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Experimenteren
is een essentieel
onderdeel van
iedere kunstpraktijk.
Meer nog dan het
eindresultaat,
bieden experimenten,
bètaversies en tryouts een kijkje in de
denk- en werkwijze
van een kunstenaar.

Jochem Kootstra & Florian Weigl
Voorwoord
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Met dit uitgangspunt creëerde V2_curator Florian Weigl een
platform waar het experiment centraal staat: 3×3. Een serie
waarbinnen V2_ drie kunstenaars de ruimte, tijd en middelen
biedt om binnen drie maanden drie live-experimenten te
ontwikkelen. Het kan een probeersel zijn in de vorm van een
digitale of fysieke schets, een maquette, of de eerste versie
van een performatieve lezing. Kortom experimenten die nog
in ontwikkeling zijn, maar wel getoond dienen te worden
aan live-publiek. Een unieke ervaring, want zoals bij ieder
experiment weten zowel publiek als kunstenaar niet altijd
waar het experiment toe zal leiden, of het interessant wordt of
dat het überhaupt werkt.
Het idee om kunstenaars de ruimte voor praktijkgericht
onderzoek te geven en om ideeën op een podium uit te testen,
ontstond in 2015. Daarbij vervult het ook de behoefte van
V2_ om op een structurele, duurzame wijze samen te werken
met kunstenaars. Met als doel dichter op het experiment en
de (door)ontwikkeling te zitten, en zo het gesprek verlengen
tussen kunstenaar en curator.
De tijd tussen het eerste gesprek van de curator met de
kunstenaar, de eerste 3×3 en de andere experimenten wordt
gebruikt voor ontwikkeling, verfijning, heroverweging. De
interactie met de curator en de ontwikkelaars van V2_’s
productieteam, maar bovenal de interactie met het publiek
dat aanwezig is bij 3×3, is daarbij van essentieel belang.
Enerzijds biedt het experiment unieke inzichten voor het
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publiek, anderzijds levert publieke interactie de kunstenaar
extra, onverwachte informatie op voor verder onderzoek en
ontwikkeling van het (toekomstige) werk.
In deze ePub reflecteren we met de kunstenaars van de eerste
editie in 2016 op de 3×3 en hun experimenten. De kunstenaars,
in volgorde van presentatie, waren Dries Depoorter, Jeroen
van Loon en Constant Dullaart. Wat was hun inspiratie en
aanpak binnen de tijdsdruk van 3×3? En hoe ervoeren zij het
presenteren van een live-experiment? Wat ging goed, wat ging
mis en hoe voelden zij zich daaronder?
We hebben interviews afgenomen met de kunstenaars vanuit
twee perspectieven. Het eerste perspectief komt van V2_
curator Weigl, die met alle kunstenaars samenwerkte. Hij
biedt meer context over het samenwerkingsverband en de
creaties. Het tweede perspectief komt van tech- en designantropoloog Jochem Kootstra, die niet direct betrokken was
bij de experimenten. Zijn afstand tot het project bood ruimte
voor een open gesprek: de mogelijkheid zowel kritische vragen
te kunnen stellen als te beantwoorden over het concept, het
proces en de samenwerking. De interviews zijn verwerkt tot
een geheel, inclusief het nawoord van Weigl.
We blikken terug op de werkwijze, de uitvoering en interactie
met het publiek, de verfijning of uitkristallisering van hun
experimenten na 3×3 en de duurzame samenwerking met
een instituut. De 3×3’s dienen voor live-publiek als kijkje in
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het denk- en werkproces van kunstenaars, de ePub is voor
lezers een verlengde daarvan door ervaringen en analyses te
delen na het experiment. Het biedt inzicht in de ontwikkeling
en kwetsbaarheid van gevestigde kunstenaars. En boven
alles biedt het inspiratie voor jonge kunstenaars die in het
huidige klimaat veelal met vergelijkbare condities als 3×3 te
maken hebben: tijdsdruk en presteren. Durven falen, leren en
doorontwikkelen.
Het live presenteren van een experiment aan een publiek was
voor iedere kunstenaar op hun eigen wijze oncomfortabel,
soms verrassend nuttig en vooral confronterend. Waarbij
Depoorter moest wennen aan fysiek feedback en Dullaart
zich geremd en alleen kon voelen door publieke interrupties
tijdens zijn presentaties, creëerde Van Loon een setting
waar ruimte was voor een open discussie over zijn werk. En
waarbij het snelle werkproces voor Depoorter niet nieuw was,
betekende 3×3 voor Van Loon om gebruikelijke intensieve
onderzoeksfases eerder af te moeten kappen, om iets
tastbaars te kunnen presenteren. Alle drie stapten ze uit hun
comfortzone en omarmden ze het tonen van een experiment.
Het leverde prikkelende presentaties op. Vaak met een
speelse, humoristische toon en persoonlijk of dichtbij huis –
zowel voor de kunstenaar als voor het publiek. Soms op het
grensvlak van de ethiek. Zoals Depoorter op eenvoudige wijze
Facebook- en AirBnB-data blootlegde van aanwezig publiek
en die koppelde aan een eigen ontwikkelde datingwebsite en
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browsergame. Of het werk van Dullaart over de shockerende
werking van deep learning en hoe eenvoudig het kopen van
populariteit op social media kan zijn. Terwijl Van Loon juist
internet exclusiever wilde maken, en in een ander werk zijn
eigen DNA verkocht als reactie op de vrije handel van digitale
DNA: big data. Het zorgde voor verrassende en uiteenlopende
reacties, maar vooral een bijzonder en uniek gevoel. Ene
keer diende directe feedback van het publiek als motivatie
tot doorontwikkeling naar tentoonstellingen of festivals; alle
drie de kunstenaars hebben werk verder zien groeien. Andere
keer belandden ideeën weer terug op de plank of zelfs in de
prullenbak.
Jochem Kootstra
Florian Weigl

De 3×3

van

Dries
Depoorter

Depoorter is een Belgische kunstenaar die
werkt met thema’s als privacy, surveillance,
social media en kunstmatige intelligentie.
Hij werkt met nieuwe technologieën en programmeertaal om de thema’s te vertalen
naar apps, interactieve installaties, websites
en browsergames. De projecten zijn vaak
kritisch van aard en bevinden zich meestal
op een ethische grens. Maar altijd met een
dosis humor.
Depoorter heeft tijdens zijn 3×3 veelal gewerkt met het internet. Van een browsergame tot het analyseren van vergaarde
browsergeschiedenis voor een nieuwe
datingsite, hij openbaart met zijn werk de
kansen en valkuilen van het internet en
openbare data. En doet dat op absurdistische
en speelse wijze. Via zijn werk krijgen we op
een wel heel persoonlijke manier een kijkje in
ons online-gedrag. 3×3 was voor Depoorter
14
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qua maakproces en tijdsdruk niks nieuws:
‘Ik creëer soms binnen enkele uren met de
tools die ik heb een nieuw werk, en plaats
dat direct online om te documenteren.’
Zijn werkwijze sloot perfect aan bij de ruimte
die de serie bood. Al bij de eerste inleidende
gesprekken die Weigl met hem had, deelden zij
ideeën en was Depoorter een ideeënwaterval
te noemen. Weigl: ‘In het eerste Skype-gesprek met Depoorter plakte hij al een tiental
ideeën in een gedeeld Google-document, om
iets van structuur aan te brengen in zijn niet
ophoudende stroom van inspiratie. Hij kwam
met het ene na het andere idee, genoeg
om een jaarprogramma mee te vullen. Een
methode die goed werkte voor hem, want in
gesprek ontwikkelden de ideeën zich verder.
Daarmee is Depoorter de kunstenaar die
de meeste live-experimenten wist door te
ontwikkelen naar gerealiseerde projecten.’
De 3×3 van Dries Depoorter
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Het startpunt van Depoorters eerste 3×3 was ook het
internet*. Met een provocerende oproep op V2_’s social
media begon de publieke aanloop naar het experiment
al digitaal: Te koop gevraagd: jouw persoonlijk voltallige
browsergeschiedenis. Depoorter: ‘Ik wilde een datingwebsite
bouwen waarop je als gebruiker geen gegevens hoeft in
te vullen. Simpelweg je browsergeschiedenis uploaden
voldeed. Daarmee wilde ik tijdens de 3×3 de mensen die
hadden gereageerd op mijn oproep en aanwezig waren bij V2_
live koppelen. Wat zegt die geschiedenis over de persoon en
is dat een goed manier om te matchen? Combineer je mensen aan de hand van de inhoud van hun zoekopdrachten of
aan de hand van hoeveel tijd ze op het internet spenderen?
Ik struinde een aantal dagen door de data om te kijken wat
ik hieruit kon destilleren voor een datingprofiel. Dat was
niet makkelijk. Ik ontdekte leuke weetjes, maar uiteraard
ook informatie waarover je kon twijfelen of je dat wel
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* Meer info en beeldmateriaal van experiment 1 op pagina 18

Ieder werk heeft een andere aanpak voor Depoorter, ‘maar het
startpunt is meestal wel het internet’, verklaart hij. ‘Dat gaat
gepaard met actualiteiten en opkomende technologieën. Van
hardware tot een database of programmeertaal, wanneer het
mij fascineert wil ik het uittesten. Meestal ga ik er dan gewoon
mee experimenteren en in dit maakproces komt er vervolgens
een flow van ideeën uit. Met die aanpak kan ik altijd concepten
bedenken binnen mijn skill set. Daar komt van tevoren eigenlijk
geen research bij kijken, research zie ik als tijdverlies. Ik ben
echt een maker.’

moest delen. Maar daar ging het experiment natuurlijk
om. Ik maakte uiteindelijk connecties met de complete
browsergeschiedenis van een viertal internetgebruikers
die ik had geanonimiseerd. Met bizarre informatie zoals
gekochte cadeaus voor je vriendin, een lange zoektocht naar
springkussens en een internetgebruiker die tot 04:00 uur
YouTube-muziek luisterde en vroeg de volgende ochtend
zocht naar hoe lang je een fles wijn kan bewaren. Hilariteit
toen bleek dat een aantal van de onbekende gebruikers
daadwerkelijk in de zaal zaten en toelichting konden geven
over het echte verhaal achter hun zoektermen.’

