschappelĳke formule die niet altĳd relevant is ten opzichte van
de verschĳningsvorm van de buitenwereld. Het magische karakter
van digitale beeldvorming (Flusser, 2007), namelĳk het vermogen
om de realiteit vast te leggen en naar believen te simuleren en te
manipuleren, staat de echtheid van het digitale beeld in de weg.
Wanneer de kunstenaar zich met digitale beeldvorming bezig
houdt, dan moet hĳ ook rekening houden met het rekenkundige
karakter van de digitale machine. Oorspronkelĳk is de digitale rekenkundige structuur ontworpen om logische denkprocessen te simuleren. De resulterende digitale beelden zitten dan ook gevangen
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in een rekenkundige en logische structuur. Wanneer we ervan uitgaan dat de meest waardevolle technische beelden die beelden zĳn
die de machine onderwerpen aan een menselĳke intentie, dan is het
ingrĳpen aan de basis van de machine, namelĳk de code, een manier om oorspronkelĳkheid te bereiken in de resulterende beelden.
Het best mogelĳke resultaat hiervan is dat men onvoorziene
doorbraken realiseert in de beeldenstroom of in de beeldmanipulatie. Centraal staan hier de strĳd tussen menselĳke intentie en
programmafunctie, alsook de selectiemethodes van de kunstenaar
die met de machine werkt. Deze selectie wordt niet bepaald door
het medium (het apparaat), maar is er meestal wel door ‘gekleurd’.
De artistieke selectie die het thema van het kunstwerk bepaalt, is
vanzelfsprekend even, zo niet belangrĳker, als de keuze van het
medium waarin het werk ontstaat. Toch is er altĳd een invloed
merkbaar van het medium, zeker wanneer dit medium zo complex
is als hedendaagse elektronica. Elektronica is erg ingrĳpend voor
het creatief proces omdat het van de kunstenaar verlangt dat deze
tĳdens het artistiek proces zowel rekening houdt met softwarematige als met hardwarematige processen.
Concluderend kunnen we stellen dat de mediakunstenaar zich
zowel concentreert op wat er binnenin het apparaat plaatsvindt als
op wat er in de buitenwereld gebeurt. Hĳ heeft de vrĳheid om te
spelen tegen de machine (Flusser, 2007), niet om de mogelĳkheden
van het automatische apparaat uit te putten, maar om nieuwe mogelĳkheden en nieuwe combinaties te scheppen. Wanneer de kunstenaar zelf code schrĳft om zo het digitale beeld naar zĳn hand te
zetten, dan zullen de resulterende beelden beter geïntegreerd zĳn
in het artistieke proces.
6.5. Software en Code bepalen de Stĳl van Digitale Beelden
Stĳl is in de computer voorgeprogrammeerd en vaak zĳn onpersoonlĳke foto’s de producten die men hiermee bekomt. Nadien kan
deze foto in zĳn digitale hoedanigheid worden gemanipuleerd en
via deze manipulatie worden vervreemd van zĳn oorspronkelĳkheid. Deze twee gegevens, onpersoonlĳkheid en niet-waarheidsgetrouwheid, geven het digitale beeld een onzekere status. Deze
twĳfel is er zowel bĳ de maker, die niet weet wat er binnenin het
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apparaat gebeurt, als bĳ de toeschouwer, die vanwege de mogelĳke
manipulatie achteraf moet gissen naar de authenticiteit van het digitale beeld. De oorspronkelĳkheid van het digitale beeld staat dus
steeds ter discussie. De enige zekerheid die nog lĳkt te resteren wat
betreft het beeld, is dat het digitale beeld gemanipuleerd en dus
door software bepaald is. Het digitale beeld is in die zin virtueel en
heeft daardoor een geheel eigen status. Vanwege het vermogen van
digitale applicaties om zeer realistische simulaties te maken van de
realiteit is het onderscheid tussen virtuele beelden en ‘echte’ beelden soms onmogelĳk nog te maken. Daarenboven is een ‘perfect
beeld’ meestal onbruikbaar binnen een artistieke context, omdat
het weinig alternatieven voor interpretatie of adaptatie biedt. De
gepolĳste of gelikte structuur van deze beelden, doen de verbeelding niet echt ontvlammen.
Zelf code schrĳven lĳkt dus een eerste stap te zĳn naar een
meer persoonlĳke, niet-gestandaardiseerde digitale beeldvorming.
Zoals eerder vermeld is een van de implicaties van deze stap de
moeilĳke vereiste een persoonlĳke beeldtaal te ontwikkelen op basis van rekenkundig opgebouwde pixels. Deze situatie houdt een
dubbele manier van werken in. Aan de ene kant is er de persoonlĳke beeldtaal en stĳl, die meestal niet op het medium zelf gericht is,
maar op thematische onderwerpen. Aan de andere kant moeten logische en mathematische structuren een particuliere en universele
beeldtaal vertalen naar een digitale omgeving. Een derde bindende
factor hierin is de vereiste om de verbeelding te koppelen zowel aan
het inhoudelĳk-thematische aspect als aan het technisch-digitale
aspect.
6.6. Blinde Presets
Wanneer men voor het eerst met digitale beeldbewerking aan de
slag gaat, dan worden meestal alle mogelĳke filters die het commerciële programma bezit uitgeprobeerd. Al snel wordt het resultaat repetitief, voorspelbaar en stĳlloos. Het digitaal gefilterde
beeld kan dan wel een aura van commerciële en technische perfectie bezitten, de filter drukt tegelĳkertĳd een al te grote stempel op
het beeld. Meestal kan men uit het beeld zelfs afleiden welke software gebruikt is. Nicholas Negroponte beschrĳft dit verschĳnsel
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als volgt: “(...) computers and art can bring out the worst in each
other when they first meet. One reason is that the signature of
the machine can be too strong.” (Negroponte in Mealing, 1995,
p. 223). Deze digitale signatuur is allerminst bevorderlĳk voor de
creativiteit. Het grote probleem van deze digitale filters bestaat uit
hun ‘presets’. Deze meestal commerciële filters bestaan uit stukken
code die via allerhande wiskundige formules de opbouw van een digitaal beeld manipuleren. De code ervan is samen met de effectieve
werking verborgen achter een interface. Deze interface laat meestal
wel toe om enkele algoritmische variabelen te veranderen, maar de
activiteit van het algoritme blĳft onttrokken aan manipulatiemogelĳkheden (‘black box’). Bovendien heeft men niet de keuze om
deze aanpasbare variabelen zelf te kiezen.
Interactie met commerciële software verlangt beslissingen van
de gebruiker. Deze moet op een of andere knop drukken of een
menu aanvinken om de software te gebruiken. Werken met software betekent dus ook voortdurend beslissingen maken. De geste
van de beslissing bĳ commerciële software lĳkt vandaag echter
steeds meer op de geste van de twĳfel (Flusser, 2007). Wie met een
voorgeprogrammeerde digitale machine aan de slag gaat, heeft de
keuze uit een ‘oneindig’ aantal combinaties van ‘presets’ en volautomatische functies. Zodra hĳ tĳdens de beeldvorming een keuze
heeft gemaakt om een of andere preset te gebruiken, dan duiken er
onmiddellĳk nieuwe mogelĳkheden op om het beeld weer verder
te gaan bĳstellen en indien gewenst verder te gaan vervormen. De
kunstenaar die gebruik maakt van voorgeprogrammeerde digitale
machines om beelden te produceren, wordt dus voortdurend geconfronteerd met de voorgeprogrammeerde aard van deze machines.
Het digitale beeld is dan ook per definitie onvoltooid; tĳdens het
beeldend proces worden steeds meer bĳkomende mogelĳkheden
aangereikt door de software.
Een andere structurele eigenschap van voorgeprogrammeerde
software is het vermogen om volautomatisch een beeldenstroom te
genereren. Volautomatische functies gedicteerd door de software
of door de programmering van een apparaat hebben het vermogen om schĳnbaar eindeloze combinaties en manipulaties van een
beeld te genereren. Deze combinaties zĳn echter redundant (Flusser, 2007). Redundante combinaties houden steeds wel een graad
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van nieuwheid in, maar zĳn niet vernieuwend of origineel. De
vrĳheid die ze bieden is enkel een geprogrammeerde vrĳheid. De
software met zĳn automatische processen ontwikkelt en vertoont
weliswaar een eigen dynamiek, maar bezit niet zelf de capaciteit
om het werk te voltooien. Met andere woorden, de machine kan
zelf beslissingen noch selecties maken. Dat is en blĳft het werk
van de maker. De kunstenaar moet dus in de beeldenstroom ingrĳpen daar waar hĳ vindt dat het digitale beeld aan zeggingskracht wint. De gebruiker moet leren omgaan met een veelvoud
aan keuzes die het apparaat biedt.
Het mag duidelĳk zĳn dat de logica van de consumptiecultuur in de structuur van veel commerciële software weerspiegeld
wordt. Er vallen immers altĳd maar meer mogelĳkheden en meer
presets te gebruiken (de soms gevreesde ‘updates’). De gebruiker
moet tĳdens de beeldvorming dus razendsnel ingrĳpen in de vluchtige keuzes die het apparaat de kunstenaar biedt, om te eindigen
met een compromisbeeld tussen mens en voorgeprogrammeerde
software. Flusser stelt dan ook: “Met iedere (informatieve) foto zal
het fotografisch programma één mogelĳkheid armer worden, terwĳl het fotografisch universum een verwerkelĳking rĳker wordt.”
(Flusser, 2007, p. 28-29). Het is echter een ontmoedigende vaststelling dat de gebruiker nooit alle mogelĳke combinaties die de
machine kan opbrengen zal kunnen overzien. Het aantal mogelĳke
combinaties is domweg te groot. In de context van de fotografie
zegt Flusser dat het aantal combinaties vervat in het fotografische
apparaat groter is dan het aantal beslissingen die alle fotografen ter
wereld gezamenlĳk kunnen nemen.
Het werken met voorgeprogrammeerde software kan ten
koste gaan van een belangrĳke artistieke kwaliteit, namelĳk het
onvoorziene en het onverwachte van interactie met de materie
dat hier ontbreekt. Het gaat dus ook ten koste van de typische
verwondering die deze interactie kan teweegbrengen. De snelle,
veelal voorgeprogrammeerde interactiviteit met een voorgeprogrammeerde machine geeft meestal weinig aanleiding tot deze
verwondering. Hoewel het gebruik van commerciële software ongetwĳfeld voordelen biedt, blĳft het onvermogen om tĳdens het
artistieke proces onverwachte elementen te introduceren een nadeel ervan.
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6.7. Opbouw van het Digitale Beeld uit
Abstracte Elementen
Het lezen van een analoog beeld moet men leren. Tĳdens het bekĳken van een analoge foto moet men de abstracte (licht-)contrasten visueel heropbouwen tot een vormelĳk herkenbaar beeld. Het
bekende voorbeeld van een 19de-eeuwse Turkse man die tĳdens het
aanschouwen van een realistisch schilderĳ van een paard het verschil niet kon waarnemen tussen het patroon van het schilderĳ en
de afbeelding van het paard, illustreert dit (cf. Henri Breuil 18771961, Spivey, 2006). Blĳkbaar kon de Turk de losse elementen,
waaruit een schilderĳ tenslotte is opgemaakt, niet reconstrueren.
Sinds de moderne schilderkunst hebben wĳ geleerd om abstracte
beelden te lezen en te interpreteren. Hoe onscherp, onvolledig of
vervormd zo’n beeld ook mag zĳn, de moderne mens maakt er
een volledig, betekenisvol en visueel herkenbaar beeld van. In de
kunstgeschiedenis zĳn er talloze voorbeelden van kunstenaars die
hier visueel op hebben ingespeeld. Verschillende vormen van visuele abstractie hebben geleid tot evenveel verschillende kunststromingen en kunststĳlen. Een belangrĳke visuele abstractie is het
gebruik van perspectief in de schilderkunst. Wanneer toeschouwers perspectiefbeelden uitsluitend als oppervlak beschouwen dan
treden vervormingen op. Zodra toeschouwers beeldoppervlak en
afgebeelde tegelĳk in acht nemen dan corrigeren ze onbewust de
perspectiefvervormingen in het licht van het afgebeelde. Maurice
Pirenne beschrĳft het fenomeen als volgt: “(…) unconscious intuitive process of psychological compensation takes place, which restores the correct view when the picture is looked at from the wrong
position.” (Pirenne, 1970, p. 99).
Alle afbeeldingen zĳn uiteindelĳk composities van punten, lĳnen en vlakken en dit geldt evenzeer voor digitale beelden. Leonardo
Da Vinci stelde reeds dat de basisonderdelen van een schilderĳ punten, lĳnen en vlakken zĳn en dat het de combinatie van deze geometrische eenheden is die de illusie oproept van een derde dimensie
(Da Vinci, ca. 1480–1516). Met andere woorden, wat de toeschouwer
ervaart als representatie van een realiteit, een afbeelding, is enkel
mogelĳk vanwege de capaciteit van de maker om de visuele inhoud
te herschikken en van de capaciteit van de toeschouwer om het
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beeld te kunnen lezen. Dat doet hĳ door middel van een geometrische heropbouw van de fragmenten van een beeld.
In de digitale omgeving gebeurt deze geometrische manier
van representeren door middel van rekenkundige modellen. Vanwege deze rekenkundige representatievorm is het verkregen beeld
in wezen abstract (wiskundig), en daardoor kan het door machines
gereproduceerd worden. Mathematische abstractie maakt automatische reproduceerbaarheid dus mogelĳk en biedt eveneens het perspectief om een digitaal beeld pixel per pixel te beïnvloeden en te
herschikken.
Een digitaal beeld leren lezen binnen een artistiek proces houdt
dan ook in dat we om het beeld te kunnen begrĳpen ook rekening
moeten houden met de onderliggende code. Omdat deze code altĳd
gebaseerd is op een wetenschappelĳk concept, moeten we het digitale beeld dus steeds op een conceptuele manier bekĳken.
6.8. Het Gecodeerde Beeld
Aan de basis van het digitale beeld ligt een taal, de code, die intermediair is tussen de mens en de machine. De code zet machinetaal
om in een voor de mens begrĳpelĳke taal. Er bestaan veel verschillende codes of programmeertalen, waarvan de meest bekende c,
c++ en Java zĳn.
De code die digitale beelden tot stand brengt, is meestal door
een interface aan het oog onttrokken. De code bestaat uit door
mensen bedachte regels en algoritmes en geeft de bouwblokken
voor het digitale beeld. De onderliggende code correspondeert met
de rangschikking van de pixels die het beeld uiteindelĳk zullen
vormen. Zodra men de code verandert, transformeert het digitale
beeld voor onze ogen tot een ander beeld.
Wie het schrĳven van code min of meer beheerst, heeft meer
vrĳheid in het spel met de machine. Als kunstenaar is men om
beelden te maken en te manipuleren dan niet langer afhankelĳk
van commerciële software. Het impliceert wel dat de kunstenaar
zich moet inlaten met kwesties als abstract denken, logica en
rekenkunde. Sinds John Maeda het softwareprogramma ‘Design
by Numbers’, beter bekent als DBN, ontwikkelde zodat kunstenaars op een eenvoudige manier met berekeningen konden werken,

JERRY GALLE

86

zĳn er verschillende gelĳkaardige softwareprogramma’s ontwikkeld. Enkele veel gebruikte programma’s voor artistiek gebruik
zĳn ‘Max Msp Jitter’ (deze programmeeromgeving bestond al voor
DBN), ‘Processing’ en ‘VVVV’. Deze programma’s bieden kunstenaars en ontwerpers de mogelĳkheid om de fundamenten van het
programmeren binnen een visuele context te leren.
Het aanwenden van algoritmes binnen een artistiek proces
ligt zeker niet voor de hand. Het is nodig om een zekere kennis te
hebben van wiskundige modellen en logische systemen die je zou
kunnen gebruiken om een project te realiseren. Daarenboven moet
de niet altĳd makkelĳke syntaxis van de gekozen programmeertaal
worden aangeleerd. Programmeeromgevingen zoals ‘Processing’ en
‘Max Msp Jitter’ zĳn uitermate geschikt om de beginneling een
idee te geven van de mogelĳkheden. Deze programmeeromgevingen bieden immers een uitgebreid online forum en talrĳke oefeningen aan. Zodra men de beginnersfase voorbĳ is, kan men zich in
deze programmeeromgevingen verder ontwikkelen tot op redelĳk
hoog niveau. Zodra een bepaald niveau wordt bereikt, schakelen
de meeste programmeurs en programmeur-kunstenaars over naar
een van de eerder vermelde ‘hogere’ programmeertalen zoals c,
c++ of Java. Deze programmeertalen bieden de mogelĳkheden om
specifieke plug-ins, objects en libraries te schrĳven voor programmeeromgevingen zoals ‘Max Msp Jitter’ en ‘Processing’.
Sommige algoritmes hebben een drastische impact op de vorming van het digitale beeld. Het visuele resultaat van zo’n algoritme kan voor de mens onvoorspelbaar of betekenisvol lĳken. Een
eenvoudig voorbeeld hiervan is de zogenaamde ‘random’ of willekeurfactor. Je kan de computer een serie van alle mogelĳke getallen van bĳvoorbeeld 0 tot 100 laten berekenen tĳdens een bepaalde
tĳdsspanne. Wanneer je deze sequentie koppelt aan bĳvoorbeeld
de weergave van 100 beelden, dan zou de opeenvolging van deze
willekeurige stroom aan beelden voor ons een verhaal kunnen vertellen, terwĳl het voor de machine slechts een afratelen blĳft van
willekeurige reeks getallen, aan elk getal een beeld gekoppeld. Het
is voor de kunstenaar niet alleen een uitdaging, maar ook een opgave om van in het begin de betekenisverlenende houding van de
mens mee op te nemen in de toepassing van de code, zodat er een
intrinsieke verhouding wordt gecreëerd tussen de gebruikte code
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(die de beeldenstroom produceert) en de betekenis (die er door de
mens kan worden in gelezen).
Het gebruik van wiskunde in een codeomgeving kan wegens
de hoge graad van abstractie ervan echter ook verwarrend zĳn als
men de visuele motivatie, eigen aan beeldende kunstenaars, uit het
oog verliest. De rechtstreekse vertaling van wiskunde in een beeld
leidt uiteraard niet per se tot een kunstwerk. Maar het gebruik
van wiskunde als een ‘tool’ binnen een programma kan leiden tot
een kunstwerk als deze wiskunde correspondeert met een menselĳke drĳfveer. Deze vereiste is vergelĳkbaar met de situatie van de
vroege computerkunstenaars die random algoritmes koppelden aan
de menselĳke intuïtie (cf. ook hoofdstuk ‘De geest de machine in
blazen’).
6.9. Conclusie
De eerste technische beelden roepen onwezenlĳke reacties op. Machinaal vervaardigde beelden bezitten een bovenmenselĳke perfectie in de vorm van een overdonderende visuele complexiteit.
Deze complexiteit maakt technische beelden ondoorgrondelĳk en
ze worden ervaren als spookbeelden die zich schĳnbaar buiten onze
onmiddellĳke invloedssfeer bevinden. De merkwaardige mengvorm
van technische kunstmatigheid en spookachtige realiteit is nergens
méér zichtbaar dan in de vroege fotografie waar de mechanische
abstractie van het productieproces niet tot foutloze of perfecte
beelden leidt maar de realistische weergave verstoort. Op die manier verkrĳgt men een beeld dat plastischere eigenschappen heeft
dan het bedoelde beeld en dus ook een extra, onbedoelde dimensie
heeft. Omdat het procedé in het beeld zelf zichtbaar is, kunnen de
vlekken en minutieuze vervormingen zelfs als een onderdeel van de
realistische weergave worden beschouwd. Men kan zo als het ware
nieuwe beelden vormen door middel van de samenvoeging van de
twee beeldtalen: de mechanische ruis en de realistische representatie, beide lagen als ‘waar’ beschouwend. De analoge foto die hieruit
ontstaat kan elke waarneming anders zĳn en wordt daardoor op
een statische manier visueel generatief.
De splitsing tussen de afgebeelde realiteit en het machinale procedé zal met de opkomst van het digitale beeldproces (nog
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meer) haar complexiteit tonen en tegelĳk opgenomen worden in
het digitale maakproces. Digitale pixels zĳn geen neerslag van een
fysisch gegeven, zoals bĳvoorbeeld lichtwaarden dat zĳn in het geval van de analoge fotografie. Bĳ digitale beelden kan de ordening
van de pixels op allerlei manieren worden aangepast, vervormd en
opgeslagen. Dit kan zelfs tĳdens het digitale creatieproces gebeuren. Deze flexibiliteit maakt digitale beelden echter onbestendig en
twĳfelachtig en vraagt een nieuwe manier van kĳken naar, omgaan
met en geloven in digitale beelden.

89
7.

