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Architectuur en
het leven in
electronische
netwerken
door Prams Mulder

�Schakel jijover naar de St . Ma-
ry's in Atlanta? Daar maakt
Johnop dit moment een video
van de trouwerij van Audrey.
Kijk even of (ante Jans in Roo-
deschool mee wit doen . Ik
gluur met een oog mee, want
ik moet met spoed spreken
met Princetown en Tokio, sa-
men de nieuwste beelden be-
studeren van deceldelingdiete
zien is op het net van
Cambridge ."

Bijzonder
Campus van de UniversiteitTwen-Van de Universiteit Twente doet

	

teenbegInnenindeVrijhof,denk-
meedeStichtingTARt(Technics&

	

tank enbrandpunt.Daarkanmen,
Art). Ilet TAR(-lestival, van 24 tot

	

met behulp van een'touch screen'
enmet30november is eenbijzon-

	

(een'aanzaak-beeldscherm'), eendergebeurendoor degroteenbe-

	

reismakendiebedachtisdoorKen
langrijke plaats in de Iandelijke

	

Feingold(USA 1952) .Indiens'The
manifestatie en de deeiname van

	

surprising spiral' komen land-
beroemde

	

Internationale schappenenstedeninbeeld,bege-tochn-N-JSn .

	

lelddoortekst~ geluid. De toe-

Projectmanager Lia Gieling over schouwer kan een zelfbedachte
dit aandeel : �De UT neemt in ons

	

retsnice maken, een'Virtual reali-
land een unieke plaats in door de

	

ty' in het nieuwste multimedia-
twee kernen : technische-en meat-

	

jargon, een reis die eindeloos zou
schappij-wetenschappen".

	

Bart

	

kunnen duren, als de install
it
eDit '

	

Teen science fiction, maar

	

van Hassler, bestuurslld TAR( en

	

nletzou ingrijpen .wer.

	

jkheid ; en het zal waar-

	

medeorganisator, licht zijn werk

	

Jeffrey Shaw (Australfe 1944) le-schijnlijk net zo snel inburgeren toe : � Wijbestdderendewisselwer- vertmetzIJn'Revolutfon'eenvoor-als autotelefoon, fax en E-mail

	

king, de wdderziJdse belnvloeding

	

beeld van zlJn met de coin uter
(Electronic Highwayvoorplaatjes

	

vantechnologischeenmaitachap-

	

gesnimeerde

	

beeldtechnoPogle. .en

	

praatjes) .

	

Met

	

inleractieve

	

pelijke ontwikkelingen. Waar wiJ . Ben door hem bedachte kunstma-beeldplaten(cd-i)kunnenwijonze no mee naar buiten komen zijn tigewerkelijkheidversehljntwan-eigen beeld en geluidsprogram-, voorbeeldenvanwaterzoalmoge-

	

tieerdeopeenzui) geplaatstemo-ma s maken. Thuis werken met je; ~'llik fs:"

	

-

	

nitor

	

leven de kl0k

	

in :, word(eigen personal computer en mot"' Bart ddetveelmeerdanresearchen-gedhaid . Dpanderedraairichting

de-

,enhetvergaderenopafsbmd

	

organiseren,hijinterviewdedebe-

	

brengt alternatfeve beelden tot('e"-eon nemen hand faamde techno-media artiest Jef- leven.
over hand toe.

	

frey Shaw en ontlokte hem eenliebben deelnemers behoefte aan

	

aantalmarkanteuitspraken,zoals:

	

Maurice Nio en Lars Spuybroekgegevens voor argumentatle of be-

	

,Mijn werk beeft altijd een bood-

	

opereren als ontwerpbureau NOXslttoe ge I ,danroepenzijvialnter-

	

schap, een (ntellecLuele en een' voornamelijkophetgebfedvande
netdedataopdienodigzijn .Leven emotionele.Datisduidelijktezlen architectuur.Huninstallatte'Softin electromschenetwerkenwordt

	

in'Revolution',cent directereactle

	

Clty'iseehsoortvangenetlechex-dot wet genoemd . Het is de vraag

	

op

	

de

	

situatle

	

in

	

Roemenie

	

pertinent

	

waarin

	

architecluur,hoe je deze netwerken moet bou-

	

destijds".

	

dolfljnen, walvissen en machineswenenhoedeeromheengebouwde Dit,enveelmeerwetenswaardigs levendoflnvideo metelkaarwor-ruimten en steden eruit moeten

	

stoat in het boekje 'Archipollst	dengekruist om zo tot een n(euwzien.Metdezeproblematiekzijnin

	

over de grenzenvanarchitectuur

	

soortstadtekomen. ; .,

	

'den lande alle universiteften in de

	

uftgegeven ten elegenheid van de

	

'Fictitious portraits', van ~' Keithweeronderbetmotto : 'Archipolis,

	

htndell)keman~festatle .