Research zie ik als tijdverlies.
Ik ben echt een maker.

De 3×3 van Dries Depoorter
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3×3 – I
Depoorter presenteerde tijdens het eerste
experiment een datingwebsite als publieke
performatieve lezing zonder script. Hij
maakte fictieve datingprofielen van de
browsergeschiedenis van mensen die hadden
gereageerd op een social media-oproep om
dit te uploaden. Door middel van beeldende
voorbeelden die Depoorter uit de data had
gevist, van leuke weetjes tot provocerende
informatie, koppelde hij de profielen in een
geïmproviseerde performance aan elkaar.

‘De 3×3 was voor mij een moment om het maakproces te tonen,
tussen het begin en het eind van een project in. Uitgangspunt
was een lijst met ideeën die tijdens het experimenteren ontstaan, die ik in V2_ als een soort prototype wilde uitproberen.
Daarnaast zag ik het platform ook als middel om mijn idee te
kunnen ‘claimen’. Ik heb soms het gevoel, of het nou waar is
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of niet, dat andere kunstenaars op hetzelfde idee op hetzelfde
moment komen. Dus dan ben ik in een soort race om dat idee
zo snel mogelijk op te eisen. Originaliteit vind ik belangrijk.
Door dat idee of experiment bijvoorbeeld alvast op Twitter
te plaatsen, is het van mij. Dan hoeft daar voor mij niet eens
direct een eindproduct uit te komen, dat kan zelfs een jaar of
jaren later, maar dan heb ik in ieder geval alvast een alternatief
patent op het idee. De 3×3 is vergelijkbaar met Twitter, daar
kon ik gelijk meerdere experimenten tonen, claimen, zonder
dat dat een af-product hoeft te zijn.’

De 3×3 van Dries Depoorter
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getrokken. Dat is gewoon openbare data. Je kan je voorstellen
dat dat in 2016 een hilarisch en tegelijkertijd ongemakkelijk
gevoel opleverde.’

Ik werk snel, experimenteer
veel en ben altijd met meerdere
projecten tegelijk bezig.

‘Tijdens mijn tweede 3×3 presenteerde ik drie werken in
ontwikkeling*. Bij binnenkomst zagen de bezoekers een
geprojecteerde wisselende fotomuur vol portretten van een
grote hoeveelheid bezoekers van 3×3 en hun kennissen,
vrienden en andere bekenden. Zelfs een aantal medewerkers
van V2_. Dat viel in het begin nog niet echt op, maar door een
geïmproviseerde en begeleidende rondleiding van mij werd het
ineens pijnlijk zichtbaar. Ik had met zelfgeschreven software,
een ‘scrape’, de profielfoto’s van de mensen die op Facebook
voor het 3×3-event op ‘aanwezig’ stonden van het internet
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* Meer info en beeldmateriaal van experiment 2 op pagina 24

‘Daarnaast zijn mijn projecten altijd van korte duur. Vergelijkbaar met 3×3 duren die ongeveer een maand. Uitzonderingen
daargelaten, natuurlijk. Maar de tijdsdruk voelde ik daarom
niet. Ik werk snel, experimenteer veel en ben altijd met
meerdere projecten tegelijk bezig. Zo ook voor V2_, waar ik
meerdere prototypes per 3×3 heb getoond. Je kan maar beter
zoveel mogelijk ideeën tegelijk claimen, haha!’

‘Het tweede experiment was een boek, bestaande uit de
eerste zin van de biografie of ‘about’-pagina van meerdere
mediakunstenaars en -theoretici. Door middel van ‘The way
back machine’ (een digitaal archief van het internet, waarop de
gebruiker “terug in de tijd” kan gaan en zien hoe websites er
in het verleden uitzagen) documenteerde ik hoe die eerste zin
door de jaren heen veranderde. Ik maakte daarmee zichtbaar
hoe de profilering van een kunstenaar of theoreticus periodiek
transformeert. En met name: hypes in de kunstwereld. Zo
veranderde heel veel kunstenaars hun eerste zin van ‘I am
an artist …’ naar ‘I am a media artist … Working with machine
learning’. Het boek maakt dit soort trends in de kunstwereld in
een oogopslag zichtbaar.’

Je kan maar beter zoveel
mogelijk ideeën tegelijk
claimen, haha!

De 3×3 van Dries Depoorter
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Schermafbeelding AirBnB-Host
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‘En het derde experiment van de avond was een game: AirBnBHost. Het is een browserspel dat AirBnB-data gebruikt,
die gewoon van de AirBnB-servers te halen zijn. Je ziet een
afbeelding van een AirBnB-ruimte en drie profielfoto’s van
mensen ernaast. Je moet raden wie de eigenaar is van de
woning. Voor 3×3 maakte ik een prototype, een interface met
twintig kamers van Rotterdam. Bezoekers konden dit testen op
vier computers. Dit sloeg echt enorm goed aan bij het publiek.
Dus heb ik het een paar maanden later doorontwikkeld. Met de
versie die vandaag online staat, kan je het spel met alle steden
waar AirBnB actief is spelen. Kies simpelweg jouw favoriete
stad. Het wordt natuurlijk niet gesponsord door AirBnB, maar
ik heb wel een knop ‘Boek deze kamer’ toegevoegd zodat
AirBnB vast niet boos op me zal worden voor het gebruik van
de data!’

De 3×3 van Dries Depoorter
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3×3 – II
Depoorter presenteerde tijdens het tweede
experiment drie werken. Een werk was een
fotomuur met portretten van Facebookgebruikers die aanwezig waren. Door middel
van eigen ontwikkelde software, die de data
kon ‘scrapen’, en de fysieke foto’s, stond
hij stil bij wat voor data je vrijgeeft op het
internet.
Het tweede werk was een boek met
repetitieve regels van biografieën en ‘about’pagina’s van kunstenaars en theoretici.
Depoorter maakte hypes in de kunstwereld
zichtbaar door te laten zien hoe de eerste zin
van die internetpagina’s door de jaren heen
verandert. Zijn conclusies waren verrassend
en prachtig: dat gebeurde bij allen vrijwel
hetzelfde; mediakunst werd digitale kunst.
24
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Terwijl mijn fysieke publiek
vaak minder openhartig is
dan op bijvoorbeeld social
media, merkte ik als Belg dat
Nederlanders zich fysiek ook
erg eerlijk konden uiten. Ja,
dat was wel oncomfortabel.

Het derde werk was een browsergame:
AirBnB-Host. Depoorter downloadde zowel
de profielfoto’s als foto’s van AirBnB-appartementen die deze gebruikers verhuren.
Het resulteerde in een eenvoudige onlinegame: match de AirBnB-gebruiker aan zijn/
haar appartement.
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‘Alhoewel 3×3 qua tijd en het ‘claimen’ van ideeën niet anders
was dan hoe ik normaliter werk, gingen de experimenten
ook wel gepaard met oncomfortabele momenten. Bij 3×3
presenteer je live onaffe producten, terwijl ik dat werk liever
nog even geheimhoud voor een groot publiek en tot een
‘officiële’ lancering. Dat vindt doorgaans alleen online of op
social media plaats. Voor mij voelt het tonen van onaf-werk aan
een groot publiek onprofessioneel aan. Ik deel het eerst met
mijn vriendin, dan binnen mijn vriendenkring en uiteindelijk
plaats ik het online. Maar voor 3×3 presenteer je niet alleen
onaf-werk of prototypes, je doet dit ook meteen voor een liveDe 3×3 van Dries Depoorter
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publiek dat graag direct feedback geeft. Ook dat vindt bij mij
normaal alleen online plaats. En terwijl mijn fysieke publiek
vaak minder openhartig is dan op bijvoorbeeld social media,
merkte ik als Belg dat Nederlanders zich fysiek ook erg eerlijk
konden uiten. Ja, dat was wel oncomfortabel.’
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Foto door Willie Kerkhof

‘Het tweede en laatste werk die avond was een afgerond
project dat ik bij 3×3 voor het eerst toonde: Flipside Audio.
Flipside Audio is een installatie die het mogelijk maakt om
naar de andere kant van de wereld te luisteren. In de ruimte
van V2_ had ik grasmatten gelegd waar koptelefoonuitgangen
uit kwamen. Een bezoeker kon zijn koptelefoon letterlijk op de