ZIEN

7.1. Preambule
Die representatie door gevoel,
robotprojecten activeren beeldverwerkende robotprojecten.
Zelfgeschreven beeldverwerkende aard.
Kwamen machines,
vĳftien beeldverwerkende artistieke machines.
7.2. Elektrische Zenuwen van het Beeldapparaat
Verwantschap door particuliere vormen kunnen weliswaar
kunstenaarsvormentaal
doorlaten.
Met die selectiemethode.
Weliswaar realiteit van de originele selectie.
Inhoudelĳk algoritmesysteem
moet een door de subjectieve buitenwereld gebruikte stĳl
toestaan.
Ten codering, sleutels.
Meestal opdat digitaal abstracte regels deze tekenaar
betekenisverlening resulteert.
Lezen is een middel van het systeem
beter dan artistiek stapsgewĳs
aansluiten.
Vergt, moet en ontwikkelt persoonlĳke stapsgewĳs
particuliere toeschouwers.
Inhoudelĳke leidraad,
stĳl geval
verschilt van papier.
7.3. Bepaal Vooraf
Wat van een ogenschĳnlĳke ruimtesoftware?
Bepaalde kunstenaarsfuncties worden geoefende stappen.
Hedendaagse kunstenaarkunstenaars.
Kunstenaarsapparaten aan derden weergegeven.
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Die elementen stappen langer.
In geval van abstractie,
maar zelf met presets presets beeldpresets presets
volautomatische presets.
En onderuit,
volstrekt ook zelf bevattelĳk volautomatisch volautomatische
onpersoonlĳke terugkomen kunstenaar volautomatische
onpersoonlĳk volautomatisch volautomatische
volautomatische Voorgeprogrammeerde abstractie.
Opgebouwd vanuit onpersoonlĳk bepaalde en beperkt door
middel van software apparaten.
Weergave apparaten subjectiveren geoefende presets.
Digitale kleurwaarden die de keuze zelf aanzien als
keuzevrĳheid.
Bĳvoorbeeld, ogenschĳnlĳke keuzevrĳheid is mechanische
keuzevrĳheid
welke echter verder gaat dan het visuele vooraf.
7.4. Beïnvloeding
Daguerreotypebeeldvorming,
Angstverschĳning van onze Sigmund.
Fotografie kraakt.
Fenomeen van onze fotografische zekerheid
voor onze spookachtige gebroeders staat een uncanny figuur,
ontdekking gekoppeld aan de nog geheime onwezenlĳke
stellen.
Drenkelingfilms met een logische boodschap.
Bovenmenselĳke Newton.
Men gaat machines dichten met chemische
tussenbeeldhaartjes.
Zekerheid heen, gelĳkaardig weer.
Heen en weer.
Voorbeeldige pixelbron van kinderlĳke perfectie en
analoge schilderĳen die machinale beschreven objectwaarde
uiteenrafelen.
Heidense kortstondigheid die opleeft per telling
Geheid ook in deze interpretatie.
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Ervaren zullen analoge afbeeldingen thematisch realistische
programmafuncties kraken.
Met hun lichtwaarden.
7.5. Codestĳl
Digitale stĳl,
gemanipuleerd door mogelĳke moeilĳke adaptatie.
Medium zonder manieren.
Digitale manipulatie digitale beeldtaal manipulatie.
Zonder onderscheid en waarheidsgetrouwheid.
Aspectschrĳven is inhoudelĳk echt worden.
Mathematische dubbele,
binnenin simulaties van authenticiteit en met rekenkundig
twĳfelachtige particuliere authenticiteit
die de digitale gelikte hoedanigheid virtueel maken.
7.6. Blinde
Consumptiecultuur door formules en processen fotografisch
aangereikt.
De gebruiker heeft steeds kosten aan de software.
Voorgeprogrammeerde manipulatiemogelĳkheden.
Het moet opbrengen, voorgeprogrammeerde gebruiker
gebruikersverwondering.
Kunstenaar, druk onmiddellĳk op programmaknop.
De groter vluchtige bĳkomende black drukkende beeldenbox.
Aanvinken van een vervormende machine combinatie.
Effectieve ingrĳpen verlangt voorspelbaarheid.
Voorgeprogrammeerde, door ernst voortdurend
voorgeprogrammeerde bĳstellen van mogelĳkheden.
Gebruikt de gestefilters.
Stelt mogelĳk software groter en nieuwer.
Genereer interactie met de gebruiker.
Worst weerspiegeld software.
Ontmoedigend universum.
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7.7. Bouwelementen
Paardvoorbeelden.
We aanschouwen basisonderdelen, fragmenten
van een Turk
die we kunnen heropbouwen, herkenbaar maken
en digitaal eveneens,
tĳdens dimensies met lĳnen en contrasten,
als perspectiefafbeelding aanschouwen.
Een losse capaciteit die verschillende toeschouwers
aanschouwen en heropbouwen.
Mathematische Vinci.
Rekenkundige composities met automatische gereproduceerde
realistische schilderkunst.
Analoog paard vervormd het artistieke waarnemen.
Leonardo is opgemaakt om abstracte visuele punten in
conceptuele
Beelden te verbeelden
Geef beeld onscherpte, beelden
Tot lezen heropbouwen, deze afbeelding
Deze dimensie van toeschouwerperspectief.
7.8. Beeldcodering
Het begint met betekenisvol aaneenschakelen.
Moet John schrĳven want talrĳke schrĳvers koppelden
specifieke beelden
aan Java.
Visuele Codeomgeving, context codeniveau,
dat bestaat uit het zogenaamde betekenisvolle afratelen.
Het motivatieverhaal.
Taalhouding van mensen.
Code is ook code zonder codeomgeving;
Onderliggende tool, dat is toeval zeker.
De mens correspondeert betekenis door motivatie
waarmee programmeertalen de rangschikking maken.
Afhankelĳk van mens.
Afhankelĳk van bouwblokken.

ZIEN
Een beginneling zou de hogere menselĳke serie willekeurig
verliezen.
7.9. Conclusie
Twĳfelachtig dimensie,
zichtbare spookbeelden met bovenmenselĳke flexibiliteit.
Machinale waarneming roept naar
onbedoelde onmiddellĳke en merkwaardige
figuren, deels halfduister
deels codeongelovig.
Tĳdens de onthutsende
herkenning wordt echtheid in was gehuld.
Bezoekuren van het Rekenkundig onderscheiden,
automatisch gereproduceerde,
artistieke punten veroorzaken automatisch opgemaakte
conceptuele herkenningspunten.
Realistische paarden nemen namelĳk moeiteloos
wassen onzekerheden waar.
Angst voor kinderlĳke realisme,
met technische hardnekkigheid.

93

94

95
8.

HET SCHRIFT
Veel poëtische en conceptuele begrijpelijkheden stotteren hun eigen
code. De machine moet vooral soepele variaties op deze stotteringen bedenken zodat de mens ze volgens visuele buigzaamheden
decodeert. – Poëtische Machine (2009)

8.1. Preambule: de Codering van Taal
Een algoritme is een talig recept om stap voor stap berekeningen te
maken of iets te construeren.Aangezien algoritmes een belangrĳke
rol spelen in de hier beschreven artistieke praktĳk, bespreekt dit
hoofdstuk het belang van taal in een digitale omgeving – of beter:
de taal en talige structuren eigen aan een digitale omgeving. Nochtans bespreken we eerst het taalspel bĳ de groepering Oulipo. Daar
is echter een goede reden voor: deze groepering zette algoritmes
en taalmechanismen in om gedichten en verhalen te construeren.
Aansluitend wordt het clinamen van de Oulipiaan Italo Calvino
besproken. Daarna wordt de relatie tussen code en technische beelden besproken vanuit het oogpunt van Vilém Flussers filosofie.
Volgens Flusser is de uitvinding van het technische beeld minstens
zo belangrĳk als de uitvinding van het lineaire schrift. Hĳ beschrĳft een wereld die fundamenteel verandert door de uitvinding
van het technische beeld, een soort beeld dat zoals we zullen zien
door wetenschappelĳke teksten wordt gecreëerd. Ten slotte lichten
we een stuk van onze artistieke praktĳk toe en wordt de constructie van de code en zĳn implementatie in het project ‘An a is a b is
a z’ uiteengezet.
8.2. Tekstprocessen
‘Oulipo’ (‘Ouvroir de Littérature Potentielle’) is een voornamelĳk literaire groepering van wiskundigen en schrĳvers gesticht in
1960 en die vandaag nog altĳd bestaat. ‘Ouvroir’ betekent handwerkzaal of naaiatelier van een vrouwenklooster of een liefdadige
instelling, deze term benadrukt naast de kolderieke dimensie het
artisanale karakter van Oulipo. De Oulipianen verkennen met een
glimlach het spanningsveld tussen algoritmes en literatuur. De
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Fig. h – Bifurcatiegrafiek die de structuur genereert van
Raymond Queneaus ‘A Story as You Like It’, een tekst
geïnspireerd op computerinstructies. (Wardrip-Fruin, 2003)

bekendste en tevens stichtende leden zĳn de schrĳvers Raymond
Queneau en Georges Perec, en de wiskundige François Le Lionnais die president van Oulipo was en tevens schaakpartner van
Marcel Duchamp. Le Lionnais bedacht nog andere ‘Ouvroirs’ zoals
Oupinpo (schilderkunst), Oulipopo (misdaadromans), Oumupo
(muziek), Oumathpo (wiskunde) en Oucuipo (koken). De leden
zĳn gelieerd aan de Patafysica, zodat er een connectie is die teruggaat tot Alfred Jarry’s oeuvre (cf. Hodges, 2010). Verschillende van de stichtende leden van Oulipo hadden titels binnen het
‘Collège de Pataphysique’. Queneau was ‘Transcendant Satrape’,
Latis (pseudoniem van Emmanuel Peillet) was ‘Secrétaire-Particulier général’, Noël Arnaud was zowel ‘Régent de ‘Pataphysique
générale et de Clinique de Rhétoriconose’ als president van Oulipo
na de dood van Le Lionnais in 1984. Er is ook een inhoudelĳk of,
in patafysische termen, denkbeeldig verband tussen Oulipo en de
patafysici. Deze ‘breigroep’, zoals ze zichzelf noemen, is primair
niet met literatuur bezig maar met potentiële literatuur. Zoals
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Le Lionnais in het Oulipo-groepsmanifest schrĳft, is een literair
werk het resultaat van rigoureuze beperkingen in vocabularium,
syntaxis, poëtisch rĳm, enzovoort. Het idee achter hun potentiële
literatuur is de analyse en de synthese van deze beperkingen door
wiskundige systemen en door oudere schrĳftechnieken die nooit
zĳn doorgedrongen in het algemeen erkende literaire vocabularium. Oulipo is eveneens schatplichtig aan de taalkundige methodes van Raymond Roussel en hoort daarom thuis in de eerder
beschreven kunsthistorische lĳn van de machineverbeelding van
Jarry, Roussel, Picabia en Duchamp (zie hoofdstuk Situering).
De vroegste voorlopers van Oulipo vinden we reeds in de
zeventiende eeuw terug bĳ Georg Philip Harsdörffer (1607-1658).
Harsdörffer stichte in 1644 de ‘Pegnitse Schaapherders’, een literaire groepering in Nürnberg (ook wel de ‘Pegnesischen Blumenorde’
genoemd), en schreef ‘poëtische trechters’ (‘Poetischer Trichter’,
1648–53) waarmee men in zes uur tĳd in een ieder poëziekunst kon
gieten (cf. Robertson, 1950, p. 83). Harsdörffer maakte ook combinatorische poëzie zoals deze uit ‘Delitiae’ (1651, II, p. 55):
‘Ehr, Kunst, Geld, Guth, Lob, Weib und Kind
Man hat, sucht, fehlt, hofft und verschwind’

De tien cursieve woorden kunnen in alle mogelĳke manieren geordend worden zonder het ritme te verbreken want ze zĳn alle tien
eenlettergrepig. De willekeurige combinatie kan 3.628.800 unieke
gedichten of variaties opleveren, die alle verschillend en grammaticaal correct zĳn. Deze vorm van dichten komt veel voor in de
zeventiende eeuw en werd ‘Poetices Proteos’ genoemd of ‘Proteische Poëzie’. Julius Caesar Scaliger zou de uitvinder ervan zĳn.
Gottfried Wilhelm Leibniz vermeldt in zĳn ‘Dissertatio de Arte
Combinatoria’ (1666) verschillende voorbeelden in eenlettergrepig
Latĳn van dichters zoals Bernhardus Bauhusius, Thomas Lansius,
Johan Philippus Ebelius en Johan Baptistus Ricciolus. De proteische versvorm is een couplet of een langer gedicht waarin de volgorde van de woorden kunnen gewĳzigd worden zonder het rĳm te
breken (Leibnitz, Dissertatio, p. 86). We moeten echter tot 1962
wachten voor de eerste proteïsche roman wordt geschreven, Marc
Saporta’s ‘Composition No. 1’ (1962). De pagina’s van Saporta’s
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Fig. i – Lewis Carroll, ‘A Square Poem’ ca. 1870.
(in Gardner, p. 20, 2005)

boek kunnen in alle mogelĳke volgordes gelezen worden. Onder de
meer recente voorlopers van Oulipo kunnen we ook Lewis Carroll
(1832-1898) rekenen. Carroll, schrĳver van ‘Alice’s Adventures in
Wonderland’, maar ook wiskundige, liet zich bĳvoorbeeld inspireren door het vierkant in het gedicht ‘A Square Poem’. De eerste
regel en de eerste kolom in Carrolls gedicht bevatten exact dezelfde
woorden, evenals de tweede regel en de tweede kolom, enzovoort.
De Surrealisten André Breton (1896-1966) en Philippe Soupault
(1897-1990) produceren in 1919 de ‘automatische tekst’ ‘Les
Champs Magnétiques’ (1920). Surrealisme is een ervaring die
de realiteit overstĳgt en wordt in 1917 door de Franse schrĳver
Guillaume Appolinaire (1880-1918) als dusdanig geïntroduceerd.
Breton en Soupault baseren hun ‘écriture automatique’- techniek
op Jean Martin Charcots (1825-1893) studie van hypnose en op het
werk van Pierre Janet (1859-1947) die onder andere spiritualistische mediums observeert (Gibson, 1987). Breton exploreert tussen
1922 tot 1924 het automatische schrĳven en in het ‘Manifeste du
Surréalisme’ (1924) formuleert hĳ Surrealisme als een psychisch
automatisme dat tot pure expressie van het denken leidt zonder de
gebruikelĳke controlemechanismes zoals ratio, moraliteit en esthetica (Breton, 1924 in Gallimard, 1988). De ‘écriture automatique’techniek legt de nadruk op toeval en spontaneïteit die droombeelden, onbewustheid, objectiviteit en subjectiviteit verenigt. Breton
schrĳft immers in zĳn ‘Les Vases Communicants’ (1932) dat de
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droomwereld en de werkelĳke wereld communicerende vaten zĳn
en dat een scheiding ervan zinloos is. Samengevat wenst Breton
dat schrĳvers en kunstenaars zowel externe stimuli als bewuste,
logische gedachten uitschakelen zodat hun creaties ongedwongen
en zonder vooroordelen ontstaan.
De traditie van taalmechanismen verkrĳgt een hoogtepunt
in James Joyces romans, waaronder ‘Ulysses’ (1922), waarin een
generatieve structurering aan de hand van een lexicon van meer
dan 30.000 woorden zĳn bekende ‘stream of consciousness’-techniek mogelĳk maakt. Joyce onderbreekt ook vaak zinnen, of laat
het personage ‘springen’ op een totaal andere gedachte door het
weglaten van interpunctie en fragmentering van de tekst. Umberto Eco noemt in ‘Opera Aperta’ (1962) Joyces romans voorbeelden
van ‘openheid’ of van ‘werken in beweging’. “[W]e can say that
the work in movement is the possibility of numerous different
personal interventions, but it is not an amorphous invitation to
indiscriminate participation. The invitation offers the performer
the chance of an oriented insertion into something which always
remains the world intended by the author.” (Eco, p. 62). Open
constructies stellen volgens Eco een reeks van strak vooraf vastgestelde interpretatieve oplossingen ter beschikking maar staan
lezers nooit toe buiten de strikte controle van de auteur te treden.
Bovendien laat Joyce zich niet in met een consistente ontvouwing
van een ononderbroken tĳdsverloop of een plausibele ruimtelĳk
continuüm waarin zĳn personages zich bewegen. Joyces experimentele technieken en mechanismes worden door mediakunstenaars uit de jaren 1990 en de vroege jaren 2000 herontdekt en digitaal toegepast in de vorm van databases en multimedia-gerichte
projecten. We kunnen hier denken aan iemand als Lynn Hershman met haar ‘Lorna’-project (1979-1983). Het ‘Lorna’-project
kan beschouwd worden als de eerste interactieve video-installatie.
De opzet van het project is eenvoudig: een vrouw zit voor een
televisiescherm met haar afstandsbediening, de toeschouwer kan
de afstandsbediening gebruiken om videoselecties te maken en zo
zelf een verhaal te scheppen. In zekere zin worden Joyces narratieve strategieën zoals bĳvoorbeeld een ononderbroken tĳdsverloop in zulke interactieve werken praktisch toegepast hoewel
de toenmalige beperkte technieken niet toelaten de rĳkdom en
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‘openheid’ van Joyces romans te evenaren. “In these respects, the
novel [van auteurs als Joyce, Samuel Becket of T.S. Elliot] could
be seen as proto-digital in its nonlinear structure, database-like
orientation, and multimedia bent; it is composed not as a traditional linear narrative but rather as a fragmented collection of
loosely related material, something like a database of stories and
characters.” (Hodges, 2010, p. 142)
Oulipo is vernieuwend door de speelse en experimentele houding
ten opzichte van de taal. Ze zien taalbeperkingen en semiautomatische mechanismen niet noodzakelĳkerwĳze als belemmeringen
voor de creativiteit. In veel gevallen creëren ze zelfs nieuwe belemmeringen, structuren en programma’s om hun teksten te (her)
schrĳven. Perecs methode om de roman ‘La Disparition’ te schrĳven zonder gebruik te maken van de letter ‘e’, is daar een berucht
voorbeeld van (Perec, 1969). Een bepaalde letter in een tekst
ongebruikt laten noemt men een lipogram. Perecs ‘La Disaparition’ is dus een ‘e-lipogram’: de letter ‘e’ komt niet één keer voor
in de tekst. De ‘Oulipese’ processen worden meestal geactiveerd
door mathematische formules, die hun teksten de aura van ‘oplosbaarheid’ geven die zo eigen is aan de toepassing van wetenschappelĳke methodes. De oplosbaarheid is evenwel onoplosbaar,
en dat is een tegenstrĳdigheid waarmee de ‘Oulipianen’ graag en
doelbewust spelen. De bekendste, zoniet enige letterlĳk ‘onuitleesbare’ dichtbundel ter wereld, ‘Cent mille milliards de poèmes’
(1961) van Raymond Queneau drĳft deze onoplosbare oplosbaarheid ten top. In plaats van honderdduizend miljard losse gedichten te schrĳven, knipt Queneau de versregels van tien sonnetten
zodanig los dat ze afzonderlĳk kunnen worden omgeslagen en willekeurig kunnen worden gecombineerd (zie Fig. j). Het resultaat is
een potentiële verzameling van exact 100.000.000.000.000 sonnetten. Queneau rekende voor de lezer uit dat iemand die 24 uur per
dag leest, 190.258.751 jaar nodig heeft om door deze bundel heen
te komen. ‘Cent mille milliards de poèmes’ is in de woorden van
Oulipiaan Italo Calvino “not so much a book as the rudimentary
model of a machine for making sonnets, each one different from
the last.”(Calvino, 1967).
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Voor de ‘Oulipianen’ is het proces dat leidt tot een tekst even belangrĳk als de tekst zelf. Daarbĳ zoeken ze naar nieuwe structuren
die ook door andere schrĳvers gebruikt kunnen worden.
Oulipo opdelen in vakjes is niet eenvoudig, maar we kunnen drie grote werkwĳzen onderscheiden (Berge, 1973) Allereerst
willen ze gekende beperkingen zoals het sonnet of de alexandrĳn
door nieuwe en zelfgemaakte linguïstische beperkingen vervangen.
Perecs roman zonder ‘e’ is daar een voorbeeld van. Een tweede belangrĳke werkwĳze heeft ogenschĳnlĳk niets met de eerste te maken. Het gaat om de automatische transformatie van teksten, zoals
Jean Lescures (1912–2005) ‘S + 7-methode’. Deze ‘S(ubstantif) +
7-methode’ vervangt elk zelfstandig, maar later ook elk bĳvoeglĳk naamwoord en elk werkwoord, met het zevende woord uit de
woordenboekverklaring van het oorspronkelĳke woord. De derde
en meest complexe werkwĳze is de transpositie van wiskundige
concepten naar de taal. Ze bereiken dit door het fundamenteelste
Oulipiaanse principe toe te passen: de mathematisering van taal.
Dat wil zeggen dat taal opgedeeld en genummerd kan worden in
zĳn constitutieve onderdelen zoals letters, woorden, zinnen en paragrafen. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de tangens (uit
de geometrie) door stichtend lid François Le Lionnais (WardripFruin, 2003, p. 179). Ook Raymond Queneau maakt gebruik van
matrices (uit de algebra) in de vermenigvuldiging van zĳn teksten,
of van bifurcaties in ‘A Story as You Like It’ (zie Fig. h) (Berge, 1973).