	

- Cottingham(USA 1985)ise6Ntkerieover

	

de

	

grenzen

	

van

	

de

	

van - electronische rip odukties,architecluur'.

	

lnstallatles

	

voortbordurend op bet genre van
bet zelfportret. De Virtual reality-

Laten we eens rond kiJken op de

	

efdelinq van 'Matsushita Electro-
nIc Works'(OsakaJapan)heeftben
interactfef ontwerpsqsteem ont-
wikkeld dot op video fn de Vrijhof
word( gedemonsteerd .
In bet Informatics gebouw op de
Campus zuigt Steins Vasulka (IJs-
land 1940) met twealf monitoren
kijkers mee In een wereld- van
draotendebewegingen. Daarvindt
men ock 'De Digitale Stad', een

computer die verbonden is met te-
lefoonnel en Internet, een 'adres'
waar je al les kunt opvragen wa t jein aar weten wi It . Men kan data-be-
standen raadplegen, deelnemen
aan discussies en electronische
post vei zenden . 'De Digital e stad'
biedt de gelegenheid to spelen met

Met deThe surprising tplral'
van de Amerikaan Ken Felngold

kan de toeschouwer een zelfbedachis refs mee make n :
Virtual Reality' In het nieuwste multimedia/argon.

net werken die deels onze toekomst
zedlen bepalen .

Reiservaring
Van de Vrijhof cen uitslapje naar
Theater Concordia in Enschede .
Daar bevindt zich op de 'Table of

fn de lnstalfatie'Revolutlon'von Jeffrey Shaw veranderen de beelden op
4emunirordoor d.-ndltodroolen.

	

(~»ncip~mr~nnwwrinf

Orientation' van Elsa Slansfleld
(Schotland, 1945) en Madelon
llooykuns (Nederland, 1942), een
kaarl van cen woeslijnachtig ge-
hied, een vergrootglasen een moni-
tor. Met deze inleractieve sculp-t
uurkan de kijkereen reiservaring
ondergaan aan de hand van beeld,
lekst en geluid : Virtual reality .
Ook Ilengelo doet een duil in bet
TAR(-zakje . In de Stadhuishal
stoat de installalie'Spatial loca-
lions'van fleimen Mast (1963) en
Ron Miltenburg (1951) . In een ka-
mer met bed, stoel, lafel en bezoe-
kersisopeenmonitor tezienwatde
kamer waarneemt : bezoekers als
draadfiguren . Databank en stem
van de computer laten de kamer
een zelfonderzoek verrichten .

Symposium

Ss

Electronische netwerken, virtual
reality en cyberspace hebben con-
equenlies voor architecluur. In
het TAR(-symposium (Amphi-
theater Vrijhof, 30 november
10 .00-17 .15 uur) goat het om vra-
gen als : floe verandert de nieuwe
virtuelerealiteitdemanierwaarop
wij women en leven? Hoe gaan ar-
chitecluur en kunst met deze nieu-
we mogelijkheden om? Wat zijn de
eventuele schaduwkanten van de-
ze technologische ontwikkelin-
gen? Vanuit bouwkunsl, filosofie,
techmek en sociologie word( ge-
tracht antwoorden op deze vragen
to vinden .

Componist David Rowland, do-
cent aanhetEnschedeseconserva-
tori um, leidt dondei dag 24 novem-
ber de 'Musical landscapes', het
openingsconcert van TAR( in . Sa-
xofoniste Simone Otto en slagwer-
ker Johan Faber spelen don
werken van Rowland zelf, en onder
meer van van Berio, Havel . Toe-
ganggratis. Aanvang 19 .30 uur, in
de Agora van de Vrijhof .
In samenwerking met Cineclub
Enschede begin( op maandag 28
november in bet Amphitheater van
de Vrijhof (UTi om lwaalf uur 's.
middags een lwaalf uur durende
marathon maken van films die het
reizen door tijd en ruimte laten
ervaren .
Van 1 tot 11 december is in de Vrij-
hof cen fulo-exposilie to zicn van
'Architectuur in de periferie', bij-
zonder vanwege de kwaliteit van
de foto's, en het het theirs .
Op 10 en 1 I november trekt Jannes
Lindens er met liefhebbers op uit
om tezoeken naareen (locumentai-
reaanpakvandeTARt-problema-
tiek . De resultalen zullen tijdens
de workshop worden geanalyseerd
en besproken . Instructie en ver-
trek: Vrijhof .
Op 2'2 november introduceren
Marcel Wierda (Rijksuniversiteit
Groningen) en Hans Hubers (ver-
eniging Computergebruik Archi-
leclen, Rijswijk) samen met Silt-
congraphics De Meern virtuele
omgevingen, multimedia-presen-
taties en animatie/simulatietech-
nieken .
Op 29 november komen driedi-
mensionale techniek en virtuele
hlografle aan bod, met medewer-
k
o
ing van Autodesk Breda. it Jaap

Smit (UT), dr ffans Jense (TNO-
FEL) en Sun Microsystems Amers-
foort. Beide avonden in de Vrijhof,
aanvang 19 .30 nor .