* Meer info en beeldmateriaal van experiment 3 op pagina 30

‘Toch heb ik het concept van 3×3 wel omarmt en de interactie met live-publiek doelbewust opgezocht met mijn werk.
Dat was bij mijn eerste twee experimenten het geval, van
live matching tot interactieve game en lecture, en hetzelfde
gold voor de derde 3×3*. Opnieuw presenteerde ik meerdere
werken. Vanwege de fysieke insteek had ik Instagram-filters
naar de offline-wereld vertaald. In 2016, ten tijde van dit
experiment, lanceerde Instagram net een grote hoeveelheid
nieuwe filters. Van die inmiddels klassieke selectie filters en
het vierkante kader waar Instagram zo bekend mee geworden
is, maakte ik een viertal grote transparante stickers die ik
over ramen plakte. Daarmee maakte ik de verandering die
zo’n Instagram-filter over de wereld legt fysiek tastbaar. Het
publiek kon de wereld bewegend zien veranderen, alsof ze in
een lachspiegel keken.’

aarde aansluiten. Hij of zij hoort dan een realtime-verbinding
met een microfoon die aan de andere kant van de wereld
staat. Het idee ontstond uit een eerder project, Gradient
Lamp. Daarin combineerde ik camerabeelden van twee kanten
van de wereld en goot ze in een lichtstrook die overgaat van
donkere kleuren van de nacht naar lichte kleuren van de dag.
De techniek voor Flipside Audio was hetzelfde, het gebruik van
onbeveiligde camera's maakte alleen plaats voor onbeveiligde
microfoons. De microfoon heb ik dus zelf niet geplaatst, wat
natuurlijk privacy gerelateerde vragen oproept. Dat komt vaak
terug in mijn werk. Maar het idee is verder simpel: ontspanning
en absurditeit komen hier samen. En dat sloeg goed aan. Ik
heb het werk uiteindelijk ook, vrij snel na de V2_-presentatie,
tijdens STRP Biënnale 2017 mogen tonen.’

De 3×3 van Dries Depoorter
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3×3 – III
Depoorter presenteerde tijdens het derde
experiment twee werken. Het eerste werk
bestond uit stickers van de originele Instagram-filters die op de ramen van V2_ werden
geplakt. Door deze ingreep legde hij als het
ware een filter over de wereld.

Bij binnenkomst is experiment twee zichtbaar: drie kunstgrasmatten uitgestrekt in
de tentoonstellingsruimte. Met daarbij koptelefoons. Een poëtische ingreep waarbij
Depoorter je vraagt in het gras te liggen
en naar de andere kant van de wereld te
luisteren.

30
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‘Wat ik van 3×3 geleerd heb, is dat fysieke feedback nuttig
kan zijn. Bij de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
kreeg ik als student ook altijd veel feedback. Dat werkte bij
mij niet altijd goed; veel kritiek brengt me in de war en zorgt
er vaak voor dat ik het werk niet wil doorzetten. Sommige
concepten waar ik toen mee bezig was, heb ik ook gewoon
geschrapt. Maar feedback van een beperkt publiek en in
een vroeg stadium van het proces kan juist ook helpen om te
reflecteren. Mijn werk is soms heel snel af door de tools die ik
gebruik. Ik kan het meestal in een paar uur afronden en delen
met een online-publiek. Dat bracht me soms in problemen,
omdat mijn werk zich vaak op een ethische grens bevindt. Zo
maakte ik eens het project Tinder-In. Hier plaatste ik twee
foto’s van dezelfde persoon naast elkaar: een sexy bikinifoto
van Tinder naast een professionele werkfoto van LinkedIn.
Eenzelfde persoon, een ander online imago. Het leverde mij
veel kritiek op, omdat ik geen toestemming had gevraagd bij
de desbetreffende personen. Daar eerder bewust van zijn is
natuurlijk beter.’
‘Ik sta nu meer open voor vroegtijdige feedback, positief en
negatief. Het kan me richting geven of alsnog doen beslissen
om niet met een werk verder te gaan. En daar staat tegenover
dat het enthousiasme van mensen mij juist ook kan motiveren
werk door te zetten. Dus alhoewel onaf-werk presenteren
tijdens 3×3 onnatuurlijk aanvoelde, gebruikte ik de feedback
van bezoekers in de doorontwikkeling van het werk. Zoals bij
Flipside Audio en AirBnB-Host.’
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‘Mede daardoor ben ik professioneler gaan werken. Sommige
werken die eerder in een paar uur afgerond en gedeeld zouden
worden, heb ik soms een paar jaar later pas afgerond na
feedback. Ik maak en presenteer nu sneller een prototype, in
plaats van direct naar het eindproduct te werken. Daarnaast
ben ik praktischer gaan denken en werk ik inmiddels volledig
zelfstandig. Dat was tijdens 3×3 nog niet het geval. Toen
werkte ik ook nog bij reclamebureaus als concept provider. En
als taxichauffeur.

Ik zou tegen iedereen willen zeggen:
blijf dingen maken, blijf experimenteren.
En blijf je ideeën, zowel goede als
slechte ideeën, documenteren in notities
of online, om ideeën te claimen! Een
uitgewerkt concept komt soms later wel.

De 3×3 van Dries Depoorter

33

Dries Depoorter – 3×3 serie I van 2016
Depoorter woont en werkt in Gent. Hij heeft
een bachelor afgerond in mediakunst aan de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
(KASK). Eerder werkte Depoorter als taxichauffeur en voor reclamebureaus in België
als concept provider.
Foto door Max Kneefel
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Depoorter exposeert internationaal op onder
andere het Barbican, Art Basel, Bozar, Para
Site Hong Kong, Mozilla – The Glass Room San
Francisco, HEK Basel, WIRED, IDFA Doclab,
Mundaneum, FOMU, Ars Electronica, Athens
Digital Art Festival, Art Souterrain, STRP
Festival, Heidelberger Kunstverein. Tevens
geeft Depoorter presentaties over zijn werk
op events zoals in het MoMA, TEDx Brussels,
SXSW Texas, KIKK-festival, STRP Festival,
Internet Week Denmark, Dutch Design Week,
Us By Night, Web2Day en Creative Ville.

De 3×3 van Dries Depoorter
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De 3×3

van

Jeroen
van Loon

Van Loon richt zich als kunstenaar op het
visualiseren of documenteren van (toekomstige) digitale cultuur en technologische
ontwikkelingen. Van Loon levert daarmee een
bijdrage aan ons begrip van, en onze relatie met
de hedendaagse digitale cultuur en de nieuwe
realiteiten die voortkomen uit opkomende
technologie. Van identiteitsvorming via social
media tot pre-internet samenlevingen en de
digitale markt voor genetische gegevens, Van
Loons werk gaat veelal over de menselijke
kant van technologie. Het gaat voorbij aan de
alledaagse gevolgen van technologie en richt
op de bredere impact en structurele effecten
ervan.

menselijk DNA als reactie op de handel van
digitale DNA: big data.
De 3×3’s van Van Loon zorgden voor een
versneld proces van beslissingen nemen,
waarin frustratie vaak de doorslag gaf. ‘Ik
vond het toen best wel lastig en spannend.
Vooral de interactie met en feedback van het
live-publiek zorgden ervoor dat ik uit m’n
comfortzone moest treden. Maar, ik heb er
later de vruchten van geplukt.’

Van Loon heeft tijdens zijn 3×3 gewerkt aan
thema’s als tijdelijkheid en vergankelijkheid,
met name van het internet. Daarnaast verdiepte hij zich in de materialiteit van technologie en infrastructuren en de verkoop van
38
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dan wanneer je in je atelier lekker zit te experimenteren. Dat
maakte het overigens heel spannend, maar tegelijkertijd ook
leuk en nuttig. Zo is mijn eerste werk voor 3×3 over tijdelijkheid
en vergankelijkheid van het internet* ook ontstaan uit frustratie.’

* Meer info en beeldmateriaal van experiment 1 op pagina 42

In het verleden ontstond een werk van Van Loon vaak na een
lange en intensieve onderzoeksperiode. Recenter werk bestaat
meer uit speelse experimenten, zonder achterliggend plan,
waarna later de definitieve werken worden gemaakt. Maar 3×3
forceerde een snellere aanpak. Van Loon: ‘Mijn werk ontstaat
ook vaak uit een bepaalde frustratie, omdat ik vastloop of
vanwege tijdsdruk. Ik kan zelf niet altijd overzien waar een
idee of werk heen gaat. Hoe groot moet het zijn? Hoe vertaalt
het idee zich naar een performance? Zo kan ik mijzelf soms
verliezen in onderzoek en denkwerk. Dan loop ik vast en kan ik
gefrustreerd raken. Maar dat helpt! De frustratie zorgt ervoor
dat ik onbewust een omstandigheid voor mezelf wil creëren,
dat er dingen moeten gebeuren. Dat kan een open call met een
deadline zijn, maar ook door de juiste mensen te zoeken en
benaderen die mijn idee kunnen tentoonstellen. Zoals V2_.
Zo krijg ik kaders mee en word ik gedwongen om over te gaan
op praktische zaken: hoe moet het eruit zien, waar wordt het
getoond, hoe groot is de ruimte, of dat ik een budget op orde
moet hebben. Dan gaat het balletje voor me rollen en kan werk
concreter worden. Als die prikkels ontbreken, dan blijf ik heel
lang zweven.’