Fig. j – Cent mille
milliards de poèmes
(1961) van Raymond
Queneau.
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8.3. Clinamen en Geesten
Het essay ‘Prose et Anticombinatoire’ (1981) van de Oulipiaan
Italo Calvino over de constructie van zĳn verhaal ‘The Burning
of the Abominable House’ (1973) toont aan dat de computer meer
kan dan alleen een oneindige stroom leveren van variaties op een
gegeven verzameling gegevens. In het geval van Calvino’s verhaal
doet de computer zelfs het tegenovergestelde, want een groot aantal mogelĳke verhaallĳnen wordt vernauwd tot één verhaal. “On
the contrary the assistance of the computer takes on an anticombinatory character when, among a large number of possibilities,
the computer selects those few realizations compatible with certain constraints.” (Calvino in Wardrip-Fuin, 2003, p. 183). Calvino
ziet in de computer de mogelĳkheid van literaire machine, maar
nochtans vindt hĳ dat geen enkel algoritme, hoe kunstig het ook is
samengesteld, literatuur kan scheppen. Calvino komt dan tot de in
onze context interessante gevolgtrekking dat enkel het ‘clinamen’
machineteksten tot kunstwerken omvormt. Met het ‘clinamen’ bedoelt Calvino afwĳkingen in teksten en fouten in deterministische
systemen (Wardrip-Fruin, 2003, p. 148).
De term ‘clinamen’ ontleent Calvino aan Lucretius’ (9855 v. Chr.) atoomtheorie. Clinamen is de kleinste onvoorspelbare
richtingverandering van atomen die op hun plaats vallen, botsen en weer nieuwe formaties maken. Ofwel, het clinamen is de
kleinste hoek waarmee een atoom van zĳn recht pad afwĳkt. Ilya
Prigogine en Isabelle Stengers zien het clinamen in hun boek ‘Orde
uit Chaos’ (1984) als een van de meest fundamentele factoren die
verantwoordelĳk zĳn voor nieuwe, onvoorspelbare en zelforganiserende dissipatieve structuren (Prigogine, 1984).
Calvino gebruikt de term ‘clinamen’ voornamelĳk als metafoor voor een specifiek moment tĳdens een creatief proces. Het
clinamen treedt op wanneer de taalgewoontes tĳdens het schrĳven
doorbroken worden en zo nieuwe narratieve lĳnen loskomen. Het
clinamen doet dit door de symmetrie van systemen of de orde
van het werk zelf te doorbreken. Wanneer de orde in een systeem
verbroken is, ontstaat echter een verlangen naar een orde van een
andere soort. Het gaat bĳvoorbeeld om een verlangen naar alternatieve eindes of naar nieuwe startpunten van het verhaal. Voor
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Calvino is literatuur een strĳd of verlangen om aan de beperkingen van taal te ontsnappen. “The struggle of literature is in fact a
struggle to escape from the confines of language; it stretches out
from the utmost limits of what can be said; what stirs literature is
the call and attraction of what is not in the dictionary.” (Calvino,
1967, p. 16). Dit verlangproces of dit generatieve verlangen is vergelĳkbaar met de eerder besproken verlangmachinestheorie van
Deleuze en Guattari. Zoals we hebben gezien produceren defecten
verlangens in machines. Voor Deleuze en Guattari kan het clinamen zelfs hele culturele bastions omverwerpen en verschuivingen
veroorzaken (Deleuze, p. 488-492, Mille Plateaux). Het clinamen
genereert dus wanorde in een deterministisch systeem, maar het is
een vorm van wanorde die zichzelf regelt en reorganiseert tot een
onverwacht en geordend systeem. Het clinamen is verwant aan de
willekeur of het toeval, maar bezit een zelfregulerende eigenschap
die ontbreekt in de willekeur.
In zĳn lezing ‘Cybernetics and Ghosts’ (gehouden te Turĳn,
1967) beschouwt Calvino schrĳvers tegelĳk als product en als instrument. “The so called personality of the writer exists within the
very act of writing: it is the product and the instrument of the
writing process.” (Calvino, 1967, p. 13). De schrĳver is dan ook
een zelfregulerende machine, en Calvino overweegt de mogelĳkheid van zelfregulerende machines die zouden kunnen schrĳven.
“A writing machine that has been fed an instruction (…) could
devise an exact and unmistakeable ‘personality’ of an ‘author (…).”
(Calvino, 1967, p. 13). Uiteraard bedoelt hĳ niet dat er binnenkort
literaire schrĳfrobots zullen geboren worden. Wel ziet hĳ de taal
zelf als een machine. “Mankind is beginning to understand how
to dismantle and reassemble the most complex and unpredictable
of all its machines: language.” (Calvino, 1967, p. 8) Literatuurmachines, ofwel computerprogramma’s die tekst produceren, kunnen
moeiteloos permutaties uitvoeren op een gegeven invoer, maar de
poëtische dimensie komt van “a man endowed with a consciousness and an unconscious, that is, an empirical and historical man.”
(Calvino, 1967, p. 20). Calvino vraagt zich tĳdens zĳn lezing af
wat de grootste test zou zĳn voor een ‘poetic-electronic machine’ of
elektropoëtische machine en besluit: gedichten schrĳven volgens de
regels van de dichtkunst, gedichten met gesloten metrische vormen
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schrĳven en romans die alle regels nauwgezet toepassen (Calvino,
1967, p. 11). Met andere woorden: de grootste uitdaging zou eruit
bestaan dichtkunst te produceren in traditionele vormen. Na een
periode van grote bloei van deze classicistische literatuurmachine,
zou ze ongetwĳfeld haar eigen machineavant-garde voortbrengen door middel van de beschikbare cybernetische leersystemen.
Calvino heeft het dus over “a literature-machine that at a certain
point feels unsatisfied with its own traditionalism and starts to
propose new ways of writing, turning its own codes completely
upside down” (Calvino, 1967, p. 11), en formuleert zo een typische
Oulipiaanse visie die niet gespeend is van humor.
Calvino wordt echter ernstiger wanneer hĳ het zogenaamde
genie onder vuur neemt en de bĳhorende mythe dat inspiratie als
manna uit de lucht komt gevallen. “What Romantic terminology
called genius or talent or inspiration or intuition is nothing other
than finding the right road empirically, following one’s nose, taking short cuts, whereas the machine would follow a systematic
and conscientious route while being extremely rapid and multiple
at the same time.” (Calvino, 1967, p. 13). En het is deze methode
die Calvino volgt. Het beslissende moment waarop de literatuur
levend wordt, is wanneer ze gelezen wordt. De figuur van de schrĳver verdwĳnt dan, “[A]nd so the author vanishes, that spoiled child
of ignorance, to give place to a more thoughtful person, a person
who will know that the author is a machine, and will know how
this machine works.” (Calvino, p. 14, 1967, eerste twee komma’s
toegevoegd).
Calvino wĳst op het einde van zĳn betoog op het succesvolle
huwelĳk van het combinatorische spel en het onbewuste in de
kunsten. Literatuur is een combinatorisch spel dat onvermĳdelĳk
mogelĳkheden buiten haar bereik najaagt. Het spel neemt op een
gegeven moment onverwachte wendingen en genereert als vanzelf
onverwachte betekenissen (cf. het clinamen). Als de lezer in deze
onverwachte wendingen en betekenissen zaken uit zĳn onbewuste
herkent, dan komt de tekst of het kunstwerk tot leven en kent het
combinatorische spel een nieuwe speler, de lezer. “It will be the
shock that occurs only if the writing machine is surrounded by
the hidden ghosts of the individual and of his society.” (Calvino,
1967, p. 20).
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Opmerkelĳk bĳ de toepassing van wiskundige algoritmes en taalmechanismen is de creatie van een speelveld, waarin nieuwe en
onvoorziene taalingrepen, concepten of vormen mogelĳk zĳn. Dat
deze vrĳheid net wordt gecreëerd door middel van mechanismen
en wiskundige systemen lĳkt op het eerste gezicht in tegenspraak
met artistieke processen te zĳn. Toch levert de mechanische vrĳheid die Oulipo voorschrĳft, nl. het inzetten van taalbeperkingen
en semiautomatische hulpmiddelen, interessante speelruimtes en
experimenten op. Het vermogen van algoritmes om een uitgebreid
netwerk van variaties te genereren op een relatief klein aantal
grondbegrippen valideert het gebruik ervan. Hoewel mechanische
methodes de creatieve daden van kunstenaars helemaal niet kunnen vervangen, bieden ze hun wel een immense hoeveelheid aan
beschikbare combinaties aan. Deze combinaties kunnen het artistieke project verrĳken en onverwachte wendingen geven. De software van de ‘Poëtische Machine-teksten’ maakt niet alleen gebruik
van gelĳkaardige mechanismen, maar is ook door een gelĳkaardige
opzet geïnspireerd.
8.4. Schrift en Beeld volgens Vilém Flusser
In fact, shaped as an ‘I’, line is the first linguistic mark of
differentiation, signifying the subject’s entry into language.
(‘On Line’, Moma, 2010, p. 23)

Het schrift heeft zĳn oorsprong in het beeld. Het hedendaagse
technische beeld heeft zĳn oorsprong in teksten, namelĳk in codes. In Flussers filosofie neemt, zoals zal blĳken, het bĳzondere
dialectische verband tussen technische beelden en teksten een belangrĳke plaats in.
Het vroegste schrift bestond uit ideogrammen of beeldtekens
die een bepaald begrip uitdrukken. Mettertĳd werden deze beeldtekens vereenvoudigd tot hun beeldkarakter uiteindelĳk verdween
en enkel nog lĳnen overbleven, wat meteen verklaart waarom deze
schriftsoort ‘lineair’ wordt genoemd.
De uitvinding van dat lineaire schrift is cruciaal voor Flusser
omdat ze een breuk veroorzaakt met een voorheen circulaire manier
van denken. De circulariteit is eigen aan de magische wĳze van
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denken, waarin alles zich steeds herhaalt en alles met elkaar in verband staat. Volgens Flusser hoort het beeld thuis in deze magische
wĳze van denken. Ook in het beeld staat alles met alles in verband
en ontvangt één element zĳn betekenis van alle andere elementen
samen. In de magische wereld betekent het kraaien van de haan
zonsopkomst en zonsopkomst het kraaien van de haan. Het lineaire schrift knipt als het ware deze circulariteit door en leidt tot
een nieuw vorm van bewustzĳn, het historische bewustzĳn. Dit
bewustzĳn denkt niet langer circulair-magisch, maar historisch,
d.w.z. in termen van oorzaak en gevolg, waarbĳ de tĳd zich op één
lĳn ontrolt: van het verleden naar de toekomst. De zon komt niet
langer op bĳ het kraaien van de haan, maar het kraaien van de
haan wordt veroorzaakt door het opkomen van de zon.
De circulaire tĳd van de magie wordt dus opgespannen als
de lineaire tĳdslĳn van de geschiedenis, waarin niets zich herhaalt
maar alles slechts eenmaal gebeurt. Uit die breuk tussen magisch
bewustzĳn en historisch bewustzĳn ontstaat een dubbele strĳd:
deze van het schrift tegen het beeld en die van het historische bewustzĳn tegen de magie. Het schrift wil immers de beelden openbreken en de blik op de wereld terug vrĳmaken door beelden van
hun magische werking te ontdoen.
Volgens Flusser is de verhouding tussen tekst en beeld uitermate dialectisch. Niet alleen willen teksten beelden ‘wegverklaren’,
omdat beelden niet langer begrĳpelĳk waren, maar beelden gaan
later ook teksten illustreren om deze terug voorstelbaar te maken.
Door steeds verdere specialisering waren teksten immers elitair geworden, hermetisch, en dus niet langer voorstelbaar. Door deze
dialectiek ontstaat volgens Flusser een merkwaardige, dialectische
ontwikkeling: beelden werden steeds begripsmatiger en teksten
werden steeds beeldender.
Zo meent hĳ dat de meest begripsmatige beelden computerbeelden zĳn, en dat de grootste verbeeldingskracht in wetenschappelĳke
teksten zit. Uiteraard richten we onze aandacht hier verder op digitale beelden. Computerbeelden hebben een uitzonderlĳke hoedanigheid aangezien ze onrechtstreekse producten van wetenschappelĳke
teksten zĳn. Algemeen geldt voor Flusser dat de wetenschappen zich
pas konden ontwikkelen door het conceptuele denken dat op zĳn
beurt mogelĳk werd gemaakt door het lineaire schrift. Wetenschap-
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pelĳke teksten brachten echter bepaalde producten voort, die opnieuw tot beelden leidden! Dat is een voor Flusser bĳzonder verrassende vaststelling: de strĳd tegen beelden leidde uiteindelĳk tot een
denken dat zichzelf weer voorstelbaar maakte door een nieuwe soort
beelden. Flusser heeft het in het bĳzonder over de fotografie, die als
het ware een aantal wetenschappelĳke disciplines zoals chemie, mechanica en optica letterlĳk tot beelden transformeert. Hoewel Flusser
ook wel digitale (‘elektromagnetische’) beelden vermeldt, werkt hĳ
dit niet echt uit. Nochtans ligt een verdere uitwerking voor de hand.
Digitale beelden zĳn niet enkel het onrechtstreekse product van wetenschappelĳke teksten (informatica); ook op een veel rechtstreeksere manier zĳn ze een verwerkelĳking van Flussers dialectische verband tussen beeld en tekst. Onderliggend aan digitale beelden liggen
immers de talige structuren van de informatica: programma’s, codes,
en algoritmes. Deze technische teksten of computercodes worden
door een programmeur op een lineaire manier neergeschreven zodat
ze cyclische processen activeren. De beelden die door de code worden
gevormd zĳn daarom nog niet magisch, maar het proces dat er aan
ten grondslag ligt is dat wel. Algoritmische (beeld)processen bewegen immers niet lineair. Ook Flusser erkende dat technische beelden
een zekere magie terug invoeren.
Samengevat was er eerst het magische bewustzĳn van traditionele beelden, waarmee het lineaire schrift en het daarmee samengaande historische bewustzĳn de strĳd aangaat. Op zĳn beurt
heeft de ontwikkeling van het schrift echter nood aan verheldering,
met name wanneer het schrift al te hermetisch wordt. Het is de
komst van het technische beeld die hiervoor zorgt: er ontstaat een
magisch bewustzĳn van de tweede graad, en volgens Flusser kondigt de komst van het technische beeld meteen ook het einde aan
van het historisch bewustzĳn en het lineaire denken.
Keren we nog even terug naar de uitvinding van de fotografie.
Volgens Flusser wordt de fotografie in de negentiende eeuw uitgevonden om teksten opnieuw voorstelbaar te maken en ze een magische lading te geven of, beter, om het sluimerende magische gehalte
ervan weer naar boven te halen. Veel wetenschappelĳke teksten waren door de hoge graad van specialisatie immers hermetisch geworden. Anderzĳds zĳn in de negentiende eeuw teksten voor de meeste
mensen toegankelĳk geworden door de invoering van de algemene
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schoolplicht. De massa voedt zich echter met goedkope teksten en
er ontstaat een zekere vorm van tekstinflatie. Traditionele beelden
zĳn intussen weggevlucht in de beschermde ruimtes van de musea.
Technische beelden zouden uitgevonden zĳn (en dat hoefde men
niet noodzakelĳk te beseffen) om deze driedeling in hermetische teksten, goedkope teksten en afwezige traditionele beelden ongedaan te
maken. De wetenschappelĳke teksten zouden opnieuw voorstelbaar
worden door het technische beeld, de traditionele beelden zouden
weer vrĳ circuleren, en de goedkope teksten zouden opgewaardeerd
worden. Het technische beeld kan deze belofte echter niet waarmaken
en komt in een spiraal van mateloze reproductiedrang en wildgroei
terecht. In plaats van een versplinterde cultuur te helen, leidde het
technische beeld tot massacultuur. Technische beelden domineren
intussen meer dan ooit de samenleving. Dat is niet zonder gevolgen
voor het historische bewustzĳn, dat langzaamaan plaats ruimt voor
een andere soort bewustzĳn dat zich ent op het alomtegenwoordige
technische beeld. Volgens Flusser “zĳn we alle verklaringen ondertussen zat en geven er de voorkeur aan ons aan de foto te houden,
die ons van de noodzaak van het conceptuele, verklarende denken
ontlast (…).” (Flusser, 2007, p. 64)
Apparaten zĳn volgens Flusser alle simulaties van het denken. Althans, het zĳn simulaties van die denkprocessen die kunnen
worden omgezet in rekenkundige processen. Fotocamera’s en computers zĳn niets anders dan rekenmachines, en steeds meer menselĳke werk wordt overgelaten aan deze gesofisticeerde rekenmachines, die sneller en feillozer functioneren dan mensen. Dat betekent
dat het digitaal universum almachtig is. De grote afwezige in deze
perfecte cartesiaanse simulatie van het denkproces is de menselĳke
psychologie. Flusser toont met andere woorden op nogal eigenzinnige wĳze aan waarom het technische beeld geen onschuldig verschĳnsel is, maar samenhangt met bepaalde vormen van denken en
bewustzĳn, en het resultaat is van een (nog steeds) durende strĳd,
maar ook dialectiek, tussen schrift en beeld.
8.5. Kĳken naar Falen
Keren we nu terug naar de artistieke praktĳk zelf. Wat volgt
zĳn een aantal bedenkingen naar aanleiding van het gebruik van
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computers binnen mĳn artistieke praktĳk, meer in het bĳzonder
tĳdens traditionele artistieke processen zoals tekenen.
Het traditionele creatieve proces kan omschreven worden als
een continue feedbackloop tussen beslissingen van de kunstenaar
en reacties van het materiaal waarmee de kunstenaar werkt (cf. o.a.
Berzowska, 1998). Een ervaren kunstenaar zal door gedegen materiaalkennis betere en efficiëntere beslissingen nemen en zo zĳn
werk meer diepgang verlenen. Maar op welke manier geven we
computers een plaats in deze opvatting?
Computers zĳn excentrieke machines. Ze zĳn berucht om
hun rekenkundige snelheden en beschikken over enorme opslagcapaciteit. Uitzonderlĳke kwaliteiten van digitale machines zĳn
dus veelheid en snelheid. Deze twee eigenschappen dwingen de
computergebruiker om eveneens snel uit veelheid te kiezen. Het
werkverband tussen kunstenaar en computer is dan ook voornamelĳk gebaseerd op keuzes. Keuzes uit het aanbod aan opslagcapaciteit: men kan bĳvoorbeeld honderden variaties maken op een
bepaald werk. Keuzes waar en wanneer men moet ingrĳpen tĳdens
hoge rekensnelheden of ingewikkelde processen. Keuze is dus de
belangrĳkste omgangsvorm met computers, en het is deze situatie
die er bovendien voor zorgt dat het artistieke proces op een spel of
op ‘trial and error’ lĳkt.
Beslissingen over de expressieve kwaliteit van een vorm
worden door het oog van de maker op het moment van de creatie
zelf gemaakt. Beslissingen nemen tĳdens het programmeren van
bĳvoorbeeld visuele elementen is meestal evenwel niet mogelĳk,
omdat de visuele output vaak niet onmiddellĳk gegeven is. De
programmeur tracht zich uiteraard wel de vorm in te beelden die
hĳ in talige code neerschrĳft. Herhaaldelĳk stopt hĳ met coderen
en evalueert hĳ zĳn resultaten. Deze evaluatie gaat als volgt: de
kunstenaar-programmeur heeft een boeiend stuk code geschreven
dat hĳ wil evalueren. Hĳ drukt op een knop (‘compiled’ de code, in
vakjargon), en de machine voert het proces uit. Het algoritme genereert de overeenkomstige vormen of bewegingen op een scherm
of door middel van servomotoren. Indien het resultaat niet bevredigend is, dan keert de kunstenaar op zĳn stappen terug en hĳ
past de code aan om indien nodig het vorige stadium weer te hernemen. Dit ‘blinde’ programmeren vergt een grote aanpassing van
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voornamelĳk visueel en intuïtief georiënteerde kunstenaars. Een
flink gedeelte van de ontwikkeling van een digitaal project wordt
immers besteed aan de omgang met tekst in de vorm van code (cf.
ook vorige sectie n.a.v. Flusser). Veel van deze tekst wordt bovendien geschreven in een niet-natuurlĳke, formele programmeertaal,
die in de eerste plaats duidelĳk is voor de computer. De voorrang
die moet worden gegeven aan duidelĳke code gaat soms ten koste
van de directheid en spontaniteit van het resultaat. Artistieke creatie heeft inspiratie, spontaniteit en onvoorspelbaarheid nodig. Een
artistiek proces dat door vastomlĳnde algoritmes is uitgestippeld
zal steeds dezelfde resultaten opleveren. Veel kunstenaars zĳn er
dan ook van overtuigd dat visuele beslissingen niet door een extern
systeem kunnen of mogen gemaakt worden. Nochtans is het zo dat
elk werkmateriaal, zoals papier, pigment en borstel, routineuze beperkingen oplegt en zo extern visuele beslissingen forceert.
Het gebruik van traditionele materialen zoals potlood en verf
staat de kunstenaar toe om snel en effectief visuele beslissingen
te nemen tĳdens het proces. Visuele beslissingen worden door de
tekenende hand genomen en het oog evalueert en corrigeert waar
nodig. Wanneer men de computer inzet om een traditionele tekening te maken, dan moet zowel het materiaal gecreëerd worden als
‘de hand’ die met het materiaal aan de slag gaat. Het volgende artistieke project is gegroeid uit de complexe maar ook fascinerende
verhouding tussen traditionele en algoritmische tekenprocessen.
8.6. An a is a b is a z
Het project ‘An a is a b is a z’ is in 2008 van start gegaan als een
serie tekeningen op papier en ook als muurtekeningen. Aanvankelĳk
werd geen gebruik gemaakt van computers (zie lĳst van werken),
aangezien het ontwikkelde handschrift (met focus op het proces van
het schrĳven) een algoritmisch denken incorporeert. Het werk werd
gemaakt en tentoongesteld in Ruimte Morguen te Antwerpen in
januari 2010 en in april van datzelfde jaar bĳ NP3 te Groningen (zie
lĳst van werken). De tekeningen zĳn gemaakt op basis van een programma dat gestotter en haperingen veroorzaakt in het proces van
het schrĳven. Tĳdens het schrĳven wordt bĳ het schrĳven van elk
teken voor een bepaald letter herhaaldelĳk pauzes ingelast. Daar-
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door wordt het proces van het schrĳven telkens onderbroken. Het
schrĳven van de letter ‘t’ wordt bĳvoorbeeld telkens onderbroken na
het trekken van de eerste verticale lĳn. Pas na een aantal van deze
pogingen wordt het horizontale streepje eraan toegevoegd. Deze tekenhandeling wordt meermaals herhaald, tot het gekende beeld van
de volledige handgeschreven letter ‘t’ wordt bereikt. Op die manier
worden de schrifttekens opnieuw beelden. De schriftuur wordt vereenvoudigd tot haar tekengehalte als het ware verdwĳnt en enkel
nog een betekenisloze lĳn of krul overblĳft. Deze krullen, lĳnen en
stokjes van de schrifttekens worden op die manier visueel abstracte
elementen die zowel als tekst (mits de nodige moeite) en als abstract
beeld kunnen gelezen worden. Kortom, de tekening roept de idee op
van een onoplosbare codetaal omdat de leesbaarheid van de schrifttekens teniet gedaan is en de woorden verder leven als beeld. De
haperingen die de vloeiende beweging van de handgeschreven taal
verstoren, refereren aan mechanische defecten.
8.7. Robottekens
Bovenstaande gaf in mĳn artistieke praktĳk in 2009 aanleiding tot
het schrĳven van verschillende kleine programma’s die eenzelfde
stotterende schrĳfbeweging veroorzaken bĳ tekenrobots. Hieronder
volgt een beschrĳving van hun constructie.
De hierboven beschreven werkwĳze werd nu naar de
PBASIC-code geconverteerd en door robots uitgevoerd. De code
voor het robottekensproject ‘An a is a b is a z’ is in de klassieke
programmeeromgeving ‘Basic Stamp’ (PBASIC 2.5) geschreven.
‘Basic Stamp’ is een microcontroller met een kleine, gespecialiseerde BASIC-interpreter (PBASIC) ingebouwd in de ROM.
Bovendien is de PBASIC 2.5 codetaal eenvoudig te gebruiken
en ze is uitermate geschikt om bescheiden roboticaprojecten te
realiseren.
Het startpunt van de tekening is de keuze voor een duidelĳk gepositioneerd punt op een vel papier. De tekenrobot wordt
op dit punt geplaatst en zal vanaf dit punt de tekening stapsgewĳs voltooien. De robots worden met eenvoudige commando’s
geprogrammeerd om vooruit, achteruit, schuin, opzĳ, enz. te bewegen. Elke beweging laat een getekend spoor na op het papier.
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De kunstenaar zoekt tĳdens dat proces naar het verschĳnen van
schrifturen, handtekeningen of bepaalde (mogelĳks denkbeeldige)
letters, symbolen, cĳfers.

Fig. k – Uit ‘Communication in the Presence
of Noise’ Claude Shannon, Proceedings of
the IRE, 1949

Deze quasi-betekenisvolle of betekenisvolle resultaten worden
op hun beurt in de code opgenomen en wanneer de robot op
een volgende gemarkeerde plaats wordt neergezet, bestaan zĳn
bewegingen uit reacties op de sporen van zĳn vorige bewegingen.
Er wordt bĳvoorbeeld van start gegaan met een commando om
een verticale lĳn te tekenen. Een tweede commando wordt aan
dit eerste commando toegevoegd, bĳvoorbeeld een achterwaartse
beweging van twee stappen naar links. Aansluitend aan de eerste,
verticale lĳn tekent de robot dus een tweede lĳn. De krabbels beginnen op een letter of een symbool te lĳken. De evaluatie van de
vormen door een toeschouwer bepalen vervolgens de aanpassingen in de code zodat de tekenrobot uiteindelĳk een succesvolle,
d.w.z. betekenisvolle of schĳnbaar betekenisvolle, krabbel maakt.
De commando’s zĳn in de vorm van een eenvoudige ‘for loop’
gegoten zodat ze eenvoudig aan te passen zĳn. Een ‘for loop’
verschilt van normale ‘loops’ in die zin dat de herhaalde uitvoeringen van een bepaalde instructie gebonden is door aantallen.
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Het aantal keer dat de instructie moet herhaald worden is dus
ingegeven door de programmeur.
Een volgend stadium bestaat eruit dat wanneer een aanvaardbare krabbel is bereikt, de eerder beschreven twĳfelalgoritmes op
de ‘for loops’ worden losgelaten. De robots gaan daardoor tĳdens
de verschillende stappen waarin ze rechte lĳnen moeten trekken of
bĳvoorbeeld een stap achteruit moeten zetten twĳfelen. De twĳfelacties worden een onbepaald aantal keer herhaald tot er een
geslaagde tekening uit voortvloeit. De titels van de werken vormen
een beschrĳving van deze actie, zoals bĳvoorbeeld: ‘375 Attempts
To Write’.
Het meest verassende element dat tĳdens dit project opduikt
is de onvoorspelbare reactie van de robot vanwege allerlei externe,
niet codegebonden effecten op de bewegingen van de robot. Zo
is bĳvoorbeeld de papierdikte doorslaggevend voor de lĳnvoering
van de robottekening. De vorm en het volume van de verschillende
pennen, het geleidelĳk aan leeglopen van de batterĳen van de robot, storingen die optreden omdat een gsm signaal ontvangt, enzovoort, beïnvloeden alle op niet te voorziene wĳze de resultaten. Al
deze externe elementen zorgen er evenwel voor dat de verkregen
signaturen eenmalig zĳn en dat ze niet exact kunnen worden nagetekend. Hoewel de bewegingen van de tekenrobots dus wel verwant
zĳn met de werking van een printer, zĳn ze toch minder mechanisch van aard en dynamischer van karakter.
Veel van de eigenschappen die inherent zĳn aan digitale reproductie met een printer en in het artistieke proces als doods zou
worden beschouwen, worden door deze werkwĳze vermeden. Deze
eerder ‘doodse’ eigenschappen worden mooi opgesomd in Stuart
Mealings voorwoord bĳ ‘Computers and Art’ (1997): “Perceived
manifestations of computer generated imagery include – a lack of
evidence of hand skills, absolute precision, a clear mathematical
basis for the composition, palette limitations of tone or hue, a
geometrical quality of line, a regularity of shapes and objects, limitations of an output device (e.g. scale, resolution), pixellation, and
a clinical ‘cleanness’ of image.” (Mealing, 1997, p. 6)
Laten we om af te sluiten het volgende cirkelalgoritme als
voorbeeld nemen: ‘(x-xj)+ (y-yj) – r= 0’. Op basis van deze formule
kan een perfecte cirkel worden getekend in een digitale omgeving.
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Wanneer echter een potlood wordt gehanteerd om een cirkel te
tekenen, dan gebruikt de tekenaar de draaiing van de pols. De weerstand van het papier en de wrĳving van het potlood zĳn elementen
waarmee rekening moet gehouden worden om tot een geslaagde
cirkelbeweging te komen. Toch zĳn het net de onverwachte elementen die de tekening haar dynamiek, zichtbare tĳdsverloop en
expressie verschaffen. Omdat in deze projecten de fysieke samenwerking tussen de robot die tekent en de plaatsing van de robot op
het blad papier van belang is, wordt de mechanische, rechtlĳnige
aard van de robottekening doelbewust doorbroken. Het cruciale
element in dit project is dat de code nu net wordt aangepast aan
de hand van die elementen die de tekenrobot ‘verstoren’ tĳdens
de uitvoering. Deze aanpassingen en evaluaties gebeuren dus niet
enkel om de uitvoering vlekkelozer te laten verlopen. In sommige
gevallen wordt de wrĳving van de pen op het papier net gebruikt
om minder voor de hand liggende grafische resultaten te bekomen.
Een even belangrĳk element in het project is de onderbreking van
de robotschriftuur door twĳfelalgoritmes. Een van de gebruikte
methodes is het onzeker maken van een of meerdere variabelen,
bĳv. een van de variabelen uit het bovenstaande cirkelalgoritme.
Het resultaat is een robotbeweging die op een onzekere wĳze afwĳkt van de perfecte curve, maar net daardoor een meer persoonlĳk en eigenzinnig handschrift en lĳnvoering vertoont.
8.8 Conclusie
Processen die tekstalgoritmes in gang zetten, moeten eerst uitgevoerd worden om resultaten waar te nemen. Vergelĳkbaar met
muziekpartituren moeten codes wachten op hun uitvoering, in dit
geval door machines. Machine-uitvoeringen zĳn rechtlĳnig maar
algoritmes hebben het vermogen om combinaties en variaties te
scheppen en deze rechtlĳnigheid te onderbreken. Geen enkel algoritme, hoe kunstig het ook is samengesteld, kan echter kunst
scheppen. Vanwege onderbrekingen en de interactie met aan de digitale wereld externe factoren kunnen algoritmes wel interessante
variaties en combinaties verschaffen.
Technische beelden hebben een bĳzondere aard omdat ze
onrechtstreekse producten van wetenschappelĳke teksten zĳn.
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Volgens Vilém Flusser wordt de fotografie in de negentiende eeuw
uitgevonden om teksten opnieuw voorstelbaar te maken en ze een
magische lading te geven, of beter, om het sluimerende magische
gehalte ervan weer naar boven te halen. Teksten (codes) herintroduceren ongewild magie in technische beelden. Wanneer beelden
niet (of sluimerend) magisch zĳn, stuiten ze op verzet van de verbeelding omdat deze laatste op een cyclische manier werkt en niet
op een lineaire manier.
Wanneer men de computer inzet om met traditionele materialen tekeningen te maken, dan moet zowel het materiaal gecreëerd
worden als ‘de hand’ die met het materiaal aan de slag gaat. Het
project met robottekens is gegroeid uit de complexe en fascinerende verhouding tussen traditionele en algoritmische tekenprocessen.
Het cruciale element in dit project is dat de code nu net wordt aangepast aan de hand van die elementen die de tekenrobot ‘verstoren’ tĳdens de uitvoering. De onderbreking van de robotschriftuur
door twĳfelalgoritmes verlenen de tekeningen een meer persoonlĳk
en eigenzinnig handschrift en lĳnvoering.
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8.

SCHRĲVEN

8.1. Preambule: taalcodes
Dus daar taal, taal.
Daarna.
Een schriftconstructie.
Nochtans, spelen wordt goede code.
Taalmechanismen in en om de omgeving.
Goede beeldOulipiaan met structuurgedichten
van technische verhalen en
clinamenmechanismen.
Wereldcodes.
8.2. Tekstprocessen
Machineverbeelding is opgedeeld in interpuncties en
vocabularium.
Zonder Pegnitse worden strategische taalkundigen gedichten
genoemd.
Onuitleesbare oplosbaarheid gezien door Lewis en verschwind
door projectschrĳvers.
Logische afstandsbediening, eenvoudige correcte tĳdgenoten en
semiautomatische oplosbaarheid.
De transformatie is schatplichtig aan kunsthistorische
semiautomatische en
kunsthistorische schrĳftechnieken.
Manierenversvorm is geen woordenboekverklaring voor
tĳdgenoten.
Nog uit de proto
nonlineare voorgangers verbreken voornamelĳk
videoselecties.
cf. breken meestal Emmanuel Kunst werkwĳzen schrĳven.
Wiskundigencreativiteit wiskundefragmentering.
Caesarresultaat.
De zevende zin zet willekeurige liefdadige logische
handwerkzaal als voorbeeld in.
Trechtersyntaxis.
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Gedichtgeometrische Queneau sonnet
verschwind.
8.3. Clinamengeesten
De zienattraction
volgens Tegenspraak, het beslissende clinamen.
Calvino, zelfregulerend verlangproces.
Verlangproces dat traditionele en deterministische humor is.
Grote levende, klein doodje.
Het onverwachte ontbreekt.
Structuuruitdagingen bieden speelruimtes
Hulpmiddelen genereren bĳvoorbeeld verbroken atoomtheorie
wendingen.
En House bedoelt botsen.
Culturele clinamenalgoritmes, geen formaties
maar ongefundeerde en onverwachte Deleuze
gevolgtrekkingen,
cuts,
Spoiled computerprogramma’s,
Geestgedichten,
Rechtgedichten,
Bastion van wiskundige leersystemen.
8.4. Schriftbeelden van Vilém Flusser
Apparaten met reproductiedrang omdat andere programmeurs
de mettertĳd alomtegenwoordige tĳdslĳn eigen zĳn.
Vaststelling door alles, volgens technische
sluimerende teksten.
Thuisbeelden van lineaire algoritmes, als allerhoogste
zonsopkomst.
Hedendaagse cartesiaanse rekenmachinewetenschappen,
de uitvinding neergeschreven,
kraaien functioneel naar anders zĳn of konden worden.
Productgrondslag door circulariteit manieren domineren
immers verrassende hanen.
Neergeschreven circulaire Fotocamerastrĳd.
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8.5. Kĳkfalen
Error-programmeur.
Algoritmeproject, bevredigend en
gedegen materiaal.
Programmeertaal borstel.
Diepgang overeenkomstig servomotoren, overeenkomstig
tekenprocessen.
Visuele opslagcapaciteit of
borstelbewegingen volgens vorige materiaalkennis van
voorrangresultaten en
omgangsvormen met spontaniteit.
Indien ingrĳpen en indien effectief de inspiratie
opslagcapaciteit genereert
zal de ervaren bevredigende artistieke, voorrang resulteren in
papieren.
Hĳ forceert wel zĳn middel.
8.6. An a
Deze haperingen, onderbroken beweging van betekenisloze
tekeningen.
Tekeningen waarvan de lĳnleesbaarheid als programma leest.
Deze verticale woordentekening incorporeert vloeiende
beelden,
herhaaldelĳk zowel vereenvoudigd
tekeningen, woorden, tekening
verdwĳnen van manieren.
8.7. Robottekens
Palettenonderbreking, stapsgewĳs bewegingen,
twĳfelalgoritmes robottekening robotbeweging robottekening
afwĳkbewegingen op papier,opzĳ fysieke schrifturen.
Perfecte pennen, gespecialiseerde digitale cirkel ontvangt
papier.
Microcontroller,
beurt leeglopen,
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Stapsgewĳs persoonlĳk.
Doodse projecthandschrift, achterwaartse handschrift,
pennenwrĳving opgesomd gebonden en daardoor geleidelĳk
inherent.
8.8. Conclusie
Kunstig twĳfelalgoritme wacht
op magische variaties.
Materiaalteksten, wereldtechnische
codes door machtsmagische onderbrekingen.
Lineaire lading samengesteld,
externe verbeelding.
Bĳzondere interactieonderbreking,
onderbrekingen om
hun eerste stuit
te scheppen.
Sluimerende onrechtstreekse,
manierhand algoritmes,
herintroduceren robotteken-teksten.
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10.1. Preambule: Willekeur en Twĳfel
De films en robots die gemaakt zĳn met twĳfelsoftware ontlokken
toeschouwers dikwĳls de vraag of ze niet gewoon op ‘random’ zĳn
gebaseerd. Deze terugkerende vraag is een van de motieven voor
het schrĳven van dit hoofdstuk. Het antwoord dat hier uiteengezet
wordt, is dat het twĳfelprocessen zĳn die de machine verstoren.
Het verband met willekeurprocessen is inderdaad niet afwezig, en
zal worden uiteengezet.
Het thema van de twĳfel roept associaties op met fenomenen zoals falen en willekeur. Twĳfel en falen geven aanleiding tot
negatieve gemoedsgesteldheden en bovendien worden willekeurige
processen weleens beschouwd als ongefundeerde, onproductieve en
zelfs negatieve processen.
In wat volgt zal niet alleen blĳken dat er inderdaad overeenkomsten bestaan tussen willekeur en twĳfel, maar ook dat orde en
willekeur dichter bĳ elkaar liggen dan men geneigd is te denken. De
termen ‘willekeur’, ‘onzekerheid’, ‘onvoorspelbaarheid’ en ‘toeval’
zullen in wat volgt inwisselbaar worden gebruikt en beschouwd als
verschillende facetten van twĳfel, waarbĳ willekeur de meest wilde
vorm van twĳfel zal zĳn.
10.2. Willekeur en Natuurimitatie
Cependant, après qu’il n’y eut plus personne au monde, la Machine
à Peindre, animée à l’intérieur d’un système de ressorts sans masse,
tournait en azimut dans le hall de fer du Palais des Machines, seul
monument debout de Paris désert et ras, et comme une toupie, se
heurtant aux piliers, elle s’inclina et déclina en directions indéfiniment variées, soufflant à son gré sur la toile des murailles la succession des couleurs fondamentales étagées selon les tubes de son
ventre, comme dans un bar un pousse-l’amour, les plus claires,
proches de l’issue. (Jarry/Doctor Faustroll VI, 1911, p. xxxiv)

Bovenstaand citaat uit ‘Gestes et Opinions du Dr Faustroll,
Pataphysicien’ (1911) van Alfred Jarry, waarin de Schilder-Machine
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willekeurig muren beschildert, schrĳft buitensporige vermogens toe
aan willekeur. Het willekeurige proces dat Jarry’s Schilder-Machine
stuurt, spreidt bovennatuurlĳke krachten tentoon. Het proces blĳft
continu aan de gang, zonder ooit te stoppen, maar ook zonder ooit
een begin gekend te hebben. De Schilder-Machine blĳft dan ook als
laatste over, toen “er geen mens meer op de wereld was” (Doctor
Faustroll, xxxiv).
Voor Jarry is willekeur een bovennatuurlĳke patafysische oerkracht. Willekeurige processen worden wel vaker als natuurkracht
aanzien. Zo schrĳft August Strindberg in het essay ‘The new arts!
The role of chance in artistic creation’ (1894) dat toeval kunst altĳd gevoed heeft. Bovendien vindt hĳ dat werken met toeval zoals
het werken van de natuur zelf is: “(…) the artist works in the same
capricious way as nature, without a specific aim.” (Strindberg, 1894,
p. 103). Vanwege de afwezigheid van een bepaald doel kan men net
zoals in de natuur onafgebroken nieuwe vormen ontdekken in werken
tot stand gebracht door (of althans in samenwerking met) willekeur.
Zowel toeschouwer als maker kunnen de rĳkdom aan potentiële toevalsbeelden naar believen gadeslaan, “according to [his/her] state
of mind” (Strindberg, 1894, p. 103). De vooral als schrĳver en dramaturg bekende Strindberg zet zĳn ideeën ook in kunstwerken om
waarin hĳ nieuwe vormentalen creëert met behulp van willekeurige
patronen. Naast schilderĳen maakt Strindberg in 1894 talrĳke foto’s
op basis van willekeurige methodes. De bekomen foto’s noemt hĳ
‘celestographs’. Ze zĳn zonder camera genomen door fotografische
platen ’s nachts enkele minuten bloot te stellen. De kleine lichtpunten op de afdrukken beschouwt Strindberg als een preciezer beeld
van de nachtelĳke hemel dan afdrukken ervan met cameralenzen.
Om dezelfde reden nam hĳ close-ups met camera’s zonder lenzen
waarbĳ de lange belichtingstĳd de geportretteerde dwong om lang
stil te zitten. Strindberg vindt dat lenzen zich te veel concentreren
op uiterlĳkheden en te weinig op de innerlĳke psychologie.
10.3. Episodes van Willekeur in de Kunsten
Zoals een reeks historische voorbeelden toont, is het fenomeen willekeur in de kunsten niet nieuw. In de antieke wetenschappen en filosofie vindt een minderheid dat er zoiets bestond als een clinamen
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(zie ook hoofdstuk ‘Het Schrift’, Epicurus en Calvino), d.w.z. een
willekeurige in de natuur ingebouwde afwĳking van het voorgeschreven pad van een deeltje (Goldstein, 1997, p. 184). Leonardo
da Vinci (1452-1519) suggereert dat kunstenaars in de willekeurige
patronen van vuile, bevlekte muren hun verbeelding de vrĳe loop
moeten laten. “Si vous regardez quelque vieille muraille couverte
de poussière, ou les figures bizarres de certaines pierres jaspées,
vous y verrez des choses fort semblables à ce qui entre dans la
composition des tableaux; comme des paysages, des batailles, des
nuages, des attitudes hardies, des airs de tête extraordinaires, des
draperies, et beaucoup d’autres choses pareilles. Cet amas de tant
d’objets est d’un grand secours à l’esprit; il lui fournit quantité de
dessins, et des sujets tout nouveaux”. (Leonardo, ca. 1496, p. 11).
Pieter Breugel de Oudere (ca. 1525-1569) nummert zĳn personages
en laat de kleuren van hun kleren bepalen door dobbelsteenworpen
(Berge, 1973). Giordano Bruno (1548-1600) maakt in zĳn gedicht
‘De triplici minimo et mensure’ (1591) de volgende clinamische
vergelĳking tussen atomen en letters: atomen verhouden zich tot
lichamen zoals streepjes en stippels zich tot letters verhouden.
“This (…) reduces the minimal vector of the clinamen from a swerve in primary articulation (i.e., the letter) to gestural declination
of the prelettristic mark, such as the horizontal graphic line that
would transform an ‘I’ into a ‘T’ ” (McCaffery, 2001, aangehaald
in Braune, 2010, p. 178). Da Vinci’s vlekkentechniek inspireert dan
weer de schilder Alexander Cozens (1717-1786) die haar verder uitwerkt in zĳn inktvleklandschappen (Unger, 2000). In 1786 schrĳft
Cozens zĳn handboek ‘A New Method for Assisting the Invention
in Drawing Original Compositions of Landscape’ waarin hĳ zĳn
inktvlekkentechniek (de zgn. ‘blot’-techniek) uiteenzet. Cozens
techniek vertrekt van willekeurige vlekken waaruit de tekenaar/
student herkenbare landschappen kan puren en als basis gebruiken. Deze vlekkentechniek wordt hergebruikt door surrealisten zoals Max Ernst (1891-1976) en door hedendaagse kunstenaars zoals Bruce Conner (1933-2008), die honderden inktvlektekeningen
maakte. Het clinamen duikt ook weer op in Jarry’s ‘Pere Ubu’ en
breder in zĳn patafysica. Het clinamen krĳgt in de patafysica het
symbool van een spiraal. “The clinamen is simply the unimpeded
part of a flow which ensures that such a flow has no fate. Not
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unlike the spiral of Ubu or the vortex of Pound, such a swerve
is the atomic glitch of a microcosmic incertitude (…).” (Braune,
2010, p. 169) Ook Duchamp gebruikt willekeur als ‘stand in’ voor
natuurlĳke processen in ‘Three Standard Stoppages’ uit 1913-1914.
Hĳ noemt het werk “een grap over de meter”. Hĳ laat een rechte
horizontale draad van een meter hoogte op een schilderdoek vallen. De manier waarop de draad valt creëert een nieuw beeld van
de lengte-eenheid. Dadaïsten en surrealisten achtten het toeval in
staat om het onbewuste te ontsluiten.Een van de bekendste technieken die de surrealisten hanteerden was de ‘écriture automatique’
geïntroduceerd door André Breton en Philippe Soupault in ‘Les
Champs Magnétiques’ (1920). De surrealisten gebruikten de beelden die ze door middel van het automatische schrĳven bekwamen
niet blindelings, maar als middel om de ratio te choqueren en zo
de geest open te stellen voor het surreële. “[T]he surprise provoked
by the image has given way to acceptance [van het irrationele], the
mind being stimulated to advance farther than reason has the power to take it.” (Matthews, 1991, p. 41) De eerder beschreven Oulipianen (hoofdstuk ‘Het Schrift’) zĳn eveneens geïnteresseerd in het
clinamen-fenomeen omdat het een symbool van uitzondering is.
Zoals eerder Bruno, vergelĳkt Michel Serres de werking van letters
met clinamische atomen. Serres benoemt de ‘alfabetische oerwolk’
willekeurig, zonder orde “(…) but as soon as a text or speech appears, the laws of good formulation, combination, and conjugation
also appear.” (Braune, 2010, p. 113). Recenter is John Cage samen
met andere componisten zoals Earle Brown en Morton Feldman de
grondlegger van de toevalsmuziek. Cage gebruikte onder meer de
‘I Tsjing’ (‘Boek der Veranderingen’, ca. 300-400 v. Chr.) en zogenaamde grafische partituren waarbĳ hĳ oneffenheden in het papier
gebruikt of een sterrenkaart op notenbalken projecteert zoals in
‘Atlas Eclipticalis’ (1962) (cf. Waa, 1988). Cage wĳst er evenwel
op dat toeval niet altĳd alleenheerser is. “Ik maak niet uitsluitend
en alleen gebruik van toevaloperaties. De erkenning van de betekenis van het toeval houdt niet in dat alles daaraan opgeofferd moet
worden.” (Cage, 1981, p. 90).
Dichter bĳ de beeldende praktĳk zĳn er talrĳke voorbeelden van vroege computerkunstenaars die willekeurige processen en patronen gebruiken om beelden te vormen. Veel van deze
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computerkunstenaars gaan ervan uit dat willekeur een vorm van
intuïtie introduceert in de computer (zie eerder ‘Situering’). Peter
Struyken kiest doelbewust bepaalde procedures die binnen een geometrisch raamwerk willekeurige verstoringen aanbrengen. In deze
computergestuurde kunstwerken is willekeur zelf een belangrĳk
onderdeel van de betekenis. Zo schrĳft George Nees het volgende
over de rol van willekeur in het computerbeeld ‘Schotter’: “a computer graphic from the 1960s, produced by a structured operation
by random generators that lead to the discovery of new images.
This graphic visually displays the relationship between order and
disorder, and the effects of change.” (Nees, 1960).
Ook beeldend kunstenaar J.C.J. Vanderheyden heeft verschillende kunstwerken gemaakt op basis van dobbelsteenworpen. Zĳn
‘checkerboards’ zĳn op deze manier gemaakt. In een interview verklaart Vanderheyden dat het dobbelen diende ‘als poging om het
kiezen te omzeilen’ (Vanderheyden, 2009, p. 248). Hĳ vindt echter
ook zĳn keuze belangrĳk en wil daarom slechts voor de helft toeval. “Toeval kun je tot op zekere hoogte zĳn gang laten gaan,
maar tegelĳkertĳd moet je het controleren.” (Vanderheyden, 2009,
p. 248) Zĳn experimentele werkwĳze met dobbelstenen brengt hem
echter tot de conclusie dat je toeval niet kunt beïnvloeden: “Dat
zit in de natuur, dat toeval reeksen heeft. Wat wĳ toeval noemen
is kennelĳk ergens aan gebonden, het heeft een structuur, maar die
ontgaat ons.”(Vanderheyden, 2009, p. 151)
De kunstenaar Herman De Vries maakt in de jaren 1960 in
zĳn ‘random objectivations’-serie werk dat gebaseerd is op tabellen
(zie Fig. l). De Vries gebruikt statistische tabellen uit biologisch, landbouwkundig en medisch onderzoek om vormen te creëren. De Vries
schrĳft over zĳn gebruik van deze tabellen (De Vries heeft alle hoofdletters afgezworen omdat hĳ classificaties wil vermĳden): “carrying
out my compositions called ‘random objectivations’, i started reading the numbers from a haphazardly chosen point of the table, and
gave a ‘value’ to each digit. value here means: a colour, gluing on
a square or leaving it out, etc. in this way i obtained results which
were acceptable for the spectator and gave the impression that they
were intended as art. i would like to point out that all compositions
are of equal quality if they are sufficiently large i.e. made with more
than 20 or 30 numbers.” (De Vries, 1963, p. 34-35)
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Fig. l – Tabel gebruikt
door H. De Vries
voor zĳn random
objectivations-serie.
Statistical Tables for
Biological Agricultural
and Medical Research,
afkomstig uit R.A.
Fischer and F. Yates
(1953).