Frustratie zorgt ervoor dat ik
onbewust een omstandigheid
voor mezelf wil creëren, dat er
dingen moeten gebeuren.

‘Het format van 3×3 werkte wat dat betreft goed voor mij.
De tijdsdruk van een maand zorgt voor een stimulans om
ideeontwikkelingen verder en sneller uit te werken dan ik
normaal doe. Want je hebt gewoon een presentatiemoment. En
ook al is het onaf, je moet het wel voorbereiden en een verhaal
klaar hebben voor publiek. Je moet er dus harder aan trekken

40

De 3×3 van Jeroen van Loon

De 3×3 van Jeroen van Loon

41

3×3 – I
Van Loon presenteerde tijdens het eerste
experiment een aantal verkenningen online
van de mogelijkheden om het internet
exclusiever te maken. Alle data is nu 24/7
toegankelijk, iets wat qua ervaring voor
beperkingen kan zorgen. Door bepaalde data
op basis van heel specifieke locatie, tijd of
gebruiker toegankelijk te maken, creëert
Van Loon eilandjes van exclusief internet.
Zo experimenteert hij met een alternatieve
digitale cultuur en hoe bezoekers hiermee
omgaan.

‘Hoe dat proces ging? Vanwege de tijdsdruk van 3×3 ben ik
gestopt met het continu theoretiseren van tijdelijk, toegankelijk
en lokaal internet, waar ik al meer dan een jaar intensief
mee bezig was, en heb ik eindelijk actie ondernomen om het
tot een concrete vorm te ontwikkelen binnen de parameters
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van V2_. Mensen kunnen bij 3×3 bijvoorbeeld halverwege
het avondprogramma binnenkomen, dus ‘onbewust’ heb ik
ervoor gekozen dat het werk niet een soort performance kan
zijn. Eerst wilde ik het heel technisch aanpakken: websites
maken of een hostingbedrijf beginnen, wat tijdelijke en lokale
hosting aanbiedt. Dat je een website hebt die bijvoorbeeld om
15.00 uur maar één uur open is, en alleen toegankelijk als jij
in Rotterdam bij V2_ bent. Zit je thuis in Utrecht? Dan doet de
website het niet. Maar hoe maak je die tijdelijkheid interessant
om aan een live-publiek in de ruimte van V2_ te presenteren?
Dat vond ik lastig. Oké, dan heb je een hostingbedrijf, maar
spreek je eigenlijk alleen over wegen bouwen en niet zo zeer
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Van Loons tweede experiment voor 3×3 ontstond ook uit
een jarenlange fascinatie: onderzeese datakabels*. ‘Hier
ging het om een idee in een verder gevorderd stadium dan
het eerste project. Ik was er al mee bezig voor een festival in
Nederland, dat uiteindelijk niet doorging. Voor 3×3 heb ik het
verder ontwikkeld naar een presentatie over de materialiteit
van kabels en haar infrastructuur. Wat voor grondstoffen zijn
daarvoor nodig? Hoe maak ik die infrastructuur tastbaar en
interessant voor een live-publiek? De presentatie bestond
uit experimenten en verschillende soorten maquettes of
schaalmodellen van kabels. Ik presenteerde het in de vorm
van een open atelier, om daarmee de bezoekers een kijkje te
geven in waar ik mee bezig ben, hoe ik over het idee nadenk
en hoe het eindresultaat eruit kan komen te zien. Ik gebruikte
zelfs informatiebordjes voor uitleg. Dat had ik wel geleerd
van de eerste 3×3: wederzijdse interactie met het publiek en
duidelijkheid verschaffen.’
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* Meer info en beeldmateriaal van experiment 2 op pagina 46

wat daar overheen rijdt. En voor 3×3 was ik er nog steeds
niet helemaal uit. Wat ik uiteindelijk presenteerde, was
daarom qua idee eigenlijk nog de ontwikkelingsfase. Ik had
bijvoorbeeld illustraties en video’s gemaakt, en de beamers
die dat projecteerden op tijdklokken gezet. Kom je binnen op
een bepaald tijdstip en de beamer staat uit, dan heb je het dus
mooi gemist. Dat was het idee. Maar ik kan me voorstellen dat
dat niet allemaal even duidelijk was voor de bezoekers, haha.
Het was echt nog een idee in ontwikkeling.’
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3×3 – II
Van Loon presenteerde tijdens het tweede
experiment een doorontwikkelde interface
om het internet exclusiever te maken, en
hoe hiermee om te gaan. Daarnaast presenteerde hij diverse experimenten rond het
tastbaar maken van de infrastructuur van
het internet. Dit bestond uit zeekaarten van
de onderzeese infrastructuur en afgedankte
onderzeese datakabels. Dit presenteerde hij
in de vorm van een maquette om de grootte
en vooral lengte van deze kabels tastbaar te
maken.

Live-publiek en -interactie waren enkele parameters van
3×3 waar voor Van Loon de grootste uitdaging lag. Van Loon:
‘Voor mij was het nieuw dat het publiek onderdeel wordt van
je experiment. Het trok mij uit m’n comfortzone en forceerde
me om bij iedere 3×3-sessie eerst de vraag te stellen: hoe
ga ik het publiek betrekken bij een nieuw project? Dat was
46
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spannend en niet altijd even makkelijk. Voor de eerste 3×3
deelde ik bijvoorbeeld een questionnaire uit als onderdeel van
mijn onderzoek en verdere idee-ontwikkeling. Ik wilde weten
hoe andere mensen tegenover het idee van tijdelijk en lokaal
internet stonden. Die informatie kon ik gebruiken om zelf
weer een stapje verder te komen van idee naar uiteindelijk ‘af’
werk. Het presenteren van een onaf-product vind ik daarom
in de context van 3×3 wel fijn. Het kan waardevol zijn om in
een vroeg stadium mensen bij je project te betrekken. Je moet
nadenken over hoe je het presenteert, het moet concreter
worden en je moet het duidelijk kunnen uitleggen. Je wordt
daarmee getriggerd om in het proces je eigen ideeën te
De 3×3 van Jeroen van Loon
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Het presenteren van een
onaf-product vind ik in de
context van 3×3 wel fijn. Het
kan waardevol zijn om in een
vroeg stadium mensen bij je
project te betrekken.
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Voor de derde 3×3 pakte ik het weer anders aan. Ik presenteerde
een maand lang een volledig ontwikkeld werk, Cellout.me*.
We voegden daar een ‘Extended 3×3 – In conversation with
Jeroen van Loon’ aan toe, waar ik met curator Florian Weigl
en het publiek in discussie ging over het werk: de verkoop van
mijn DNA!’

Foto door Gert Jan van Rooij

evalueren. Op een gegeven moment kom je er dan achter of
het nog wel zinvol is om met een project door te gaan. Liever
vroeg dan laat. Maar de eerste 3×3 met questionnaire was
als presentatie in V2_ wellicht iets te eenzijdig. Tijdens de
tweede 3×3 heb ik de interactie met het publiek aangepast
en verbeterd, door mijn werk te presenteren als open atelier,
alsof ze in mijn studio waren. Zo konden zij mij vragen stellen.’
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Van Loon presenteerde tijdens het derde
experiment de laatste fase van zijn bestaande werk Cellout.me. Het einde
van de veilingverkoop van het volledige
genoom van Van Loon zelf; 380 GB aan
persoonlijke DNA-gegevens, die hij liet
uitschrijven door het Erasmus Medisch
Centrum. Zijn DNA sloeg hij op in een
serverkast in Amsterdam. Daarmee stelt
hij de vraag wat de waarde is van één enkel
menselijk DNA-profiel. Iedereen kon een jaar
lang een bod plaatsen via www.cellout.me.
De veiling eindigde op 27 september 2016 om
24.00 uur. Diezelfde avond, nog voor de sluiting van de veiling, ging Van Loon in gesprek
met V2_curator Weigl en voerden ze met het
live-publiek een discussie over auteurschap
en -recht, intellectueel eigendom, privacy,
big data en ethiek in relatie tot DNA-data.

Foto door Gert Jan van Rooij

3×3 – III

Alhoewel Cellout.me al voor de context van 3×3 tot stand
kwam, zorgde frustratie er opnieuw voor dat het werk concreet werd voor een tentoonstelling in Kunst aan de Schinkel
in Amsterdam. ‘Ik wilde al heel lang iets doen met digitale
DNA-gegevens omdat de techniek om DNA te lezen steeds
toegankelijker werd en dat mij dat intrigeerde. Maar het
idee kwam pas echt tot leven door mijn vriendin en Neelie
Kroes. Kroes zei: ‘data zijn het nieuwe goud’. Waarop ik
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gefrustreerd tegen mijn vriendin riep: als we DNA zien als
allerpersoonlijkste data, dan kan ik dat ook verkopen. Daar
reageerde zij tot m’n verbazing heel enthousiast op, haha! En
toen werd een serieuze grap voor mij snel concreter en gingen
de balletjes rollen.’
‘In eerste instantie wilde ik m’n DNA laten taxeren. Daar ben
ik op een gegeven moment vanaf gestapt, want dan heb je
maar één bedrag. Dan is het ook meteen platgeslagen. En als
het niet dat bedrag oplevert, is het dan mislukt? Bovendien
had ik diepere vragen: als DNA-gegevens een intrinsieke
waarde hebben, voor wie dan en waarom? Wat gebeurt er als
erfelijke informatie openbaar wordt en uitgroeit tot serieus
handelswaar? En wat doet dat met jouw privacy en die van
je familie? Ik kwam er niet helemaal uit, dus ben ik weer de
juiste personen gaan zoeken die mij kaders konden geven.
Ik heb hulp ingeschakeld van vier professionals, die vanuit
hun expertise brieven schreven over de waarde van DNA. Die
verschillende invalshoeken – ethiek, economie, cybercrime en
kunst – gaven context aan het project. Sindsdien zat ik alleen
nog met de vraag: hoe verkoop je überhaupt DNA en hoe ga ik
dat presenteren aan publiek?’
‘Ik koos voor een veiling via een website waarop een jaar lang
mensen konden bieden, zo creëerde ik een langere aanloop
dan alleen een vier weken lange tentoonstelling tijdens Kunst
aan de Schinkel. Bovendien wilde ik beginnen bij nul euro, om
door biedingen tot een oprechte financiële waarde van mijn
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DNA te komen. Tijdens de tentoonstelling presenteerde ik een
serverkast waarin de 380 GB aan DNA-gegevens zichtbaar
was. Zeven foto’s toonden naast de kast het proces van
bloedprikken naar data. Daarnaast kon het publiek de website
zien met het huidige bod en de essays lezen van de experts.
Uiteindelijk is het gedurende het veilingsjaar op meerdere
plekken tentoongesteld. Op de laatste avond waarop nog
geboden mocht worden, behandelde ik het project in V2_.’
‘Die 3×3-avonden rond Cellout.me waren bedoeld om met
het publiek in discussie te gaan over auteurschap en -recht,
intellectueel eigendom, privacy, big data en ethiek in relatie
tot handel met DNA-data. Het was een informele sfeer met een
aantal mensen waar ik nu nog steeds contact mee heb. En wat
leuk was: tussendoor kwamen er biedingen binnen! Maar het
laatste bod ontving ik net voor de deadline om 24.00 uur toen ik
thuis was. Ik zat alleen in mijn eigen atelier en communiceerde
met de vier partijen (een financieel bedrijf, biomedische bedrijf,
wetenschapsmuseum en kunstverzamelaar) die rond de eindtijd
nog biedingen uitbrachten. Het werd Verbeke Foundation; de
nieuwe eigenaar van mijn DNA en het project Cellout.me. Wat ik
ermee doe? Niks, iedereen die iets met mijn DNA of het project
wil doen, moet bij hen aankloppen. Zij hebben nu de volledige
controle.’
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‘Wat ik van de periode van 3×3 heb geleerd? De projecten
over tijdelijkheid en toegankelijkheid van het internet en de
onderzeese kabels waren nog ideeën in ontwikkelingen en toen
misschien nog te vroeg om te presenteren. Ik had te weinig
concreets liggen om iedere maand met iets nieuws te komen.
Toentertijd was ik altijd met één ding tegelijk bezig. Als een
werk niet uitpakte zoals ik voor ogen had, dan moest ik weer
volledig opnieuw beginnen. Dat is tegenwoordig wel anders; ik
vind het belangrijk om altijd iets op de plank te hebben liggen
om naar te kunnen grijpen. Geef het een plekje wanneer je
er niet uitkomt, en als de tijd rijp is weet je wat je waar moet
inzetten. Denk aan een open call, festival of tentoonstelling.
Dat zou mijn tip zijn voor jonge kunstenaars: niet op één paard
wedden, continu balletjes in de lucht houden en condities voor
jezelf creëren om een van de ideeën aan te pakken wanneer
dat relevant is. Als je die momenten weet te vinden, weet te
vangen en weet in te zetten, dan gaat het balletje rollen en
komt het op den duur zelfs aanwaaien.’

Ik vind het belangrijk om altijd iets op
de plank te hebben liggen om naar te
kunnen grijpen. Geef het een plekje
wanneer je er niet uitkomt, en als de tijd
rijp is weet je wat je waar moet inzetten.
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Er komt niks van technologie bij
kijken, maar het vertelt wel iets
over een technologie.

Foto door Gert Jan van Rooij

‘De ideeën van de eerste twee 3×3’s zijn ook op de plank
gelegd en hebben later hun vruchten afgeworpen. Uit het
thema tijdelijk en vergankelijk internet is onder andere
Ephemeral Data geboren. Dat heb ik in 2019 bij SPRING
Festival in Utrecht mogen presenteren. Hier werd in
tien dagen tijd een glasvezelnetwerk in zandmandala
gevisualiseerd, en daarna volledig gewist. Er mocht niks
gedocumenteerd worden, ook niet door mij. Je moest er in
die tien dagen dus bij zijn om er iets van gezien te kunnen
hebben.’
‘En mijn fascinatie voor materialiteit van technologie
en infrastructuur in het ‘kabelproject’ heeft zich ook
doorontwikkeld tot verschillend werk. Ik heb zojuist het
project Permanent Data afgerond dat in première ging
op Utrecht Down Under. Permanent Data is een twaalf
kilometer lange glasvezelkabel waarop ik de volledige
Gutenbergbijbel heb geprint, vermengd met hedendaagse
YouTube-comments. Beide tekstbronnen zijn afkomstig
van een medium dat in hun tijd een revolutie teweegbracht
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Ik denk dat dat wel een van de waardevolle dingen is van een kunstproject:
het hoeft geen functie te hebben en
het mag overbodig zijn.
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Foto door Jeroen van Loon

in de manier waarop informatie toegankelijk, gedeeld en
gebruikt werd. Nu zijn ze met elkaar verbonden via de vraag
hoe informatie overleeft. Een kabel is een stuk infrastructuur
om data te verzenden. Echter, de fysieke kabel zelf zal
waarschijnlijk langer meegaan dan de gegevens die deze
verzendt. Er gaat niks meer door die kabel, het is gewoon
plastic, glasvezel en inkt. Maar het gaat over wat we achterlaten. Hetzelfde geldt voor Ephemeral Data: er komt niks
van technologie bij kijken, maar het vertelt wel iets over een
technologie.’
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‘Wat belangrijk is in mijn werk, waarin ik veel met technologie
en digitale cultuur bezig ben, is dat het over iets anders moet
gaan dan het middel of de tool zelf. Stel, je hebt een hamer;
die is heel praktisch en efficiënt. Maar wanneer je bijvoorbeeld
internet hebt als tool, dan komt daar meer gevoel bij los dan
een emotieloze hamer. Mijn kracht is altijd geweest dat ik
mezelf nooit weet te verliezen in technische details, ik kan
bijvoorbeeld helemaal niet programmeren, maar ik kan via een
omweg wel veel over technologie zeggen. De vraagstukken die
mijn projecten opleveren, die moeten menselijker zijn.’

een tijdselement in. En wat betreft Ephemeral Data waren
tijdelijkheid en vergankelijkheid natuurlijk letterlijker. Daar
werd uiteindelijk alles uitgewist, waar we nul archiefmateriaal
van hebben. En met die kabel waar ik tekst op print? Ook
dat gaat over een discrepantie tussen wat we bewaren en
wat niet, en wat we straks terug kunnen lezen en wat niet.
Misschien totaal nutteloos, maar ik denk dat dat wel een van
de waardevolle dingen is van een kunstproject: het hoeft geen
functie te hebben en het mag overbodig zijn. Dat het juist
daarom mooi, interessant of poëtisch is. Dat gevoel heb ik nu
veel meer dan toen ik jonger was.’

‘Mijn werken kunnen schuren of prikkelend zijn, zoals mijn
eigen DNA verkopen. Maar in tijden van Cellout.me dacht ik dat
ik een kunstenaar was die de vinger op de zere plek legde, zoals
de privacy-problematiek. Ik merk dat ik daar de laatste jaren
vanaf ben gestapt. Ik werd er zelfs moe van op een gegeven
moment; we hebben het nog steeds over privacy-problemen.
Prima, het is gevaarlijk en belangrijk, en we moeten erover
nadenken, maar meer voor beleid en wetgeving. Artistiek
gezien slaat het alles een beetje dood. Mijn werk is na 3×3
zachter, poëtischer of artistieker geworden. Daardoor ben ik op
een gegeven moment veel meer gaan focussen op de thema’s
vergankelijkheid en tijdelijkheid, en het overdragen van de
levensloop van informatie. Zo heb ik ooit eens voor een project
kinderen tekeningen laten maken van die internetkabels. Dat
gaat over hoe zij internet zien, terwijl dat nog helemaal geen
betekenis heeft in hun leven. Je kan je voorstellen dat daar
totaal verschillende tekeningen uit kwamen. Daar zit ook
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Jeroen van Loon – 3×3 serie II van 2016
Van Loon woont en werkt in Utrecht. Hij
heeft een bachelor in Digital Media Design en
een master in Europese media aan de HKU,
faculteit Kunst, Media & Technologie.
Foto door Willem Popelier
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Hij toont zijn werk in musea, in (solo)tentoonstellingen en op festivals. Het heeft hem
een European Youth Award en een KF Heinkunstbeurs opgeleverd. Daarnaast geeft
Van Loon regelmatig presentaties over zijn
artistieke verkenningen van technologie en de
effecten van digitalisering op verschillende
elementen van onze maatschappij. Zowel
in de kunstwereld als via instellingen die
innovatie bevorderen zoals TEDx.