De methodes die De Vries in zĳn ‘random objectivations’ toepast
zĳn exemplarisch voor het gebruik van wetenschappelĳke systemen
in een artistiek proces. De basis of de wetenschappelĳke formule
die als startpunt wordt gebruikt, is meestal vastomlĳnd en enigszins extern aan de praktĳk van de kunstenaar. De resultaten die
voortkomen uit deze vastomlĳnde formules zĳn echter onverwacht
en verrassend speels.
Performancekunstenaar Alan Kaprow vergelĳkt in zĳn tekst
‘Happenings in the New York Scene’ (1961) willekeur of toeval met
improvisatie en concludeert dat beide zeer geschikte vehikels zĳn
voor spontaneïteit. Toeval wekt volgens hem gevoelens zoals angst
voor gevaar op en werkt beladend voor het moment waarop ‘dingen
gebeuren’. Hiermee bedoelt hĳ het moment waarop de improvisatie
losbarst, wat samengaat met een specifieke, noodzakelĳke zenuwachtigheid. Deze zenuwachtigheid scherpt de improvisatiekunst en
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maakt de kunstenaar ontvankelĳker voor mogelĳke (toevallige of
berekende) invallen. Deze invallen zullen volgens Kaprow sneller
toevallig plaatsvinden dan wanneer ze uitgestippeld worden. Voor
Kaprow moeten kunstenaars toeval met al zĳn implicaties vooral
accepteren. Het angstvallig blĳven corrigeren en controleren van
het artistieke werk komt dat niet altĳd ten goede.
Het is niet verwonderlĳk dat veel kunstenaars toeval en willekeur als natuurkracht of als natuurlĳk proces ervaren. Willekeur lĳkt
immers vrĳ van regels en begrenzingen te zĳn, zonder beginpunt of
eindpunt. Daarom is het onmogelĳk om willekeur te beïnvloeden,
laat staan te voorspellen. Dit bevrĳdende kenmerk van willekeur
oefent een grote aantrekkingskracht uit op kunstenaars. Willekeur is
een dankbare methode die doorheen de kunstgeschiedenis, hoewel in
de marge, zĳn belang heeft bewezen. De rol van toeval in de kunst
toont onze preoccupatie met de organisatie van willekeurige data
in betekenisvolle samenstellingen, in een vormentaal. Of toeval nu
doelbewust gezocht wordt of niet, de vormentaal ervan is bevrĳdend
omdat de creativiteit erdoor wordt gestimuleerd.
Het belang van willekeur of toeval in de kunst verloopt
bovendien parallel aan de mechaniseringmogelĳkheden ervan. De
dobbelstenen van Vanderheyden of de grafische partituren van
Cage zĳn vormen van mechanisering van willekeur. Met mechanisering wordt hier bedoeld dat de kunstenaar uit is op het vinden
van een systeem om de willekeur te gebruiken als instrument in de
artistieke praktĳk. De mogelĳkheden om willekeur als instrument
te gebruiken zĳn nog groter geworden in het digitale tĳdperk,
wanneer gesofisticeerde willekeuralgoritmes vrĳ toegankelĳk zĳn.
In wat volgt zullen we echter zien dat de digitale variant verschilt
van de hierboven beschreven willekeur.
10.4. Dode Natuur
Vandaag kunnen we digitale willekeur in al zĳn wildheid laten
losbarsten, zĳ het binnen de veiligheid van virtuele omgevingen.
Dankzĳ een zeer stabiele machine kunnen we zeer instabiele data
produceren. Door middel van willekeuralgoritmes van allerhande
slag zoals chaosalgoritmes of ‘brownian motion’-algoritmes kunnen we virtueel generatieve organismen programmeren en zien
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evolueren. Experimenten met chaosgenerators tonen dat willekeur
zelfs kan voortkomen uit lineaire systemen, wat aantoont dat willekeur een wezenlĳk element is van orde (Goldstein, 1997, p. 191).
“Research into the process of self-organisation is demonstrating
that random events play a crucial, even necessary role in the development and evolution of systems and in the formation of new
structures in these systems.” (Goldstein, 1997, p. 191). Enkele bekende voorbeelden van generatieve systemen uit de computerwetenschappen zĳn ‘cellulaire automata’ en genetische algoritmes.
Hedendaagse programmeeromgevingen zoals C++, Java,
Actionscript (Flash) of Processing hebben vaak ingebouwde willekeuralgoritmes die men eenvoudig in de code kan implementeren. Deze ingebouwde willekeurfuncties brengen voornamelĳk
pseudowillekeurige getallen voort. Wanneer we deze digitale willekeuralgoritmes van naderbĳ bekĳken, blĳken ze onvolmaakt te
zĳn. Digitale willekeurige getallenreeksen zĳn niet onberispelĳk
onvoorspelbaar. Men noemt ze dan ook pseudowillekeurgenerators
(‘pseudo random generators’). Mochten onze hersenen evenveel rekenkundige snelheid bezitten als digitale machines, dan zouden
we de herhalingen die optreden in de willekeurige getallenreeksen
zelf kunnen zien. Naast voorgeprogrammeerde willekeurgenerators
bestaan er talrĳke rekenmethodes en algoritmes om zelf digitale pseudowillekeurgenerators te programmeren, maar ze voldoen
slechts met wisselend succes aan de strenge criteria voor volkomen
onvoorspelbaarheid.
Een gangbare methode om de kwaliteit van deze willekeurgenerators te controleren is de berekening van hun informatiedichtheid, oftewel entropie (Haahr, 1999). Hoe hoger de entropie in een
getallenreeks, hoe moeilĳker het is om een gegeven getal te voorspellen aan de hand van de vorige getallen. Een succesvolle willekeurgenerator zal dan ook een hoog entropiegehalte vertonen. Nochtans
kunnen ook data met een hoog entropiegehalte gestructureerd zĳn.
Het bestand lĳkt dan enkel willekeurig vanwege zĳn hoge graad aan
complexiteit en veelheid van informatie. Op het fundamenteelste
niveau is entropie dus een maatstaf voor onzekerheid of onwaarschĳnlĳkheid. Het is op dit niveau dat een expliciet verband bestaat
tussen willekeur en twĳfel. De verst mogelĳk doorgedreven mate
van twĳfel is pure willekeur. Het is een vorm van twĳfel die nooit
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een oplossing zal vinden. Alhoewel de digitale willekeurgenerators
niet volledig onzeker zĳn, produceren ze voldoende onvoorspelbare
getallen om instabiel te lĳken. Opmerkelĳk is de verhouding tussen
de eenvoud van willekeurformules en de complexiteit of het enorme
aantal aarzelingen die ze kunnen teweegbrengen.
Laten we ter verduidelĳking de willekeurgenerators die in de
‘Poëtische Machine’-software zĳn geïmplementeerd, visualiseren
als uitermate gecompliceerde mechanische uurwerken. Gecompliceerde uurwerken, waarvan we niet onmiddellĳk weten waar alle
veren, schakelingen en bouten precies voor dienen, zetten processen
in gang die ogenschĳnlĳk eigen levens leiden. De regelmaat en precisie van mechanische klokken werden in het verleden net zoals
sommige digitale processen vandaag, weleens als ordenende beginsels gezien (Vroon en Draaisma, 1985, p. 97). In het geval van
uurwerken wordt dit ordenend beginsel teweeggebracht door één
eenvoudig mechanisme: het echappement, ook wel ‘spillegang’ genoemd. (zie Fig. m). Het echappement is een inrichting (zo noemt een
ordening in een mechanisme) in een uurwerk dat schakelraderen
hun typische sprongsgewĳze, mechanische bewegingen verleent.
Het echappement kent zĳn hedendaagse variant in de servomotor (zie Fig. m, b.) die op een gelĳkaardige manier functioneert. Servomotoren worden in de ‘Poëtische Machine’ gebruikt om de wielen
van de kubusrobots aan te sturen (zie het gelĳknamig hoofdstuk).

Fig. m – Echappement en servomotor. a. Echappement, ab = spil met lepels, AB = kroonrad, t =
rondsel van het kroonrad. b.Continue rotatie servo.
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Als we de vergelĳking doortrekken naar de softwarematige twĳfelprocessen van de ‘Poëtische Machine’ dan zĳn duizenden virtuele
echappementmechanismen verantwoordelĳk voor het soepel verlopen ervan. Wanneer we deze echappementmechanismen koppelen
aan willekeur dan worden ze generatief. Deze vorm van generativiteit vertoont gelĳkenissen met zelforganiserende systemen, alhoewel ze niet helemaal dezelfde werking heeft. Wetenschappelĳk
onderzoek toont aan dat zelforganiserende systemen sterk afhankelĳk zĳn van willekeurige factoren (Goldstein, 1997, p. 191). Willekeurige elementen worden niet langer beschouwd als de antithese
van orde, ze zĳn er een wezenlĳk onderdeel van. Willekeur is verantwoordelĳk voor het tevoorschĳn komen van nieuwe patronen
en structuren binnen zelforganiserende organismen. Deze nieuwe
patronen en structuren zorgen vreemd genoeg voor nieuwe orde.
Samengevat kunnen we zeggen dat een lineair systeem door
middel van twĳfelprocessen in een generatief systeem verandert.
Hoe complexer de twĳfelprocessen het lineaire systeem maken, hoe
meer het van zĳn lineaire pad afwĳkt (cf. clinamen) en hoe meer
het zal twĳfelen. Lineariteit betekent daardoor zekerheid en afwĳking is twĳfel.
Digitale generatieve processen blĳven echter dode naturen,
die niet in de realiteit plaatsvinden maar virtueel blĳven. Deze
naturen zĳn eveneens dood te noemen omdat ze niet reproduceren, ze zĳn digitaal, onvergankelĳk maar net daardoor steriel. De
dode naturen of digitale processen zitten gevangen in procesmatige en dwangmatige producties. Generatieve processen ‘verlangen’ immers bĳna tegelĳkertĳd en oneindig naar orde en willekeur. In die zin trekken orde en willekeur elkaar aan en stoten
ze elkaar af, net zoals de kubusrobots tussen positief en negatief
twĳfelen in de ‘Poëtische Machine’. En het is deze beweging die
de anders steriele technologie haar pseudonatuurlĳkheid verschaft.
Digitale willekeurige processen zĳn daarom vergelĳkbaar met Deleuziaanse verlangmachines. Deleuze en Guattari beschrĳven in
‘Anti-Oedipus’ (1972) hun verlangmachines op de volgende manier: “Verlangmachines maken ons tot een organisme; maar in die
productie, in de productie van die productie, lĳdt het lichaam
eronder dat het op deze manier is georganiseerd, dat het niet op
een andere manier, of in het geheel niet is georganiseerd.” (Deleuze
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1972, p. 25). Het stuurloze of ongeorganiseerde karakter van willekeur is vertegenwoordigd in de digitale variant, hoewel de machine
haar controle niet kan verliezen tĳdens een proces. De meeste willekeurgenerators blĳven immers pseudo of namaak, zoals we hebben gezien.
Opmerkelĳk is de manifestatie van falen van Deleuziaanse
verlangmachines. Verlangmachines moeten falen, want falen is
het vormende onderdeel dat ze doet functioneren. Op deze manier
wordt immers volgende voor de verlangmachines levensnoodzakelĳke slingerbeweging in gang gezet: falen, verlangen, falen, verlangen, enzovoort. “Verlangmachines werken slechts als ze defect zĳn,
doordat ze onophoudelĳk defect raken.” (Deleuze, 1972, p. 26).
Wellicht is het zelfs vanwege deze defecten dat men de verlangmachines duidelĳker waarneemt. Wanneer de machines perfect zouden draaien dan zou hun achterliggende werking onzichtbaar blĳven. Ook bĳ verlangmachines draagt het falen, zoals de twĳfel in
de Poëtische Machine, ertoe bĳ om andere aspecten van machines
te ontdekken dan hun louter mechanische, eindige werking. Maar
zoals ze we zo dadelĳk zullen uitleggen, verkrĳgt ook de oneindige
willekeur door middel van twĳfelprocessen een eindig, menselĳk
karakter, hoewel de willekeur daarom nog niet tot stilstand hoeft
te komen. Bovendien blĳkt weerom de noodzakelĳkheid van machinedefecten: defecten visualiseren innerlĳke processen op een nadrukkelĳke manier. Het falen materialiseert niet enkel het digitale
proces maar maakt anders onzichtbare processen voor korte duur
zichtbaar.
10.5. Ingewikkelde Orde en Willekeurige Twĳfel
De ontwikkeling van de in dit hoofdstuk besproken twĳfelprocessen
gebeurt in de programmeeromgeving Max Msp Jitter (Cycling74).
De eerste standaard kennismaking met digitale willekeur binnen
deze programmeeromgeving gebeurt via het ‘random’ object, met
zĳn voor Max Msp typerende en schĳnbaar cryptische omschrĳving: ‘random acts as a random number generator which will output random numbers within the range between 0 and 1 less than
the argument specified’ (Max 5, Cycling74). Dit object kan door
middel van één simpele muisklik eindeloze series pseudowillekeu-
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rige getallen genereren, dat wil zeggen simulaties van willekeurige
getallen die enkel voor de mens willekeurig schĳnen, maar voor
de machine geen totale willekeur zĳn. Wanneer deze pseudowillekeurige datastroom wordt gevisualiseerd, dan is de resulterende
beeldtaal grillig en uitermate onvoorspelbaar. Willekeurgenerators
genereren nu eenmaal ongecontroleerde reeksen willekeurige getallen. De wĳze waarop de getallen opeenvolgen is uiteraard betekenisloos, de logica ervan ontsnapt ons. Deze grilligheid benadert
evenwel de essentie van zuivere willekeur. Vanzelfsprekend is deze
datawildgroei artistiek onbruikbaar omdat het gaat om een zeer
primitieve vorm van willekeur, en zuiver willekeurige vormen en
kleuren geen potentiële betekenissen genereren. Bovendien mist
deze vorm van willekeurigheid een van de belangrĳkste stappen
in een artistiek proces, namelĳk subjectieve keuze. Iannis Xenakis
(1922-2001) stelt in zĳn ‘Formalized Music’ (Xenakis, 1955, p. 38)
dat het maken van ongeconditioneerde keuzes, zowel voor de maker als voor de toeschouwer, utopisch is. De interpretator of de toeschouwer kan eenvoudigweg niet zoals een roulettespel reageren.
Daarenboven stelt Xenakis dat makers het creatieproces domweg
aan toeschouwers overhandigen, wanneer ze het louter willekeur
gebruiken tĳdens een creatieproces.
Om willekeur meer artistieke autonomie te verlenen, is het
noodzakelĳk software van stukken code te voorzien die de willekeurige getallen aan betekenissen koppelen of ze in een context
plaatsen. Een eenvoudige manier om een willekeurige stroom getallen contextueel van betekenis te voorzien, is de toekenning van
een beperking, bĳvoorbeeld in de vorm van begin- en eindwaardes.
Deze beperking of begrenzing kan codematig via variabelen aan bepaalde vormen of aan meer algemene concepten worden gekoppeld.
Zoals we hebben gezien is de beperking een geliefde methode van
de Oulipianen om willekeurige, maar wegens beperkingen toch min
of meer gerichte variaties te realiseren (cf. hoofdstuk Het schrift).
Een andere eenvoudig voorbeeld is het samenvoegen van een
willekeurige stroom getallen met een vooraf bepaalde, logische en
deterministische sequentie. Met een plus- of minoperator (logische
datastroom + en/of - willekeurige nummers) kunnen dan kleine
afwĳkingen aan de logische datastroom worden aangebracht. Op
deze manier wordt de anders rechtlĳnige en voorspelbare uitkomst
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generatiever en wisselvalliger. Deze methode is gelĳkaardig aan
Calvino’s clinamen die kleine maar belangrĳke afwĳkingen in lineaire systemen teweegbrengt (cf. hoofdstuk Het schrift).
Onvoorspelbaarheid is ongetwĳfeld een groot voordeel van
namaak willekeurgenerators. En onvoorspelbaarheid wordt als een
belangrĳke factor van de creativiteit gezien (cf. Boden, 1990). Onvoorspelbaarheid heeft het potentieel om snel mogelĳke combinaties en onvoorziene variaties op een thema te geven. Maar omdat
deze combinaties zo grillig zĳn, blĳft het een netelige kwestie om
willekeur op een succesvolle manier binnen een artistiek project
te integreren. Men zou de vergelĳking kunnen maken met een
digitaal fotoapparaat dat willekeurig, stelselmatig en vooral hardnekkig ‘presets’ blĳft afgaan, net voor de knop wordt ingedrukt.
10.6. Twĳfelachtige Orde
“Order is a necessary condition for anything the human mind is
to understand” (Arnheim, 1971, p. 1). Deze openingszin uit Rudolf
Arnheims ‘Entropy and Art’ (1971) toont de voorkeur van de waarneming voor orde. Zo zal uit een serie patronen het eenvoudigste en
meest regelmatige patroon als eerste ‘gelezen’ worden. De zintuiglĳke waarneming focust dan ook op uiterlĳke orde om zo innerlĳke
orde vast te stellen en proberen te begrĳpen. Deze correlatie tussen
uiterlĳke en innerlĳke orde stelt toeschouwers in staat om ingewikkelde patronen ‘verklarend te lezen’. Aangezien zuiver willekeurige patronen per definitie over geen innerlĳke orde beschikken
– althans geen orde die we kennen – zullen ze afwĳkende reacties
teweegbrengen. Deze afwĳkende reacties op ruisachtige patronen
zĳn vergelĳkbaar met het onwezenlĳke gevoel dat optreedt door
de overdreven detaillering en perfectie van technische beelden, het
zogenaamde ‘Uncanny Vally’-fenomeen. (zie hoofdstuk Het Beeld).
Wanneer beelden onnatuurlĳk hoge concentraties van informatie
bevatten, zullen toeschouwers mettertĳd afhaken. De zintuigen
kunnen simpelweg de hoeveelheid en de snelheid van de beeldinformatie niet verwerken. Samen met het afhaken van de zintuigen
verdwĳnt ook de emotionele betrokkenheid met de beelden. En indien willekeurige patronen volledige ruisvorming benaderen, wordt
het beeld samen met zĳn informatie compleet onzinnig.
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Willekeurige patronen programmeren houdt dus het risico
in dat ze onleesbaar en onbruikbaar worden. Ruisachtige patronen moeten daarom een zekere hoeveelheid aan regelmaat in zich
hebben om artistiek bruikbare data te produceren. Optimaal bekomt men een zekere regelmaat door middel van visualisaties van
algoritmes. In ons geval zĳn dat twĳfelalgoritmes. Op die manier
ontstaat een duidelĳke visuele link tussen beelden en hun maakproces. Uitgaande van de vereisten dat er een verband is tussen het
algoritme en de visualisatie ervan, en dat er een zekere regelmaat
in de willekeur is, hebben we willekeuralgoritmes ontworpen.
De omkaderde ingekleurde grafieken links bovenaan in onderstaande beelden visualiseren een getallenstroom in de tĳd. De vergelĳking tussen de visualisaties van willekeur (Fig. n) en van twĳfel
(Fig. n) toont het explosief en wispelturig gedrag van willekeur ten
opzichte van de meer coherente en harmonieuze signatuur van
twĳfelalgoritmes. Een belangrĳke illustratie voor de coherentie van
de twĳfelgrafiek is de zichtbare weerspiegeling van de innerlĳke,
mechanisch ogende ordening teweeggebracht door twĳfelprocessen.
De onafgebroken schommelbewegingen tussen ja en neen en terug
zĳn duidelĳk merkbaar in de visualisatie, hoewel hier verticaal
weergegeven. Deze vormelĳke overeenkomst tussen innerlĳke processen en uiterlĳke manifestatie is zoals eerder gezegd een onmisbare eigenschap van succesvolle artistieke algoritmes.

Fig. n – Screenshot ‘Doubt’ software, visualisatie van willekeur
(random), J. Galle
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Fig. o – Screenshot ‘Doubt’ software, visualisatie van
twĳfel (doubt)

Het twĳfelalgoritme dat in de ‘Poëtische Machine’-software is
ingezet, werkt volgens één elementaire functie: de vergelĳking.
Dit twĳfelalgoritme zoekt vergelĳkingen tussen twee lĳsten van
getallen, een geordende oorspronkelĳke lĳst en een tweede lĳst
die de door willekeur aangetaste eerste lĳst is. De resultaten van
de vergelĳkingen tussen beide lĳsten worden in een derde lĳst
geplaatst. De methodes die de eerste lĳst door elkaar gooien om
de tweede lĳst te bekomen, zĳn stochastische processen. De meest
gebruikte stochastische algoritmes zĳn logistische functies, d.w.z.
eindigetoestandsautomaten (finite state machines) en chaotische
systemen. De zelf ontworpen interface van de software biedt de
keuze uit een aantal van deze algoritmes aan. De resultaten van de
vergelĳking of de overeenkomsten tussen de eerste en de tweede
lĳst vervangen langzamerhand de eerste, originele lĳst en maken
zo de oorspronkelĳke lĳst wazig. Overeenkomsten vinden tussen
lĳst een en twee wordt zo steeds moeilĳker. Men zou hier van een
verhoging van het entropiegehalte kunnen spreken.
De uitkomst van de twĳfelalgoritmes kan aan bĳvoorbeeld
visuele parameters van vormen, grĳswaarden of kleuren worden
gekoppeld, maar kan ook als input dienen voor het aansturen van
robotmotors. De keuze voor deze parameters wordt tĳdens het
programmeren genomen in functie van een beoogd resultaat (het
thema) en ze kunnen uiteraard naar believen aangepast worden.
Naarmate een project vordert, wordt het duidelĳk welke parameters aan welke visuele elementen gekoppeld moeten worden. Deze
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‘trial and error’-werkmethode bepaalt de visuele output tĳdens
en na het schrĳven van de software. Meestal resulteert zo’n sessie
dan ook in het maken van aanpassingen in de software of in geheel
nieuwe applicaties. Deze experimentele fase heeft veel weg van
een spel, meer bepaald een spel met parameters en met de toekenning van deze parameters aan beeldelementen. Data van een
oorspronkelĳk logisch en geordend digitaal beeld worden op deze
manier kneedbaar en onvoorspelbaar. Allerhande selectieprocedures en manipulaties generen een kneedbare beeldenstroom en
op die manier krĳgen de visuele eigenschappen van het project
gestalte. Hierdoor komt een vorm van ‘digitale intuïtie’ vrĳ tĳdens
het spelen met machines. Deze digitale intuïtie komt overeen met
meer traditionele manieren van kunst maken en verlegt de focus
van het wetenschappelĳke karakter van digitale data naar de artistieke beeldende mogelĳkheden ervan. Twee belangrĳke elementen
uit zo’n traditioneel artistiek maakproces, namelĳk visueel zoeken
en beslissingen nemen, worden door de twĳfelalgoritmes digitaal
verkregen.
10.7. Een Eerste Twĳfelalgoritme
Twĳfelalgoritmes worden in de films tussen 2006 en 2011 herhaaldelĳk gebruikt en aangepast. In het algemeen vergelĳken de twĳfelalgoritmes gelĳkaardig aan de hierboven vermelde methode twee
datalĳsten. In het geval van de films gebeurt de vergelĳking tussen
data van foto’s of korte video-opnames en foutieve data van deze
zelfde beelden. Zoals eerder vermeld worden de foutieve data, de
tweede lĳst, door het gebruik van willekeurige processen verkregen.
Het twĳfelalgoritme vergelĳkt pixel per pixel de oorspronkelĳke
data van het geordende beeld met de foutieve data uit de tweede
lĳst en probeert het oorspronkelĳke beeld te recreëren door de
bĳeengesprokkelde overeenkomstige pixels op hun (soms foutieve)
plaats terug te zetten. Wat we in de film visueel zien gebeuren, zĳn
precies deze pogingen tot recreatie van het oorspronkelĳke beeld.
De derde lĳst (cf. supra) vervangt echter langzamerhand de originele data (de eerste lĳst) van de foto waardoor de oorspronkelĳke
foto(data) wazig worden. Door de wazigheid of onduidelĳke informatie heeft de software steeds meer tĳd nodig om overeenkomsten
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te vinden tussen lĳst een en lĳst twee. Gaandeweg verloopt het
vinden van overeenkomsten tussen de twee lĳsten dus steeds moeizamer, en lĳkt de opbouw van het beeld aan steeds meer twĳfel
onderhevig te worden.
Bovendien wordt door het invoeren van een zekere tĳdsdruk
een vorm van motivatie geïmplementeerd. De machine wordt
immers de opdracht gegeven om zo snel mogelĳk stukken van het
oorspronkelĳke beeld terug te vinden. Hoe sneller dit gebeurt, hoe
meer processorkracht vrĳgegeven wordt en hoe korter de twĳfel
in de opbouw van het beeld lĳkt te duren. Snelheid en motivatie
zĳn één voor de software: als de software de machine te lang laat
twĳfelen dan zal deze crashen. Na verloop van tĳd lĳkt de machine
(meestal) te berusten in haar twĳfel en vindt ze een evenwicht
tussen zoeken en vinden. Het resultaat is een generatieve film van
een foto.
10.8. Een Tweede Twĳfelalgoritme
Wie software schrĳft weet dat de computer alle mogelĳke stappen
gedicteerd moet krĳgen opdat resultaten zouden worden bereikt.
Een pc doet niet meer dan slaafs uitvoeren wat van hem wordt
verlangd, althans wanneer de logica van zĳn programma foutloos
is. Dat houdt ook in dat hĳ nergens mag vastlopen door menselĳke
programmeerfouten. Aangezien fouten maken echter menselĳk is,
sluipen uiteraard regelmatig gebreken in de software. Een eenvoudige typefout in de code, zoals bĳvoorbeeld verkeerdelĳk geplaatste komma’s, zĳn voldoende om programma’s te doen crashen.
Wanneer machines op fouten botsen, haperen ze en vallen meestal
stil. Soms gebeurt echter ook iets onverwachts: programmeerfouten genereren zogenaamde ‘glitches’. Iman Moradi beschrĳft het
fenomeen ‘glitch’ als volgt: “an artefact resulting from an error. It
is neither the cause, nor the error itself, it is simply the product of
an error and more specifically its visual manifestation.” (Moradi,
2009, p. 32). Glitches kunnen zeer ingrĳpende vervormingen teweegbrengen in digitale data. In de audiovisuele underground is
een volledige subcultuur ontstaan vanuit het gebruik van glitches.
De methode is zelfs uitgegroeid tot een volwaardige experimentele
muziekstĳl (cf. het platenlabel Mille Plateaux). Een veel gebruikte

JERRY GALLE

138

glitchtechniek is ‘databending’. Deze techniek vervangt bepaalde
tekens in een databestand om een foutieve weergave teweeg te
brengen in digitale beelden. Het beeld vertoont daardoor letterlĳk
‘pixel uitschuivers’. ‘Glitch’ zou van het Jiddische ‘glitsh’ afkomstig zĳn wat zoveel zou betekenen als ‘glibberige plaats’. Een andere veel gebruikte glitchmethode is het openen van bestanden in
foutieve software. Een beeldbestand, zoals bĳvoorbeeld een ‘.jpeg’
wordt geopend in een audio-programma om geluid te produceren.
Dit proces kan ook omgekeerd worden toegepast, bĳvoorbeeld een
audiobestand openen in Photoshop. Er moet wel een onderscheid
worden gemaakt tussen glitches die spontaan en soms ongewenst
optreden en simulaties van ‘glitches’ door middel van specifiek
daartoe bedachte algoritmes.
De toepassing van ‘glitches’ in artistieke processen is nuttig omdat reacties van computers hierdoor minder automatisch
lĳken. De tot vervelens toe herhaalde logische aaneenschakeling
van voorspelbare (visuele en andere) effecten op basis van geprogrammeerde instructies wordt immers abrupt onderbroken door
‘glitches’. In het beste geval reageren machines zelfs onlogisch op
logische processen en ontwikkelen hun fouten kleine, kortstondige
op zichzelf staande processen. Machines lĳken daardoor kortstondig zelfstandigheid te verwerven. De computer voert zĳn instructies niet meer nauwgezet uit en lĳkt minder slaafs.
Deze onvoorspelbare machinereacties zĳn een verademing. In
plaats van de zoveelste uitkomst van een of ander wiskundig systeem of sluitend algoritme te tonen, leiden de data plotsklaps een
eigen leven, hoe vluchtig dit ook mag zĳn. Een bĳkomend voordeel is de breuk die optreedt in de interactie tussen kunstenaar
en machine. Deze interactie wordt plots minder gecontroleerd en
obligaat. Bruuske en ongecontroleerde reacties van defecte machines verrassen kunstenaars en dwingen hen op zoek te gaan naar de
oorzaak van de fout. Deze zoektocht resulteert soms in interessante aanpassingen van een algoritme. Bovendien vertonen sommige
‘glitches’ onverwachte vervormingen en ongewone pixelformaties
die een nieuwe vormentaal kunnen inspireren.
Het tweede twĳfelalgoritme dat we ontwikkeld hebben is gebaseerd op het feit dat tekenen altĳd een belangrĳk onderdeel van
mĳn visueel werk is geweest. Voor een tweede twĳfelalgoritme is
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dan ook software ontwikkeld die eenvoudige tekeningen ‘imiteert’
door middel van foutprocedures. Het algoritme heet ‘Failure Continuation’ (‘Faalbestendiging’) omdat zĳn belangrĳkste functie bestaat uit de verwerking van foutieve in plaats van correcte data.
Foutieve data worden verkregen door een op het EPAM (zie verder) geïnspireerd algoritme op digitale beelden toe te passen. ‘Failure Continuation’ werkt op de volgende manier: de software krĳgt
een beschrĳving (in coördinaten) van een gescande tekening voorgeschoteld. Bĳvoorbeeld: een zwarte lĳn doorkruist het beeld van
linksboven naar rechts onder en stopt rechts onderaan het blad.
Op die lĳn staan op regelmatige afstand vĳf stippen. Aan de hand
van deze beschrĳving tracht de software de originele tekening te
recreëren. Omdat de beschrĳvingen van de tekeningen zo summier
zĳn, zit de tekening echter vol fouten. Vervolgens wordt een tweede even summiere beschrĳving van dezelfde tekening ingevoerd om
te zien of het algoritme op basis daarvan tot een correctere tekening kan komen. Daarin slaagt het echter niet en de tekenfouten
stapelen zich op. Deze werkwĳze wordt een tĳd aangehouden. De
verschillende imitaties van de software worden ondertussen ook
digitaal opgenomen en een aantal beelden selecteren we er daarna
uit. Deze selecties worden geprint en samen met de originele tekeningen als één werk gepresenteerd.
10.9. Menselĳke Twĳfel
La Durée est la transformation d’une succession en une réversion.
C’est-à-dire: Le devenir d’une mémoire.
Alfred Jarry (Commentaire pour servir à la construction
pratique de la machine à explorer le temps)