De 3×3 van Jeroen van Loon

63

De 3×3

van

Constant
Dullaart

Dullaart is een kunstenaar die het internet
gebruikt als beginpunt voor zijn werk. Een
alternatieve ruimte voor presentatie en
(mis)representatie. Hij is in zijn werk vooral
kritisch over de macht en controle die
bedrijfssystemen hebben op onze perceptie
van de wereld en de wijze waarop we hun
manieren passief overnemen. Deze vaak
politieke en activistische benadering weet hij
op poëtische en humorvolle wijze te vertalen
naar visueel werk, dat diverse technische
materialen kent: van websites tot onlineperformances, installaties, gemanipuleerde
afbeeldingen, visualisaties van internettaal
en softwaredialecten. Hij weet een duidelijke
vertaalslag te maken naar beeldende kunst
voor galleriën en museale presentaties, maar
toont werk net zo makkelijk in de openbare
ruimte van het internet.
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Dullaart heeft tijdens zijn 3×3 geëxperimenteerd met machine learning, het kopen
van populariteit op social media en steganografie in PDF-files. ‘Dit presenteerde hij
in drie compleet andere avonden, die de
verscheidenheid in zijn werkwijze goed zichtbaar maakt’, aldus Weigl. ‘Zo creëerde hij
een langgerekte, trage black cube-ervaring,
waarmee hij het leerproces van machine
learning zichtbaar maakte op schermen
en dat ondersteunde met een voice-over.
Het social media-experiment zat juist vol
hyperenergie met een harde rave-soundtrack
uit de jaren negentig en live online-poëzie. En
zijn laatste experiment was weer ingetogener:
Dullaart stond tussen het publiek de
steganografische-files te printen, onder het
felle licht van een beamer.’
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* Meer info over experiment 1 op pagina 70

Dullaart verbindt op bijzondere wijze kunst
met technische materialen in zijn experimenten, waarbij vraagstukken naar boven
komen omtrent auteurschap, propaganda,
identiteit en desinformatie. Dullaart: ‘Een
omgeving waar kunstenaars pure fascinaties
en hele directe beroepsdeformatie kunnen
delen met het publiek is leuk. Maar de directe feedback tijdens het presenteren van
on-afwerk is confronterend en niet zo leuk.’

Ik merk dat ik vaak werken of
materialen aanboor die daarna
heel makkelijk door andere
kunstenaars als kunstwerk
gepresenteerd worden. Prima,
maar ik wil wel het idee hebben
dat ik daar mooi de kolen van
uit het vuur heb gehaald.

Dullaart zag 3×3 voornamelijk als een platform om een stapje
terug te nemen: ‘Het was voor mij een plek voor het uitvoeren
van een schets, voordat het direct een werk moet worden.
En dat was in die context leuk. Ik heb daar een aantal ideeën
getoond die nog redelijk in de beginfase zaten, die later groter
zijn geworden en door hebben geëchood in mijn werk. Niet dat
het per se in 3×3 geboren is hoor; het waren ideeën die op de
plank lagen, die onderdeel waren van een groter onderzoek.
Zo was ik rond die tijd veel met machine learning aan het doen,
waar mijn eerste 3×3-schets* uit is ontstaan.’
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Dullaart maakte tijdens het eerste experiment op een simpele manier zichtbaar
hoe vrij en zonder grenzen deep learningassociatie werkt. Hij presenteerde een selectie van tienduizenden afbeeldingen uit
een drietal afbeeldingsgroepen op schermen en projecties, die inzicht gaven in hoe
deep learning analyseert en categoriseert.
Dullaart voegde context toe door middel van
een zelf ingesproken voice-over.

‘Ik zoek in de basis naar een materiaal dat nog niet zodanig als
materiaal voor kunstwerken gezien is. Van een kalender tot een
toetsenbord, zodra ik een bepaald technologisch fenomeen
kan zien als een materiaal waarmee ik kan spelen, dan raak
ik getriggerd om het verder te onderzoeken en om te kijken
of ik het ergens (anders) naartoe kan brengen. Over dat toetsenbord gesproken, ik heb recent een zelfschrijvend toet-
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3×3 – I

senbord gemaakt. Ik kan het toetsenbord programmeren
als zelfstandige interactie met de computer en het beeldscherm. Ik kan het toetsenbord van alles laten uitvoeren
op de computer, zoals volledig geautomatiseerd een gedicht
uittypen dat ik heb gemaakt op basis van Oscar Wildes boek
The Picture of Dorian Gray. En daarmee heb ik het materiaal
verder ontwikkeld tot een soort distributiemedium, dat vind
ik leuk om te doen. Maar ik vind het dan wel van belang dat
er nog niks met het materiaal gedaan is. Ik merk dat ik vaak
werken of materialen aanboor die daarna heel makkelijk door
andere kunstenaars als kunstwerk gepresenteerd worden.
Prima, maar ik wil wel het idee hebben dat ik daar mooi de
kolen van uit het vuur heb gehaald.’
‘Tijdens mijn tweede 3×3 was ik al een tijdje aan het experimenteren met nepvolgers en het kopen van populariteit op
social media*, toen nog erg nieuwe thematiek. Ik heb het
tijdens 3×3 voor het eerst als schets gepresenteerd. De waarde
van een persoon gelijkgesteld aan populariteit op een social
mediaplatform, door bijvoorbeeld het aantal likes, intrigeerde
mij, en nog steeds. Met name als die populariteit ook nog kan
worden gefaket. Iedereen wil geliefd zijn, soms zelfs zo graag
dat ze bereid zijn die waardering te kopen. Tijdens de 3×3
gebruikte ik de technologie en infrastructuur van Instagram als
materialen voor het werk en om het platform te bekritiseren.
Wat is nog het verschil tussen posts en propaganda of tussen
meningen en desinformatie? Die vragen heb ik nog steeds en
hebben zich de laatste jaren verder uitgekristalliseerd tot
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tentoonstellingen. In het Fries Museum exposeer ik er een
nieuw werk over: The Unjust Mirror. Daar komen mijn gedichten
gebaseerd op dat boek The Picture of Dorian Gray van Oscar
Wilde ook weer terug. In het boek mijmert Dorian Gray: ‘deze
oneerlijke spiegel’, wanneer hij zijn magische portret bekijkt.
Al jaren wordt het geschilderde portret van Dorian steeds
lelijker, maar Dorian zelf blijft jong en fris. Aan de wereld toont
hij alleen zijn geïdealiseerde gezicht. Mijn werk gaat over dat
portret, wat ik koppel aan de weerspiegeling van social media.
Hoe dat een valse spiegel is. In die tentoonstelling gebruik
ik ook allerlei quotes, vergelijkbaar met die boekenquotes
tijdens 3×3, maar nu herschreven door mijzelf. Er zijn allemaal
bots die dichtregels achterlaten, verdeeld over honderden
verschillende locaties ter wereld.’
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Tijdens het tweede experiment maakte
Dullaart het publiek op een poëtische en
absurde manier kennis met nepaccounts op
social media en hoe eenvoudig populariteit
op social mediaplatformen te koop is. Hij
maakte de infrastructuur zichtbaar van nep
Instagram-accounts, die door algoritmes
niet van echt te onderscheiden zijn. Dit
deed hij door een geautomatiseerd proces
van passages uit boeken aan te halen in de
reactiesectie van onwillekeurige Instagramfoto’s op populaire Instagram-accounts.
Samen met het publiek keken we naar het
kat-en-muisspel die spambots en antispamalgoritmes dagelijks spelen, maar vooral
naar het resultaat: een literaire Instagrambom in de vorm van een duizendtal reacties.
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‘Het was heel fijn om een eigen idee vroegtijdig in een soort
informaliteit uit te voeren, zonder dat ik precies wist: dit is echt
een werk waar ik helemaal honderd procent achter sta. Maar
dat was tegelijkertijd ook heel gek, met mijn aanwezigheid.
Het publiek wilde voortdurend antwoorden van mij op vragen
die bij hen opborrelde tijdens de performance.’
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‘Het publiek vroeg zich af “Ja maar, hoe zit dat dan? Waarom
werkt dat zo? Waarom doe je dit eigenlijk?” Terwijl je op dat
moment eigenlijk aan het schetsen bent of gewoon een gek
idee aan het uitproberen bent. Mijn derde 3×3* was daar een
goed voorbeeld van. Je zag tijdens het experiment een PDFfile online, die later uitgeprint werd. In zijn offline-vorm kwam
het er alleen heel anders uit te zien. Ik was bezig met het idee
hoe je bepaalde data in een file anders kon verpakken, wat
nog wel een soort materiële waarde had. En toen wilden de
mensen graag weten: “Wat bedoel je er dan mee? En waarom
heb je dit beeld gekozen dan?” Terwijl ik gewoon nog met
mijn verhaal bezig was. In die uitprobeerfase, waarin je onafwerk presenteert, is de publieke verantwoording die gevraagd
wordt lastig.’