Keren we terug naar de vraag waarmee dit hoofdstuk aanvangt,
namelĳk de vraag of de films en robots die gemaakt zĳn met
twĳfelsoftware niet gewoon op ‘random’ zĳn gebaseerd. De bovenstaande uiteenzetting toont de verschillen en overeenkomsten
aan die optreden wanneer willekeur- en twĳfelprocessen praktisch
toegepast en gevisualiseerd worden. In beide beschreven artistieke
twĳfelalgoritmes handelt twĳfel als een controlemechanisme voor
willekeur. Alhoewel twĳfel en willekeur overeenkomsten vertonen,
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waar twĳfel als de meest wilde vorm van twĳfel wordt gezien,
is digitale willekeur als artistieke methode moeilĳk te gebruiken.
Wanneer we een visualisering van willekeur zien dan lĳkt die op
een vorm van twĳfel. Willekeur twĳfelt echter niet tussen twee
of drie opties maar twĳfelt tussen een veelheid aan opties zonder
kans op een uitkomst. Uiteraard blĳft twĳfel een menselĳk proces
en daarom kĳken we nu even kort naar de wĳze waarop de hierboven beschreven twĳfelprocessen overeenkomsten zouden kunnen
vertonen met het menselĳke twĳfelen.
Volgens psycholoog Michael Smithson domineren drie
gezichtspunten m.b.t. menselĳke twĳfel de literatuur in de psychologie (Smithson, 2008). In de eerste visie wordt twĳfel in verband
gebracht met waarschĳnlĳkheid en willekeur. “Most of the behavioural decision literature treats probability as synonymous with
uncertainty (…).” (Smithson, 2008, p. 207). Menselĳke reacties in
staat van onzekerheid worden dan vergeleken met reacties zoals we
die kennen uit de regels van kansrekening, een tak uit de wiskunde
die zich bezighoudt met waarschĳnlĳkheid en toeval (Smithson,
2008, p. 207). De kansrekening houdt zich bezig met waarschĳnlĳkheid, d.w.z. de kans dat een bepaalde uitkomst of een bepaald resultaat uit het geheel van alle mogelĳke uitkomsten of resultaten zal
voorkomen tĳdens een bepaald proces. Dit proces wordt willekeurig
genoemd omdat de resultaten niet op voorhand geweten zĳn.
Een tweede populaire visie uit de psychologie handelt over de
vertraagde reactie of de vertraging van consequenties die leiden tot
een uitkomst. Vertraagde reacties en uitkomsten worden in het algemeen als negatief beschouwd, terwĳl prompte, spontane reacties
als positief worden ervaren. Onmiddellĳke reacties beëindigen immers tĳdig het gevoel van onzekerheid. De reacties zelf hoeven niet
uitgesproken positief te zĳn, zolang ze maar spoedig plaatshebben.
De parallel is dus als volgt: onmiddellĳke reacties wĳzen op zekerheden en vertraagde reacties duiden op onzekerheden. Deze constructie functioneert zoals een feedbacksysteem, want hoe langer
twĳfel aanhoudt hoe complexer en onduidelĳker de gegevens worden. Dit gezichtspunt vertoont sterke gelĳkaardigheden met de
werking van het eerste twĳfelalgoritme hierboven beschreven.
De derde constructie is gebaseerd op de mate van onduidelĳkheid (vergelĳkbaar met de eerder vermelde entropie) van infor-
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matie. Verwarring of vaagheid zetten niet aan tot snelle besluitvorming. Dat verlengt de onzekerheid waardoor we in de tweede
constructie, namelĳk de vertraagde reactie belanden. Wanneer de
beginstelling te onduidelĳk is, zal geen antwoord kunnen worden
gevonden en zal het beginpunt niet opgehelderd kunnen worden
(Smithson, 2008). Deze constructie wordt in de ‘Poëtische Machine’
toegepast wanneer de derde lĳst, deze met de twĳfeldata, de eerste, oorspronkelĳke datalĳst gradueel vervangt en wazig maakt.
Smithson stelt ook dat psychologisch onderzoek naar onzekerheid zeer negatief gekleurd is. Mentale gezondheid en intelligentie
worden geassocieerd met een gezonde dosis intolerantie voor onzekerheid en door een uitgesproken voorkeur voor rationele beslissingen (Smithson, 2008, p. 213). In de kunstwereld heeft onzekerheid echter altĳd al een bĳzondere positie ingenomen. Onzekerheid
wordt er soms als positief, creatief middel gebruikt en in sommige
gevallen zelfs als (al dan niet gewilde) inspiratiebron. In Antje
Graevenitz’ artikel over falen in de kunst (Graevenitz, 2011) worden drie variaties van artistiek falen opgesomd. Ten eerste een
persoonlĳke biografische oorzaak ten gevolge van een algemene gemoedstoestand die meestal van voorbĳgaande aard is. Graevenitz
neemt hier als voorbeeld het afgesneden oor van Vincent Van Gogh
en zĳn uiteindelĳke zelfmoord “twee vormen van zelfdestructie die
te plaatsen zĳn binnen de sociale en psychologische kunstgeschiedenis” (Graevenitz, p. 85). Als tweede variant wordt het inzetten
van falen als strategie genomen. Falen fungeert dan als adempauze
of als moment van zelfreflectie tĳdens het proces van het maken.
De derde variatie ten slotte is thematisch. Falen wordt in deze
derde variant zelf onderwerp van het kunstwerk. In dit laatste geval is het niet de kunstenaar zelf die faalt, maar thematiseert hĳ
het faalproces. Het is duidelĳk dat de twĳfel zoals die hier gebruikt
wordt zich vooral in deze laatste categorie situeert.
10.10. Computertwĳfel, een Zwart Gat
Bĳ het gebruik van twĳfelprocessen in computers en hun impact
op artistieke processen kunnen we stellen dat twĳfel en willekeur
enerzĳds worden gebruikt om de binaire orde van de computer te
verstoren en “de gegeven orde van het kunstwerk te doorbreken”
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(Waa, 1988, p. 1). Anderzĳds schuilt er echter ook een mogelĳk
gevaar in het artistieke gebruik van twĳfelprocessen in computers en het artistieke gebruik van computers in het algemeen. Dit
gevaar bestaat eruit dat de inbreng en de persoonlĳkheid van kunstenaars worden gereduceerd.
Een computer kan niet twĳfelen zoals mensen dat doen, want
in de drie eerder beschreven psychologische categorieën voelt men
de twĳfel vanuit een subjectief perspectief waaraan het de computer (nog steeds) ontbreekt. Met andere woorden, tĳdens het ondergaan van twĳfel staat voor de computer, in tegenstelling tot
voor de mens, niets op het spel. Alan Turing publiceert in 1950
het intussen klassieke artikel ‘Computing Machinery and Intelligence’. In dit artikel formuleert Turing zĳn simulatiespel. Turing
beschrĳft de regels van dit simulatiespel als volgt: “It is played
with three people, a man (A), a woman (B), and an interrogator
(C) who may be of either sex. The interrogator stays in a room
apart from the other two. The object of the game for the interrogator is to determine which of the other two is the man and which
is the woman. He knows them by labels X and Y, and at the end of
the game he says either “X is A and Y is B” or “X is B and Y is A.”
The interrogator is allowed to put questions to A and B.” (Turing,
1950, p. 1). De bedoeling van Turing was om de intelligentiemogelĳkheden van de computer op deze manier te kunnen testen. In
dat geval wordt een menselĳke ondervrager in verbinding gesteld
met een tweede mens en met een computer. De ondervrager moet
vaststellen welke van de twee menselĳk is. De omstandigheden
moeten zodanig zĳn dat het om intelligentie gaat en niet om andere eigenschappen zoals bĳvoorbeeld uiterlĳkheden. Daarom stelt
Turing voor om de ondervraagden elders te plaatsen en als enige
communicatievorm het uitwisselen van getypte tekst toe te staan,
via “teletype”-machines. Als de ondervrager niet consistent kan
vaststellen wie mens en wie machine is, doorstaat de machine de
simulatietest.
Tot op heden heeft nog geen enkele machine de Turingtest
doorstaan en zal dat hoogstwaarschĳnlĳk ook nooit doen. Dit experiment toont aan dat machines op fundamenteel andere wĳze dom
zĳn dan mensen. Alhoewel Turing er in 1950 stellig van overtuigd
is dat toekomstige machines zĳn test zullen doorstaan, kunnen
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we concluderen dat digitale simulaties van denkprocessen danig
verschillen van menselĳke denkprocessen. Toch zĳn er ook subtiele overeenkomsten waarneembaar tussen de twee vormen van
twĳfel, deze van de machine en deze van de mens. Deze overeenkomsten zĳn voornamelĳk merkbaar in gelĳkaardige reacties op
bepaalde processen. In de jaren 1960 zĳn pogingen ondernomen
om menselĳke denkprocessen te simuleren op basis van algoritmes. Zo ontstaan experimenten die geheugenprocessen simuleren,
vergissingen en vergetelheden inbegrepen. Edward Feigenbaum en
Herbert Simon schreven in 1960 het EPAM-computerprogramma
(‘Elementary Perceiver and Memorizer’) dat opvallende gelĳkenissen vertoont met eerder vermelde literaire methoden en taalspelletjes van Roussel en van Oulipo (zie hoofdstukken De geest de machine in blazen en Het Schrift). EPAM is een computerprogramma
dat het menselĳke aanleren en herinneren van betekenisloze lettergrepen simuleert. Feigenbaum baseert zĳn programma op vroege
psychologische experimenten (met pedagogische doeleinden) over
de studie van verbaal leren. “This ‘simple’ experiment is the rote
memorization of nonsense syllables in associate pairs or serial lists.
The items to be memorized are generally three-letter words having
consonant letters on each end and a vowel in the middle. Nonsense
syllables are chosen in such a way that the three-letter combinations have no ordinary English meaning. For example, CAT is not
a nonsense syllable, but XUM is.” (Feigenbaum, 1961, p. 298). Bĳ
het programmeren van de computer gebruikte Feigenbaum echter niet de onzinnige lettergrepen zelf in het computerprogramma,
maar hĳ voerde er beschrĳvingen van in (Vroon, 1985, p. 189). De
lettergreep TE werd dan bĳvoorbeeld beschreven als: de eerste letter heeft een verticale lĳn met één horizontale lĳn, de tweede letter heeft drie horizontale lĳnen en één verticale. De bedoeling van
Feigenbaum was om te kĳken hoe de computer daarmee omging.
Het bleek dat de beschrĳvingen van de lettergrepen te summier
waren om de lettergrepen correct weer te geven. Op die manier
kwamen allerlei foutieve associaties tot stand. Na een eerste lĳst
van lettergrepen geleerd te hebben blĳkt EPAM na de tweede
leerpoging zelfs meer fouten te maken. Dit gedrag, dat men ‘proactieve inhibitie’ noemt, is ook bĳ mensen vastgesteld en houdt in
dat leervermogens afnemen naarmate er meer gelĳkenissen tussen
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twee zaken (lĳsten, in dit geval lettergrepen) worden aangetroffen
(Vroon & Draaisma, 1985). De tweede computergegenereerde lĳst
neemt meer tĳd in beslag doordat de eerste lĳst ermee interfereert
en resulteert in onvoorziene, niet-geprogrammeerde resultaten.
Deze onvoorziene resultaten van de EPAM-experimenten tonen
aan dat computersimulaties soms tot onverwachte reacties leiden.
Sommige van deze reacties zĳn niet voorgeprogrammeerd en demonstreren dat computerprocessen meer kunnen dan slaafs hun
programma’s volgen (Weizenbaum, 1976).
Hoewel menselĳke denkprocessen fundamenteel verschillen van computersimulaties brengen ze in sommige gevallen wel
verrassend gelĳkaardige resultaten voort, zoals bovenvermelde
EPAM-resultaten illustreren. Frappant aan de overeenkomsten
is de rol van het bizarre en de vergissing erin. Zodra computers
door absurde of onlogische fouten van hun rechtlĳnigheid afwĳken,
schĳnen ze een dieper liggende databron aan te boren die ze in
staat stelt om onvoorziene teksten, beelden, geluiden en motorbewegingen voort te brengen. Foutieve digitale processen ontstaan
spontaan en ongewild tĳdens de uitvoering van code en duiden
op een verband tussen processen die de verbeelding activeren en
‘foutieve’ denkprocessen. Net zoals de Surrealisten bewuste, logische gedachten willen uitschakelen om hun creaties ongedwongen
te doen ontstaan, blĳkt het doorbreken van computerrechtlĳnigheid tot onbelemmerde digitale resultaten te leiden. Een vergelĳkbare houding vinden we bĳ de radicale afbraak van de logica
van alledag, zoals die door Raymond Roussel of Alfred Jarry werd
beoefend. De verrassing van onverwachte en expansieve perspectieven van allerhande potentiële combinaties bevindt zich blĳkbaar
op het snĳpunt tussen menselĳke verbeelding en foutieve digitale rekenvermogens. Zodra deze combinaties door hun veelheid en
complexiteit onoverzichtelĳk worden, breekt het systeemdenken
en kunnen we niet anders dan vertrouwen op de verbeelding om
artistiek betekenisvolle associaties te leggen.
Het ‘systeemdenken’ van computers kunnen we als logica en
functionaliteit benoemen. Deze benoeming is echter bizar en irrationeel omdat geen enkel digitaal proces ook maar enige betekenis
genereert. Dit betekent dat computers ook geen logica of functionaliteit bezitten. We geven soms toe aan de absurde idee dat
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computers één plus twee optellen zoals wĳ dat doen ondanks de
verschillende methodes waarmee en (de afwezige) motieven waarom
machines berekeningen uitvoeren. In het geval van computerbewerkingen is er geen motivatie, geen bewustzĳn en geen verbeelding mee gemoeid. Succesvolle resultaten schenken computers
geen voldoening en geen versterking van praktische vaardigheden
of cognitieve capaciteiten. Paradoxaal bezit nu net extreme neutrale mechanisering enorme vrĳheden en kan ze leiden tot expansieve
mogelĳkheden. Een gelĳkaardige vrĳheid vinden we terug in de
werking van de verbeelding zoals die hier beschreven wordt. Deze
verbeelding kan eveneens vrĳ van motivatie, logica en rechtlĳnigheid werken. In de verbeelding is het nutteloos om te weten dat
één plus twee drie is omdat voorspelbare uitkomsten de artistieke
verbeelding stopzetten. Foutieve, denkbeeldige uitkomsten stellen
berekeningen in vraag en zetten op die manier een voortdurende en
onvoorspelbare denkbeweging in gang.
10.11. Conclusie
Zowel de grote aantrekkingskracht van de wildheid van willekeur
als het vermogen ervan om zich buiten de maker om te voltrekken
hebben kunstenaars altĳd aangetrokken. Historische voorbeelden
van artistieke toepassingen van willekeur zoals Alexander Cozens’
inktvlekkentechniek, da Vinci’s gebruik van vuile vlekken op de
muur als inspiratiebron voor de verbeelding, of August Strindbergs
onorthodoxe toepassing van camera’s zĳn exemplarisch voor het
gedeeltelĳk overlaten van artistieke processen aan externe bronnen
die willekeur inhouden. Door middel van zelfbedachte methodes
tracht men externe processen systematisch in te schakelen en willekeur als het ware te vangen en te reproduceren. Deze systematisering is een vorm van mechaniseren en lĳkt sterk op hedendaagse
digitale algoritmes en hun mogelĳkheid tot reproduceren.
Met de komst van computers wordt het mogelĳk om gesofisticeerde digitale processen in gang te zetten en deze softwarematig
te manipuleren. Digitale processen simuleren sinds hun ontstaan
menselĳke denkprocessen en blĳken hun eigen denkfouten te kunnen maken. In sommige gevallen zĳn de resulterende foutieve digitale processen zelfs gelĳkaardig aan menselĳke denkprocessen. Het
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menselĳk denkproces dat hier de belangrĳkste inspiratiebron vormde voor onze artistiek-digitale praktĳk is twĳfel. Twĳfelprocessen
worden ingezet om digitale fouten te genereren zonder in totale willekeur te vervallen en onhandelbaar te worden. De twĳfel kan gevisualiseerd worden zodat het innerlĳk digitaal proces onmiskenbaar
zichtbaar is in de visuele uitkomst. Twĳfel functioneert hier als
controlemechanisme dat willekeur artistiek hanteerbaarder maakt.
Een ander belangrĳk raakpunt tussen artistieke en digitale
denkprocessen is de rol van het absurde erin. Computers ontsporen
wanneer hun logica breekt. Uit deze vaak korte ontsporingen ontstaan processen die onafhankelĳk van hun programma reageren.
Deze ontsporingen zĳn afwĳkingen op het rechtlĳnig karakter van
binaire systemen en lĳken eerder op klinkklare nonsens dan op machinegegenereerde producten. Ook in de hier besproken artistieke
processen speelt het afwĳken van rechtlĳnigheid een grote rol. De
absurditeit van foutieve machineprocessen wordt duidelĳk wanneer we hun combinatorische potentieel proberen te berekenen.
De beschikbare combinaties en variaties die afwĳkende processen
op logische systemen verschaffen zĳn onzinnig oneindig en bieden
kunstenaars een rĳk arsenaal aan vormelĳke en procesmatige vrĳheid. Tegelĳkertĳd visualiseren machinedefecten hun innerlĳke
digitale processen en worden hierdoor hanteerbaar binnen een
artistieke context. Fouten doorbreken de gegeven orde van het
kunstwerk en zĳn bĳ uitstek geschikt om het digitale universum
artistiek in te zetten.
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GEDACHTEN

11.1. Preambule: Willekeur en Twĳfel
Deze twĳfeltermen verstoren films, ze worden denken
ze falen, ze ontlokken willekeur aan terugkerende twĳfel
en de onzekerheid blĳft.
Orde is inwisselbaar.
Toeval volgt toeschouwers.
Wilde motieven worden gemoedsgesteldheden.
Facettenmachines zĳn ongefundeerde robots met onzekere
motieven.
11.2. Willekeur en Natuurimitatie
De laatste Machine maakt lichtpunten en continu krachten.
Oerkrachten, vormentalen, lichtpunten
of op
de vermogens van de afwezigheid
gadeslaand
van natuurafdrukken.
Bovendien begint de als preciezer beschilderde lichtpunten
Strindberg een wereld.
Een patafysische proces waarin toeval talrĳke nachtelĳke
preciezer Strindberg willekeur beschouwt.
Rĳkdom van de camera,
de vermogens,
de natuurkracht en de samenwerking met Faustroll
stoppen cameralenzen met nachtelĳk onafgebroken
psychologie.
Celestographhemel.
Chance dat de hemel bovendien een innerlĳke oerkracht
beschildert.
De werken die dezelfde bovennatuurlĳke ontdekken,
beschouwen afdrukken van muren als processen.
Koelmachinefoto.
Lensdoelen zĳn vaak nachtmethodes.
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11.3. Episodes van Willekeur in de Kunsten
De natuur vergelĳkt mechanisering met improvisatiekunst.
Conclusiekunstenaars zĳn verwonderlĳk.
Toeval wĳst verstoringen als noodzakelĳk aan.
Maakt het willekeurige geen Schrift?
Bevlekt het onderdeelgebonden systeem bevrĳdend?
De vergelĳking met lengte wanneer betekenisvolle
kunstenaars
uit bĳvoorbeeld natuurkracht
ook weer wat vlekkentechniek maken.
Computergestuurde kunstgeschiedenis
of omdat
onverwacht gesofisticeerde verklaringen nieuwe gebruiken
introduceren.
De zogenaamde minimale ontvanger.
Toegankelĳk schilderdoek
zie zĳn wĳst zĳn
ingebouwde
willekeur tot vrĳ willekeurige marge.
Herkenbare uitzondering.
11.4. Dode Natuur
Bovendien hoe onvolmaakt immers afhankelĳk oneindige
mechanische softwarematige verhouding bekenden blĳven.
Entropie voldoet.
Draait, verloopt.
Haahr vertoont het
functioneren van Goldstein, deze kroonrad.
Maatstaf van het Samengevat algoritme, kroonradbeginsel
materialiseert algoritmes.
Veelheid worden, daarom.
Wie zĳn mechanische mechanisme duizenden defecten
stuurt.
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11.5. Ingewikkelde Orde en Willekeurige twĳfel
Geliefde genereren,
willekeurige kleine, schĳnbaar willekeurige schĳnheilige,
en minoperator, uiteraard.
Willekeurige afkĳker,
dat simpele overhandigen
aan de toeschouwer toch.
11.6. Twĳfelorde
De patronen nemen uiteraard chaotische maakproces
keuzes.
Vormelĳk en deterministisch.
Eerste verticaalmanier.
Denkbeeldig resultaat.
Wispelturig visueel kennen.
Schommelbewegingen worden digitaal wazig van hun reacties.
11.7. De Eerste Twĳfel
In informatietĳd vervangt het worden processen met
vergelĳkingen.
Twĳfelalgoritme, tussenlĳst,
Laat data geval.
In Snelheid
dus pixels
Ren.
11.8. Een Tweede Weifel
Bruuske underground.
Voldoende typefouten.
Imitatiefenomeen.
Menselĳke onderdeelaanpassingen.
Die zwarte glitch gemaakt van crashen wanneer het
vastlopen van leervermogens.
Jiddische glitchmethodes scheppen.
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11.9. Menselĳk
Falen, variant op onzekerheid.
De besluitvorming in onzekerheid.
Gevoel fungeert als constructie en neemt als onderwerp
de gevallen uitgesproken menselĳke kunstenaar.
Uitgesproken parallel aan zelfreflectie,
toegepast, gevisualiseerd.
Onmiddellĳke gemoedstoestand
hier uit zĳn is
het betere falen.
11.10. Zwart gat
Nazi aangetroffen,
volgt leren verticale gelĳkenissen in overtuigd vaststellen.
Leervermogenmens.
Horizontale veranderaar met
rekenvermogens van ondervraagden.
Irrationaliteit is een communicatievorm.
Irrationaliteit
en nonsens ook.
11.11. Conclusie
Onzinnig oneindig artistiek manipuleren
ontsporen aangetrokken ontsporingen.
Artistieke afwĳkingen.
Rechtstreekse rechtlĳnige rechtlĳnigheid,
vervallen variaties.
Machinedefecten en wildheid
breekt digitale klinkklare willekeur.
Nonsensvorm,
Denkprocesontsporingen.
Processen proberen processen.
Sommigen zĳn hier geweest.
Menselĳke combinaties.
Onorthodoxe aantrekkingskracht.
Breekt de korte externe klinkklare vrĳheidberekenend twĳfel.
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CONCLUSIE

12.1. Technologische Media en Verbeelding
Het gebruik van digitale technologie binnen een artistieke praktĳk
heeft tegelĳk verlammende en activerende inwerkingen op de creativiteit. Activerend vanwege de nieuwe artistieke speelruimtes die
digitale machines aanbieden en vanwege het potentieel om voorheen gescheiden media inhoudelĳk en technisch samen te smelten.
Verlammend omdat digitale technologie gekenmerkt wordt door logische processen en wiskunde, twee eigenschappen die de artistieke
verbeelding niet echt doen ontvlammen hoewel ze kunnen leiden
tot verrassende artistieke wendingen. In de kunstenaarspraktĳk
vormt zich dan ook onvermĳdelĳk een haat-liefdeverhouding tot
technologie omdat rechtlĳnigheid en systematisering niet altĳd te
rĳmen vallen met verbeelding. Deze ambigue houding resulteert
binnen mĳn artistieke praktĳk in de noodzaak om technologie op
een irrationele, denkbeeldige manier te behandelen en gaandeweg
zelfs te misbruiken door de strakke grenzen tussen verbeeldingsprocessen en machineprocessen te doen vervagen.
Op het einde van de negentiende en in de vroege twintigste
eeuw vindt een eerste gelĳkaardige kruisbestuiving plaats tussen
machines en verbeelding in de patafysische machineverbeelding
van Alfred Jarry en in Raymond Roussels taalmechanismes. Een
belangrĳke impuls voor deze kruisbestuiving is de ontregeling van
de dagdagelĳkse logica in een taalgebruik en thematiek die Jarry
en Roussel inhoudelĳk koppelen aan de mechanische, doelgerichte
eigenschappen van machines. Hun denkbeeldige, tekstuele machines
zĳn doordrenkt van verbeeldingsprocessen die gekoppeld worden
aan de menselĳke psychologie. Gedurende de twintigste eeuw ontstaan uit deze visie verschillende tradities van denkbeeldige, imaginaire, en vrĳgezellenmachines die tot op heden voortleven. We zĳn
onder meer ingegaan op Marcel Duchamps vrĳgezellenmachines,
Gilles Deleuzes en Felix Guattari’s verlangmachines, Viktor Tausks
beïnvloedingsmachines, Oulipo en hun taalmechanismes, Panamarenko’s utopische voertuigen en Theo Jansens’ strandbeesten. Deze
imaginaire machineconstructies ondergaan opzettelĳk fouten en
zĳn onderhevig aan onzekerheden door particuliere en eigenzinnige

JERRY GALLE

152

ontregelingen van al dan niet denkbeeldige machines. De imaginaire constructies penetreren door middel van de verbeelding de
regelmaat van machines en ondermĳnen op deze manier hun systematiserende impact op cultuur. De patafysica bĳvoorbeeld verkiest
duidelĳk het belang van de verbeelding met haar denkbeeldige
oplossingen boven de materiële, echte wereld. Machines maken
niettemin een onderdeel uit van de echte wereld en ze worden dan
ook in het patafysische wereldbeeld geïntegreerd. Samengevat kunnen we zeggen dat de vroege mens-machineverbeelding van Jarry
en Roussel rekening houdt met de reële en de imaginaire kracht
van technologie. Aangezien we ons tĳdens de eeuwwisseling in het
prille begin van beïnvloedingsmachines bevinden, overheersen ze
nog niet het denken erover. Vandaag staat de technologische perfectionering met zĳn soms onmenselĳke standvastigheid weleens
ver af van de menselĳke psychologie en verbeelding. Een te hoge
mate van technologische perfectie stuit letterlĳk op weerzin zoals
we bĳvoorbeeld gezien hebben bĳ het ‘Uncanny Valley’-fenomeen.
Tweedeligheid blĳkt, zoals we hebben gezien, een constituerende eigenschap van technologie te zĳn. Claude Shannons
‘Ultieme Machine’ kan als kantelmoment dienen voor de weerkerende tweedeligheid binnen de hierboven vermelde lange rĳ van
denkbeeldige machineconstructies. Waar machines in het geval
van Jarry en Roussel voornamelĳk in de verbeelding poëtisch misbruikt wordt, toont Shannons machine een oneigenlĳk gebruik in
de daadwerkelĳke menselĳke omgang met het apparaat, d.w.z. in
de werkelĳke wereld. Shannons machine wĳst bovendien vooruit
naar de hedendaagse directe, soms tragikomische interactie met
binaire machines.
Waar de vroege mens-machineverbeelding zich voornamelĳk
bezighoudt met de magische, onwezenlĳke impact van technologie verschuift de artistieke focus geleidelĳk naar de technische dimensies van machines. Een belangrĳke eerste verschuiving naar de
technische dimensie is de vroege analoge fotografie. Op dit vroege
analoge fotografische beeld visualiseert de technische dimensie zich
door de toevallige, ongeplande tactiele ingrepen op het beeldoppervlak en tegelĳk door de onwezenlĳke, maar uiterst realiteitsgetrouwe weergave van het onderwerp. Het belang van willekeur – en de
resulterende ambiguïteit – verschĳnt samen met de oorsprong van
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technische beelden via een ruisachtige abstracte taal die zich ongewild op analoge beeldoppervlakken manifesteert. Reeds in de vroegste geschiedenis van technische beelden duiken dus ambiguïteiten
op aangezien deze beelden niet louter de buitenwereld weergeven,
maar ook de maakprocessen zelfs waardoor ze verkregen worden.
Een tweede ingrĳpende technische verschuiving is de ontdekking van het artistieke potentieel van (binaire) machines. Zodra
technologie toegankelĳker wordt, zoeken kunstenaars creatieve
houdingen ten opzichte van de interne, onttrokken werking van
technische apparaten die in volle ontwikkeling zĳn. Kunstenaars
zoals László Moholy-Nagy, Man Ray en de latere computerkunstenaars Benjamin F. Laposky, Frieder Nake en Herbert W. Franke
ontdekken het potentieel van technische apparaten en hun invloed
op de particuliere vormentaal. Willekeur blĳft een veel gebruikte
methode zeker wanneer deze in de tweede helft van de twintigste
eeuw digitaal programmeerbaar wordt. Veel vroege computerkunstenaars gebruiken willekeur dan ook om het mechanische, repetitieve karakter van de computer uit te hollen. De subjectieve selectie
uit willekeurig gegenereerde variaties wordt een manier van werken
binnen de vroege digitale artistieke praktĳk. Ondanks de creatieve
mogelĳkheden van vroege binaire machines blĳft de grote uitdaging evenwel de succesvolle samensmelting tussen verbeelding en
machine, en het gevaar dat de imponerende fysieke en conceptuele
aanwezigheid van technologie de creativiteit belemmert.
12.2. Beïnvloeding van Machines
Technische beelden vertonen een bovenmenselĳke, machinale
perfectie door hun overdonderende, visuele complexiteit. Technische beeldprocessen kunnen een nagenoeg feilloze weergave van
de buitenwereld verschaffen maar vanwege hun manipuleerbare
pixelachtige opbouw kunnen ze tevens als onwezenlĳke, onrealistische en zelfs absurde beelden weergegeven worden. De toevallige
oneffenheden en krassen op het eerder besproken vroege analoge
fotografische oppervlak keren in de virtuele wereld terug in het
interne systematische en digitale maakproces. De mediakunstenaar
moet zich dus zowel concentreren op wat er binnenin het apparaat
plaatsvindt als op wat er in de buitenwereld gebeurt.