Ik vind het in mijn werk best wel lastig
dat er een vrijwel niet bestaande
overgang is tussen mensen die
mijn werk technisch, inhoudelijk of
conceptueel interessant vinden en op
zoek zijn naar botsing en wrijving van
mijn werk, en dat er een andere laag
publiek is dat zich nog afvraagt: “Wat
bedoel je met een ‘file’?”

De 3×3 van Constant Dullaart

77

3×3 – III
Constant liet tijdens het derde experiment
zien hoe geheime inhoud in bestanden
verborgen kunnen worden door het manipuleren van ‘header’-gegevens, die je samen
met het bestand kan downloaden. Ook wel
steganografie genoemd. Een veel gebruikte
manier om virussen te verspreiden maar
ook om gevoelige informatie te delen. Hij
claimde deze ruimte als platform en voegde
extra informatie toe die alleen zichtbaar kon
worden als de afbeeldingen geprint werd. De
tijdelijke installatie laat het verschil tussen
de digitale en analoge versie van bestanden
zien, die hij als performance projecteerde.
Afbeeldingen werden keer op keer geprint en
over elkaar gepresenteerd.
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‘In de context van 3×3 ervaarde ik aan de ene kant een
publiek dat mij established genoeg vindt en een bepaalde
verantwoordelijkheid verwacht, aan de andere kant zijn er
mensen aanwezig die nog nooit van mij gehoord hebben.
Ik vind het in mijn werk best wel lastig dat er een vrijwel
niet bestaande overgang is tussen mensen die mijn werk
technisch, inhoudelijk of conceptueel interessant vinden en
op zoek zijn naar botsing en wrijving van mijn werk, en dat er
een andere laag publiek is dat zich nog afvraagt: “Wat bedoel
je met een ‘file’?” De verhouding klopt niet. Het is heel gek die
twee soorten publiek tegelijkertijd tevreden te houden en te
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pleasen. Hetzelfde gold voor mijn tweede 3×3 over volgers
kopen, sommige mensen zijn dan echt aan het gapen en
denken: dit kennen we wel, dat was altijd al zo. Maar ik heb
daar in 2013 al mijn eerste werk mee gemaakt! En aan de
andere kant heb je mensen die in deze tijd nog schrikken dat
volgers gewoon te koop zijn. Die overgang is raar.
‘Ik denk dat ik er uiteindelijk van afgezien heb om met die files
door te gaan, omdat ik het zo’n gedoe vind om steeds uitleg te
moeten geven. Maar ik denk nog steeds dat die verschillende
soorten lagen in files qua materiaal in de beeldende kunst
ontzettend interessant is! Hoeveel conferenties ik wel niet
heb bijgewoond over fotografie en papier en hoe je daar een
digitale vergelijking mee kan maken. Dat vind ik nog steeds
fascinerend. In 2013 was ik al met soortgelijk werk bezig,
Jennifer in Paradise. Daarin maakte ik ook gebruik van
steganografie, het verbergen van informatie in onschuldig
ogende objecten. In dit werk gebruikte ik encryptie in een foto.
Maar 3×3 heeft zich voor mij duidelijk gemaakt dat ik werk pas
weer naar buiten breng als ik het heel helder kan presenteren.
Zodat ik echt niemand een half uur iets hoef uit te leggen, om
vervolgens weer in de intercity naar huis te moeten denken:
what the fuck heb ik nu weer mijn aandacht aan besteed.’
‘Moet je je werk überhaupt kunnen uitleggen aan je tante of
aan iedereens opa die nog nooit iets van kunst heeft gezien?
Nee, ik vind van niet. Bij de experimenten waar mensen heel
veel vragen stelden, heb ik op een gegeven moment gezegd:
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“Oké, dit is mijn persoonlijke fetish en fascinatie in technische,
maar ook conceptuele werkelijkheid. Punt.”’
‘Je kan soms iets heel gedetailleerds heel leuk vinden. Dan
kan het zo specifiek zijn dat het soms lastig is om aan iedereen
uit te leggen. Maar dat vind ik ook niet nodig. Ik denk dat je in
elk vakgebied wel een soort beroepsdeformatie hebt. Dat je
het aan mensen kan uitleggen die daar open voor staan. En
dat die informatie niet voor iedereen ontsloten kan worden. Ik
vind dat niet zo’n groot probleem. Denk aan treinmachinisten
onder elkaar, die keurig kunnen uitleggen hoe een trein werkt,
en bepaalde grapjes hebben over hoe die trein precies werkt.
Grapjes die je als treinreiziger hoogstwaarschijnlijk niet zult
begrijpen. Ondanks dat er een groot en breed publiek geilt op
organisaties als V2_, maar ook op kunstenaars, denk ik dat het
alsnog van belang is dat je dat soort kleine fascinaties houdt
en koestert.’
‘In mijn werk zitten zoveel verschillende lagen van afwerking,
dat je soms heel erg diep gaat om je eigen passie ergens te
vinden. Er vindt een soort ‘polijstproces’ of ‘inpakproces’
plaats voordat een werk af is. Als een werk nog in een
schetsfase is, kan het nog rijpen; een proces dat nodig is.
Vergelijkbaar met een schilderij en het mengen van kleuren
tot nieuwe kleuren. Een uitvoering bij 3×3 is maar één laag van
die afwerking. En wanneer het uiteindelijk volledig ingepakt
is, creëer je een riedeltje uitleg dat dominanter wordt dan de
diepere passie: dit is het belang, en dit is zus en zo. Laatst had
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ik een twee uur lang gesprek met academici die onderzoek
deden naar één specifiek werk van mij. Omdat er zoveel lagen
in dat werk zit, vertelde ik automatisch het riedeltje. Maar
toen het gesprek vorderde en zij heel erg door vroegen, werd
ik pas weer bewust van die eerdere overwegingen die in dat
werk zaten.’

Moet je je werk überhaupt
kunnen uitleggen aan je tante
of aan iedereens opa die nog
nooit iets van kunst heeft
gezien? Nee, ik vind van niet.

‘Dat is eigenlijk ontzettend jammer. Voor een kunstenaar is
het aan de ene kant soms doodvermoeiend, je eigen belangwekkendheid creëren. Aan de andere kant is het ook ontzettend essentieel. Denk aan het project omtrent populariteit
kopen op social media. Dat gaat over profielen, propaganda
en belang van identiteit op social media. Maar wanneer je op
een gegeven moment een dieper gesprek weet te voeren tot de
eerdere overwegingen die in die schets allemaal aan bod zijn
geweest, dan pas kan het gaan over vraagstukken als: kan ik
mezelf maken als identiteit? Wat is auteurschap?’
‘Het is heel erg fijn als dan een instituut bij jouw werk betrokken
is en zegt: kijk, wij vinden dit van belang. Wij vinden dat dit
goed is. Wij gaan erachter staan. Bij 3×3 stond ik er eigenlijk
heel erg alleen voor, zonder duidelijk riedeltje. Ik voelde me
alleen verantwoordelijk voor iets dat onaf gepresenteerd
werd, en dan werd ik daar ook nog eens op aangesproken door
het publiek. Ik mocht dan wel het experiment omhelst hebben,
maar om niet down met de trein terug naar huis te hoeven gaan,
had ik eerder iets meer ‘af’ moeten presenteren zodat het
riedeltje al klaar was. Dan waren mensen onder de indruk, en
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klaar! Je haalt de veiligheid van bijvoorbeeld een school niet,
snap je. Op een academie heb je vaak het veiligheidsgevoel van
‘iedereen gaat een beetje op z’n bek’. Jezelf daarna herpakken
is gemakkelijker wanneer je er gezamenlijk in staat. Dat werkt
ook wanneer een instituut achter jouw werk staat.’
‘Nu waren er mensen aanwezig die alleen mijn ding en
een soort gekke prutsende mediakunstenaar zagen en die
dachten: wat is die mediakunstenaar aan het prutsen! Dat is
natuurlijk de essentie van 3×3, maar ik vond het heel gek dat ik
daar drie avonden alleen verantwoordelijk voor was. Het ging
alleen om mij en dat werk. Ik denk nog steeds dat het echt heel
leuk is dat je een omgeving hebt waar kunstenaars onaf-werk,
pure fascinaties en eigenlijk hele directe beroepsdeformatie
kunnen delen met het publiek. Maar ik denk wel dat het van
belang is om dat te laten zien naast mensen die dat ook doen.
Doe dan bijvoorbeeld drie presentaties op een avond, met
drie kunstenaars. En dat je een context creëert waarin je echt
omarmt dat dingen onaf mogen zijn. Of dat je mensen een
podium geeft om daar op een bepaalde manier iets meer over
te vertellen.’