JERRY GALLE

154

Om de pixelachtige opbouw te manipuleren, moeten we rekening houden met de code die digitale beelden vorm geeft. Het
leren van programmeertalen ligt niet voor de hand vanwege hun
beperkende inwerking op de veeleer onsystematische aard van
creativiteit. Beperkingen worden door Oulipiaanse schrĳvers en
wiskundigen echter verrassend getransformeerd tot talig-artistieke
werkmiddelen die de creativiteit niet noodzakelĳkerwĳze belemmeren. Ze realiseren zich dat taal – en kunst – altĳd onderhevig
zĳn geweest aan belemmeringen. De Oulipianen ontwikkelen liever eigenhandig ontworpen belemmeringen in de vorm van mechanismes en taalalgoritmes. Deze mechanismes achten ze even
belangrĳk als het resultaat, d.w.z. de tekst zelf. Oulipo zet op deze
manier de Rousseliaanse traditie voort en construeert door middel van beperkende taalmechanismes en taalrecepten verhalen en
gedichten. Ook bĳ Oulipo vinden we onder de vorm van het clinamen willekeur als cruciale werkwĳze. Het clinamen schept namelĳk
tĳdelĳke wanorde in geordende systemen zonder ze evenwel tot
complete willekeur te herleiden. De Oulipianen willen de hoeveelheid willekeur in een systeem gecontroleerd en bepaald houden.
Bovendien mogen algoritmes niet te complex worden, zodat de
auteur de controle en het overzicht niet verliest. Deze houding
vinden we eveneens bĳ de vroege computerkunstenaars terug en
speelt binnen het hier besproken artistiek werkveld een grote rol.
Opmerkelĳk bĳ de toepassing van systemen en algoritmes op
digitale data is het vrĳkomen van een speelveld, waarin nieuwe onvoorziene concepten, bewegingen of vormen beschikbaar worden.
Dit speelveld wordt voornamelĳk bekomen door digitale data met
talige, algoritmische processen te manipuleren. Op deze manier
injecteren algoritmes natuurlĳkheid en zelfs een stukje magie in
digitale data. Dit speelveld kan op een relatief eenvoudige manier
door digitale beelden gevisualiseerd worden. Volgens Vilém Flusser
worden traditionele, niet-technische beelden op een magische, circulaire manier ervaren. Deze beelden hebben een magisch karakter
omdat alles met alles in verband staat en alles zich steeds opnieuw
herhaalt. Deze magische beeldervaring staat haaks op het lineaire
karakter van het schrift, de talige code die aan de basis ligt van digitale beelden. We hebben echter beschreven hoe computerbeelden
van een uitzonderlĳke hoedanigheid zĳn omdat ze onrechtstreeks
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producten van wetenschappelĳke teksten zĳn en toch een magische werking kunnen hebben.
De logische en mechanische werking van machines wordt dus
sinds de opname ervan in de kunstgeschiedenis geflankeerd door
willekeur. Toepassingen van willekeur hebben een lange traditie
in de kunst. Kunstenaars wĳzen willekeur een (mechanische) natuurlĳkheid toe die een werkbaar tegenwicht biedt voor het rechtlĳnige, rigide karakter van machines. Willekeur lĳkt vrĳ te zĳn
van regels en begrenzingen maar kan toch gesystematiseerd worden. Terwĳl willekeur de rechtlĳnigheid van computers doorbreekt
legt ze paradoxaal genoeg tegelĳk de werking ervan bloot. In deze
context hebben we gewezen op haperingen en glitches die digitale systemen doorbreken en plots anders onzichtbare processen
te voorschĳn doen komen, hoewel kortstondig. Deze kortstondige
haperingen onthullen nieuwe vormen en sporen kunstenaars tevens
aan nieuwe algoritmes en artistieke concepten te zoeken.
Binnen de hier beschreven artistieke praktĳk bleek willekeur
moeilĳk te integreren. Onvoorspelbaarheid heeft het vermogen om
snel variaties te produceren en onverwachte combinaties te scheppen maar vanwege de grillige zinloosheid van de resultaten zĳn ze
veelal onbruikbaar. Bovendien bestaat het gevaar dat ruisachtige,
willekeurige data onhandelbaar en onleesbaar worden. Willekeur
wordt in de Poëtische Machine-software wel toegepast als initiële
krachtbron die verscheidene brondata ontregelt. In een tweede stap
systematiseren en controleren twĳfelalgoritmes de door willekeur
ontregelde data. Omdat de richtingloze complexiteit van willekeur
als onzekerheid ervaren wordt, roept willekeur psychologisch en visueel eraan gelĳkaardige menselĳke reacties op, zoals twĳfel. Willekeur wordt binnen de software dan ook beschouwd als de verst
mogelĳk doorgedreven vorm van twĳfel waar geen oplossing voor
gevonden kan worden en eindeloos duurt.
12.3. Beïnvloeding van Twĳfel
Gedurende dit onderzoek zĳn zelfgeschreven twĳfelalgoritmes
losgelaten op digitale, systematisch foutloze brondata zoals zinvolle teksten, analoge stappenmotors en digitale audiovisuele bestanden. Vanwege de hoge productiekracht van digitale machines
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produceert de twĳfelsoftware talloze (foutieve) combinaties en variaties op deze brondata. Om de grillige variaties artistieke waarde
te verlenen vereisen ze echter strenge selecties. Deze selecties hebben bovendien het aanpassen en herschrĳven van de twĳfelsoftware sterk bepaald. Op deze manier ontstaat een intuïtief werkproces dat de kloof tussen machines en verbeelding kan dichten.
In het geval van de Poëtische Machine-teksten zĳn de aanvankelĳk machinaal ontregelde combinaties en variaties aanzienlĳk herwerkt. De Poëtische Machine-teksten moeten evenwel
niet als poëzie beschouwd worden maar als samenwerking tussen
machineteksten en mezelf. Op dezelfde manier wĳken de binnen
dit boek opgenomen tekeningen en audiovisuele projecten af van
traditionele tekeningen of films.
Verwonderlĳk aan de hier beschreven artistieke werkwĳze is
het vermogen van de verbeelding om zowel in ontregelde als in gesystematiseerde data kennelĳk moeiteloos connecties en associaties
aan te treffen. Tĳdens het werkproces ontstaat dan ook een wederzĳdse beïnvloeding tussen verbeelding en machine, waarbinnen
de verbeelding een stukje systematisering ondergaat en machines
gedeeltelĳk (hoewel denkbeeldig) verbeeldingsprocessen kunnen
produceren. De machinebeïnvloeding van de verbeelding uit zich
voornamelĳk door tactiele interacties met machines, simulaties
van denkprocessen en de implementatie van natuurlĳkheid door
middel van willekeur- en twĳfelalgoritmes. In de Poëtische Machine simuleert digitale twĳfel menselĳke denkprocessen die kortstondige keuzes maken uit een onvoorspelbare poel van machinemogelĳkheden. Twĳfel blĳft ook in de digitale wereld trouw aan zĳn
karakter: na de beslissingen komen de twĳfels pas echt op gang.
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Binaire systeem: een bit is een
binaire (tweeledige) eenheid
omdat het alleen de waarden 0 of
1 kan aannemen. In het binaire
getallenstelsel worden getallen als
combinaties van nullen en enen
weergegeven.
Black Box: zwarte doos. De interne,
soms verdoken werking van apparaten zoals camera’s en binaire
machines. ‘Black boxing’ is werken
met computers zonder kennis van
de inwendige machinewerking.
Blot-techniek: ‘blot’ tekeningen,
techniek in de beeldende kunst
die toevallige vlekken of andere
aleatorische vlekken als basis voor
tekeningen gebruikt.
Brondata: foto, video, sensordata of
tekst die als bronmateriaal voor
software worden gebruikt.
Celestographs: door August
Strindberg zonder camera opgenomen nachtelĳke beelden. Fotografische platen werden ’s nachts voor
enkele minuten blootgesteld.
Celibataire machine: Bachelor
Machine of vrĳgezellenmachine is
een term die voor het eerste gebruikt werd door Marcel Duchamp
in 1913. De vrĳgezellenmachine
is een onderdeel van zĳn ‘Grote
Glas’ (1915-1923). In 1954 introduceert Michel Carrouges de term
als een mentaal apparaat waarin
de transformatie van de liefde in
een doodsmechanisme plaatsvindt.
Clinamen: afwĳking of fout in een
regelmatig systeem.
Contourherkenning: een fundamenteel instrument in beeldverwerking en ‘computer vision’, met

name op het gebied van functiedetectie waarbĳ de omtrekken
van digitale beelden opgespoord
worden.
Combinatorisch: onverwachte
wendingen die meestal door willekeurprocessen bereikt worden. De
op deze manier verkregen combinaties breken verwachtingspatronen
tĳdens artistieke processen.
Dagdagelĳkse logica: mentale
toestand van eenvoudige rechtlĳnige causaliteit die door Raymond
Roussel, Alfred Jarry en de Dadaisten gekoppeld werd aan systematische machinewerkingen.
Daguerreotype: eerste technische
beelden waarin het maakproces
zichtbaar in het beeld zelf is.
Vroege fotografische methode,
uitgevonden door Louis Daguerre
(1787-1851) in de eerste helft van
de negentiende eeuw.
(E-)lipogram: bepaalde letter(s) in
een roman of gedicht ongebruikt
laten.
Denkbeeldig: denkbeeldige oplossingen zĳn voor de patafysica waardevoller dan reële oplossingen.
Dode natuur: zodra er geen stroom
meer is, stopt de werking van machines. Technologie is onvergankelĳk en net daardoor steriel.
Echappement (‘spillegang’):
onderdeel van een uurwerk
dat schakelraden hun typische
sprongsgewĳze, mechanische
bewegingen verleent.
Eindigetoestandsautomaten
(Finite State Machine): een
model voor de gedragingen van
systemen, bestaande uit een eindig
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aantal toestanden, overgangen
tussen die toestanden en acties.
Entropie: berekening van informatiedichtheid. Maat voor de wanorde of de ontaarding bĳ systemen.
Feedbackloop: een proces waarbĳ
de uitkomst van een bewerking
teruggevoerd wordt aan de invoer.
For-loop: programmeerfunctie die
computers in staat stelt stukken
code herhaaldelĳk uit te voeren.
Generatief (systeem): processen
die gegenereerd, samengesteld of
geconstrueerd zĳn op een algoritmische manier.
Glitch: onverwachte uitkomst die
het gevolg is van een kortdurende
elektronische of softwarematige
storing.
Homunculus: verkleinwoord van
het Latĳnse ‘homo’ en betekent
‘mannetje’. Homunculus wordt in
de psychologie vaak gebruikt als
personificatie van het bewustzĳn
die indrukken uit de buitenwereld
interpreteert.
Influencing Machine: (beïnvloedingsmachine) vroege inwerking
van machines en technische
apparaten op de psyche. Uitgebreide, denkbeeldige mechanische
apparaten die paranoïde schizofrenen zich inbeelden om hun
mentale desintegratie te verklaren.
Intuïtief programmeren: werkproces in de artistieke praktĳk
waarin het programmeren beïnvloed wordt door intuïtie en door
externe factoren aan de machine.
Lineair (systeem): vertoont
kenmerken en eigenschappen die
veel eenvoudiger zĳn dan nietlineaire systemen. Rechtlĳnig
systeem.
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Machineverbeelding: vroege, rond
de eeuwwisseling ontstane kruisbestuiving tussen verbeelding en
de werking van machines. Deze
machineverbeelding resulteert in
denkbeeldige machineconstructies
die niet hoeven te voldoen aan de
wetten van logica of techniek.
Magisch denken (beeld): zoals
ieder beeld wil het technische
beeld volgens Vilém Flusser
magisch zĳn. Technische beelden
houden de blik van de mens
gevangen omdat alle elementen
in deze beelden voortdurend
naar elkaar verwĳzen. De beeldmagie wordt verhevigd doordat
technische beelden onwezenlĳke
gelĳkenis vertonen met de werkelĳkheid zelf.
Onwezenlĳk (Uncanny): contradictoire term die ervaringen
beschrĳft die tegelĳk vertrouwd
en vreemd zĳn.
Patafysica: denkbeeldige wetenschap uitgevonden door Alfred
Jarry (1873–1907).
Poëtisch misbruik: logische computers binnen een artistiek werkproces door absurde, onlogische
ingrepen misbruiken.
Proces: door algoritmes verkregen
generatieve opeenvolging van motorbewegingen, teksten of beelden.
Proteïsche versvorm: couplet of
langer gedicht waarin de volgorde
van de woorden kunnen gewĳzigd
worden zonder breking van het
rĳm.
Pseudowillekeurgenerator: ook
wel pseudotoevalsgenerator genoemd, (Engels: Pseudo Random
Number Generator (PRNG)).
Algoritmes die de opeenvolging
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van getallen op een willekeurige
manier genereren.
Random: simulatie van willekeur,
object in de Max Msp Jitter-programmeeromgeving.
Ruisvorming: digitale ruis die in
de context van de hier beschreven
artistieke praktĳk een vorm van
verval en ‘eindigheid’ in de anders
steriele en tĳdloze digitale omgeving brengt.
Stochastische algoritmes: tegenhanger van deterministische,
vooraf bepaald systemen. In plaats
van één mogelĳke uitkomst kunnen stochastische systemen evolueren en meerdere uitkomsten
of waarschĳnlĳkheden genereren
vanuit één gegeven startpunt.
Technische beelden: (Vilém
Flusser) beelden die door apparaten (camera’s, computers) zĳn
vervaardigd. Teksten in de vorm
van (wetenschappelĳke) code
liggen aan de basis van technische
beelden.
Tekstmachines (Raymond Roussel)
mechanismen en taalontregelingen
die bronmateriaal voor verhalen
voortbrengen.
Toeval: gebeurtenis of omstandigheid die vooraf niet te voorzien en
niet te berekenen is geweest. Een
samenloop van omstandigheden.
Twĳfel: algemeen: gevoel van onzekerheid ten aanzien van wat
men moet doen, geloven, e.d. De
termen willekeur, onzekerheid, onvoorspelbaarheid en toeval worden
in de tekst door elkaar gebruikt.
Ze worden beschouwd als verschillende facetten van twĳfel waar
willekeur de meest wilde, onbeheerste vorm van twĳfel is. Proces
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dat in de Poëtische Machine-software de door willekeur ontregelde
brondata door twĳfel systematiseert en artistiek controleerbaar
maakt. Digitale twĳfelprocessen
zĳn controlemechanismes die
digitale willekeurprocessen voortdurende beperkingen opleggen.
Onzekerheid wordt als actieve
twĳfel beschouwd.
Twĳfelsoftware: denkproces dat
digitale twĳfel in de Poëtische
Machine-software simuleert.
Visuele (mechanische) abstractie: door analoge fotografische
maakprocessen of digitale pixelstructuur verkregen abstrahering
van de buitenwereld.
Volautomatisch: door technische
apparaten gegenereerde uitkomst
verkregen met commerciële, voorgeprogrammeerde presets.
Waarheid: meest denkbeeldige der
oplossingen.
Willekeur (at random):
Ongecontroleerde, onvoorspelbare
en toevallige keuze. Veel gebruikte
methode bĳ vroege computerkunstenaars. Proces dat in de
Poëtische Machine-software oorspronkelĳke rechtlĳnige brondata
ontregelt.
Zelforganiserend (systeem):
beschikt over een zelforganiserend
vermogen dat zichzelf autonoom
ontwikkelt in een cyclus van
creatie, stabilisatie en destructie
zonder interactie met de omgeving.
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LIJST VAN WERKEN

p. 169 Sleeper, 2006
– 173 Software, DVD,
b/w stereo 03:33

p. 196 Counting Noise #2, 2007
Mixed Media, 21.0 x 29.7 cm

p. 174 4 Seconds, 2006
– 175 Software, DVD, b/w 08:00

p. 197 Doubt About A Portrait #1,
2007
Mixed Media, 21.0 x 29.7 cm

p. 176 Doubt About A Second, 2006
– 178 Software, DVD, b/w 13:00

p. 199 2 Portrait, 2007
Mixed Media, 29,7 x 42 cm

p. 179 Doubt #1, 2006
Mixed Media, 29,7 x 42 cm

p. 200 Doubt About A Portrait, 2007
– 201 Software, DVD, b/w 04:00

p. 180 Doubt #2, 2006
Mixed Media, 29,7 x 42 cm

p. 202 Portrait #2, 2007
– 203 Software, DVD, b/w stereo
04:08

p. 181 Doubt #3, 2006
Mixed Media, 27 x 36 cm
p. 182 Portrait #1, 2006
– 183 Software, DVD, b/w stereo
03:00
p. 184 #5, 2006
Mixed Media, 21.0 x 29.7 cm
p. 185 Machine, 2006
Mixed Media, 21.0 x 29.7 cm
p. 186 Erase, 2006
– 187 Software, DVD, b/w 05:00
p. 188 Broom, 2006
– 189 Software, DVD, b/w 11:00
p. 190 Counting Noise, 2007
– 193 Software, DVD, b/w 2:10
p. 194 Counting Noise #1, 2007
Mixed Media, 29,7 x 42 cm

p. 204 Electric Nerves, 2007
– 205 Software, DVD, b/w stereo
04:29
p. 206 Scan #1, 2007
Mixed Media, 21.0 x 29.7 cm
p. 207 Scan #2, 2007
Mixed Media, 21.0 x 29.7 cm
p. 208 Left Bank #1, 2008
Mixed Media, 29,7 x 42 cm
p. 209 Left Bank #2, 2008
Mixed Media, 35 x 29 cm

(boven)

p. 209 Left Bank #3, 2008
(onder) Mixed Media, 29,7 x 42 cm
p. 210 Left Bank, 2008
– 211 Software, DVD, b/w stereo
04:37
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p. 212 Images of Images, 2008
– 213 Installation (HISK, Ghent
en Ruimte Morguen,
Antwerp)

p. 229 An a is a b is a z (The word
for word is a word), 2009
Pencil on paper,
21.0 x 29.7 cm

p. 214 Images of Images #1, 2008
Mixed Media, 29,7 x 42 cm

p. 230 An a is a b is a z, 2010
– 231 Installation, Ruimte
Morguen, Antwerp

p. 215 Images of Images #2, 2008
Mixed Media, 29,7 x 42 cm
p. 216 Photography, 2008
– 218 Installation (Muhka,
Antwerp, 2011)
p. 219 Yes and or and no, 2008
Mixed Media, 21.0 x 29.7 cm

p. 232 Notes Poetic Machine #1,
2010
Mixed Media, 29,7 x 42 cm
p. 233 Notes Poetic Machine #2,
2010
Mixed Media, 29,7 x 42 cm

p. 220 Scan #3, #4, 2008
– 221 Mixed Media, 29,7 x 42 cm

p. 234 Notes Poetic Machine #3,
2010
Mixed Media, 29,7 x 42 cm

p. 222 An a is a b is a z,
installation NP3, Groningen,
Netherlands

p. 235 Notes Poetic Machine #4,
2010
Mixed Media, 29,7 x 42 cm

p. 223 Double Yes, 2009
Installation (15 mini dvd
screens)

p. 237 The Electric Dead, 2010
– 238 Software, DVD, b/w stereo
05:56

p. 224 Treachery, 2009
– 225 Software, DVD, b/w stereo
03:00

(boven)

p. 227 An a is a b is a z, 2008-2009
Pencil on paper,
21.0 x 29.7 cm
p. 228 An a is a b is a z (Black
Square on White), 2008-2009
Pencil on paper,
21.0 x 29.7 cm

p. 239 The Electric Dead #1, 2010
Mixed Media, 33 x 48,3 cm

p. 240 The Electric Dead #2, 2010
(onder) Mixed Media, 33 x 48,3 cm
p. 240 Influence Machine, 2011
– 241 Software, DVD, b/w stereo
04:18
p. 242 Influence Machine#1, 2011
Mixed Media, 33 x 48,3 cm
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p. 244 Air Loom, 2011
– 247 Software, DVD, b/w stereo
02:38

p. 264 714 Attempts to Write, 2011
Robot-drawing on paper,
50 x 60 cm

p. 248 Air Loom #1, 2011
Mixed Media, 33 x 48,3 cm

p. 266 Mercury (Darwin), 2011
Mixed Media, 33 x 48,3 cm

p. 251 Female Box #1, 2011
Mixed Media, 33 x 48,3 cm

p. 267 Mercury (Day and Hour),
2011
Mixed Media, 33 x 48,3 cm

p. 252 Machine Woman, 2011
– 255 Software, DVD, b/w 05:38
p. 256 Machine Woman #1, 2011
Acrylic on paper,
33 x 48,3 cm
p. 257 Machine Woman #2, 2011
Acrylic on paper,
33 x 48,3 cm
p. 258 Poetic Influence (Cube),
2011
Acrylic on paper, 50 x 60 cm
p. 259 Binary Doubt (Cubes), 2011
Acrylic on paper, 50 x 60 cm
p. 260 Black Boxed (Cube), 2011
Acrylic on paper, 50 x 60 cm
p. 261 Influence Machine (Sex),
2011
Acrylic on paper, 50 x 60 cm
p. 262 63 Attempts to Draw a
Corner, 2011
Robot-drawing on paper,
50 x 60 cm
p. 263 698 Attempts to Find the
Center, 2011
Robot-drawing on paper,
50 x 60 cm

p. 268 Analogue #2, 2011
Mixed Media, 33 x 48,3 cm
p. 269 Analogue #1, 2011
Mixed Media, 33 x 48,3 cm
p. 271 Machine Acts of Love, 2011
Acrylic on paper, 70 x 100 cm
p. 272 Random Failure, 2011
Acrylic on paper, 70 x 100 cm
p. 273 The Silver Fragile, 2011
Acrylic on paper, 70 x 100 cm
p. 274 Cube Head, 2011
Acrylic on paper, 70 x 100 cm
p. 275 Au Fond(t) la Danse, 2011
Acrylic on paper, 70 x 100 cm
p. 277 Poetic Machine, 2011
– 288 Software, electronics, mdf,
perspex, 200 x 200 cm
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