Nu waren er mensen aanwezig
die alleen mijn ding en een soort
gekke prutsende mediakunstenaar
zagen en die dachten: wat is die
mediakunstenaar aan het prutsen!

‘Mijn tip zou dan ook zijn: creëer en controleer continu je
eigen context. Houd je eigen context scherp met een veilige
omgeving waarin jij je werk kan presenteren. Bijvoorbeeld:
maak je eigen medium. Zend je eigen televisie uit op een
lokaal televisiestation. Denk niet alleen over een Instagramkanaal, maak een Instagram. Maak je eigen app, maak je eigen
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omgeving. Organiseer je eigen event. En doe dat vooral samen
met je vrienden. Samen kom je veel sneller een stap verder. Je
hoeft je niet de hele tijd te verhouden tot een nieuw publiek.
Verhoud je binnen een groep like-minded mensen die het
gesprek verder kunnen brengen dan dat je zou kunnen doen
wanneer je iedere keer een nieuw gesprek moet aanvangen. Je
moet een soort doorloop vinden in je gesprek, in je onderzoek,
met een publiek dat ziet met wat voor passie het gesprek door
kan lopen. En daarmee je werk.’
‘Het gaat allang niet meer over het ouderwetse narratief
van de eenzame kunstenaar die in zijn studio enkel een
schilderij maakt en elke dag weer op hetzelfde vierkant begint
te schilderen, want gisteren had ‘ie ook al op een vierkant
geschilderd. Met dezelfde olieverf. Het zijn tegenwoordig
echt ingewikkeldere gesprekken: qua media, wat voor
overwegingen je maakt, hoe je in de maatschappij staat,
met wat voor verantwoordelijkheden je te dealen hebt in je
leven. Daar moet je gewoon like-minded mensen voor vinden
waarmee je gezamenlijk kan spreken en gezamenlijk werk kan
aanmoedigen en vieren in een galerie. Je wordt gedefinieerd
door de mensen om je heen met wie je dit samen doet. Ik geloof
echt in die community. Denk aan de kunstenaarscafés van
vroeger. Kunstenaars gingen ‘s avonds van hun studio naar die
cafés, om steeds weer zonder gêne met dezelfde kunstenaars
te praten. Echt over van alles. Dan krijg je krachtigere, diepere
en mooiere gesprekken. Creëer je dan een bubbel? Ja, maar je
creëert daarmee toch ook een publiek? Een publiek waarbij je
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graag naar buiten treedt met je werk en waarbij je niet de hele
tijd in je eentje midden op het veld je werk staat uit te leggen.
Dat alleen doen vind ik gewoon wasted energy.’

Houd je eigen context scherp
met een veilige omgeving waarin
jij je werk kan presenteren.
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Constant Dullaart – 3×3 serie III van 2016
Dullaart woont en werkt in Berlijn. Daarnaast
is hij onderdeel van de Rapid Response
Residency van Eyebeam in New York. Ook is
hij vaak terug te vinden in Amsterdam, waar
hij op de Gerrit Rietveld Academie en de
Rijksakademie van beeldende kunsten heeft
gezeten.
Dullaart ontving in 2015 de Prix Net-Art, de
internationale prijs voor internetkunst. Zijn
werken werden getoond in MCA, Chicago,
Whitechapel Gallery London, Schirn Kunsthalle
Frankfurt, Import Projects Berlin, Utah
Museum of Contemporary Art, ZKM Karlsruhe,
Victoria & Albert Museum London en MAAT
Lisbon. Verder heeft Dullaart verschillende
tentoonstellingen samengesteld en doceerde
hij aan universiteiten en academies in heel
Europa.
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Nawoord

Florian Weigl, V2_curator

In bijna tienduizend woorden heeft deze publicatie je meegenomen door de belevingswereld van de eerste drie
kunstenaars waar V2_ het experiment 3×3 in 2016 mee
aanging. Nu vijf jaar later kijken we er met veel genoegen
op terug. We zijn in die jaren continu verrast geweest hoe
verschillend en creatief de aanpak van de kunstenaars was,
zowel in voorbereiding op hun 3×3-serie als uitvoering per
3×3-avond. Het doel van V2_ is het gesprek te verlengen
tussen curator en kunstenaar, door middel van structurele
samenwerking, en dat is voor mij bij de eerste editie zeer
waardevol gebleken. De gesprekken in aanloop naar de eerste
serie, tijdens de opbouw van een 3×3-avond en zelfs tijdens
de snelle maaltijd voor het experiment, waren inspirerend
en verschaften meer duidelijkheid over het denkproces van
de kunstenaar. En de reacties van de kunstenaars direct na
het experiment tijdens een biertje, tot de reflectie een aantal
weken en jaren na het experiment, gaven mij nieuw inzicht in
hun ervaringen en ontwikkeling.
Natuurlijk waren wij bij V2_ ervan bewust dat de 3×3-aanpak
soms haaks staat op een kunstenaarspraktijk en daardoor
buiten de comfortzone van een kunstenaar kan vallen. Maar
ik heb gemerkt dat dit in een korte periode tot hele sterke
resultaten heeft geleid. Het is bijzonder om te zien dat bij alle
drie de kunstenaars de experimenten geleid hebben tot nieuwe
inzichten, duidelijkheid over wat ze wel – of in elk geval niet
meer – willen. Maar ook hoe hun gedachten na de context van
V2_ hun weg vonden naar de galerie. Van Dullaarts machine

Nawoord

91

learning-experiment, die een doorontwikkeling maakte naar
zijn schilderijen Machine learned, man made paintings.
Synthesised image concepts. En de grote hoeveelheid werken
van Depoorter, die zowel een weg vonden naar STRP Festival
als tijdens zijn solo-expositie in MU Eindhoven. Tot Van Loons
maquettes die vier jaar na dato nu levensgroot als Permanent
Data (2020) in Utrecht gepresenteerd zijn.
Ook voor het publiek was het experiment bijzonder. De
ruimte die het publiek kreeg, om tijdens een experiment
binnen te hoppen voor een korte indruk of juist een hele
avond toeschouwer te blijven, zorgde al vanaf de eerste
3×3 voor een unieke ervaring. Het live-experiment, dat
de kunstenaars interessant genoeg in de nagesprekken
regelmatig ‘presentatie van on-afwerk noemen’, was voor
het publiek een vernieuwend kijkje in de werkwijze van de
kunstenaar. Alsof je in hun studio mag staan.

waarop ik met kunstenaars samenwerk, producties formulier
en in het proces betrokken ben.
Terwijl ik met inleidende gesprekken bezig ben met kunstenaars voor alweer de zesde 3×3-editie in 2021, lopen we tegen
het einde aan van een succesvolle vijfde 3×3. Die nieuwe
gesprekken en ervaringen, samen met reflecties en ontwikkelingen van de kunstenaars beschreven in deze publicatie, raak
ik steeds meer overtuigd van de waarde van dit soort praktijkgericht onderzoek. Maar ook, en misschien vooral, de ruimte
pakken om te blijven bevragen wat er gebeurd is, is gigantisch
waardevol.
Florian Weigl

De inzichten achteraf, waarin de kunstenaars openhartig hun
ervaringen delen over hun aanpak, het format, de houding
tegenover het publiek en het instituut en de ontwikkelingen
in hun praktijk, maken deze publicatie tot een bijzonder
document. Depoorter, Van Loon en Dullaart beleefden het
experiment duidelijk anders; stuk voor stuk observaties
waarvan ik blij ben dat we ze kunnen delen. Daarmee betrekken
we nogmaals het publiek en verlengen we opnieuw het gesprek
voor (door)ontwikkeling. Zowel voor de kunstenaar als voor
V2_. Het beïnvloedt mij persoonlijk nog steeds in de manier
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Redactie

Jochem Kootstra
Jochem Kootstra is tech- & design-antropoloog. Hij doet
interdisciplinaire onderzoeken naar de relatie tussen en
verwevenheid van mens en technologie. Als onderzoeker en
storyteller beschrijft hij verschuivingen van morele waarden en
mogelijke sociale, culturele en ethische implicaties in relatie
tot opkomende technologieën. Van kunstmatige intelligentie
tot robotica. Met als doel: toewerken naar een meer humane
toekomst met, of zonder, technologie.

Florian Weigl
Florian Weigl werkt als curator bij V2_, Lab for the Unstable
Media. Als curator en onderzoeker is hij geïnteresseerd in
kunst en hedendaagse technologie die reflecteren op de
samenleving. In samenwerking met kunstenaars werkt hij
aan de ontwikkeling van kritische dialoog, artistieke reflectie
en praktijkgericht onderzoek. Sind 2015 werkt hij aan zowel
het presenteren als coproduceren van werken en onderzoek.
Naast zijn werk bij V2_ werkt Weigl als onafhankelijk curator
en is hij adviseur bij onder andere het Mondriaan fonds.
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3×3
3×3 is een reeks waarin kunstenaars drie
experimenten presenteren aan publiek
bij V2_, Lab for the Unstable Media
(Rotterdam). 3×3 vindt plaats op de eerste
vrijdag van iedere maand. Sinds de eerste
editie in 2016 heeft er ieder opvolgend jaar
een nieuwe 3×3 plaatsgevonden:
2016
Dries Depoorter
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