Openingsdjden Vrohof weekdogen 8.00.
13 .00 uur, weekeinden 9 .00-17.00. UT-
Gebouw Informatics en Stadhunhal Hea-
gelo: weekdogen 9.00-17.00 en zaterda-
geo 11.00-17.00. TheaterCoacordio En-
schede: weekdogen 10.00-17 .00 en



Virtual Reality bij TARt en Studium Generale

Hallucineren voor het beeldscherm -

In Lewis Carrolls `Through
the Looking-Glass' betreedt
Alice een imaginairewereld via
de spiegel . Tegenwoordig doen
we datvia bet beeldscherm van
onze computer. `Virtual reali-
ty' en- cyberspace' bieden
inmiddels al veelbelovende toe-
passingen op allerlei gebied.
Het grensgebied van virtual
reality en architectuur staat
centraal in betprogramme van
TARt 1994 (24 november- 11
december), dat aansluit bij de
landelijke manifestatie Archi-
polis, `Over de grenzen van de
architectuur' . Studium Gene-
rale doet mee met een eigen
lezingencyclus .

door Ben Nan Rimij

Volgens cyberspace-profeten zal
de mens in de toekomst een door
informatie- en communicatie-
technologie gesimuleerde silicon
world bewonen. Nu al chatten
Internet-adepten via wereldom-
spannende glasvezelnetwerken,
straks ontmoeten ze elkaar `echt'
in een virtuele ruimte waarvan
vorm en grenzen slechts door de
menselijke fantasie worden
bepaald. Deze ontwikkeling zal
grote weerslag hebben op bet
hele leven en zeker ook op de
architectuur, die nu ook virtuele
ruimte ken gaan vormgeven.
TAR[ onderzoekt wet de hallu-
cinogene technologie van virtual
reality en cyberspace betekent
voor de architectuur en voor bet
leven zelf.

Multimedia-kunstenaars zijn al
twintig jaar druk met de ontwik-
keling van nieuwe beeldtalen op
basis van de moderne informatie-
en communicatietechnologie. De
TARt-expositie `Mens en
Cyberspace' toont interactieve
installaties van beeldend kunste-
naars uit binnen- en buitenland
(Jeffrey Shaw, Ken Feingold,
Hermen Maat, Steina Vasulka,

De muis als medium in het grens-
gebied tussen architectuur en
virtual reality

Hooykaas & Stansfield, NOX) .
Lokaties: campus, Stadhuishal
Hengelo, Theater a/d Markt
Enschede . De opening van de
expositie wordt 24 november
opgeluisterd door het Arcadia
Ensemble met de premiere van
het muziekstuk `Musical Lands-
capes' van David Rowland.
Het symposium `Architectuur en
virtual reality : wonen in cybers-
pace?' (30 november, Amfi-
theater) behandelt de weerslag
van de virtuele revolutie op de
architectuur, de gebouwde
omgeving en het samenwonen
van mensen. Welke negatieve
effecten, zoals gevoelens van
verlies en ontheemding, zijn to
voorzien? Invalshoeken zijn
architectuur, filosofie, techniek,
beeldende kunst en sociologie .

IA T-14.6' tJ.W J

Sprekers: ' dr.

	

Marrten

	

Hajer
(Universiteit Miinchen), Jeffrey
Shaw (Zentrum fur Kunst and
Medientechnologie Karlsruhe),
ir. WimNijenhuis (RU Utrecht),
prof. Peter Weibel (Ars & Elek-
tronika Linz) en ir. Kas Ooster-
huis (architect).
Vanaf de vroegste jaren van de
cinema hebben filmmakers
gespeeld met simulaties/manipu-
laties van ruimte en tijd. Film
mocht dus by TARt 1994 niet
ontbreken. In samenwerking met
Cin¬club Enschede wordt op 28
november een grote filmmara-
thon gehouden (Amfitheater,
12.00 tot 0.00 uur), met op bet
programma onder meer de oer-
SF-film Metropolis (Fritz Lang,
1927), Total Recall (Paul Ver-
hoeven, 1990) en Colonizing
Cyberspace (Max Whitby,
1991).
Ook fotografie komt bij TARt
aan bod - in de vorm van de foto-
expositie `Architectuur in de
periferie' (1 - 11 december) en

een workshop `Architectuur &
Fotografie' onder leiding van de
Rotterdamse fotograaf Jannes
Linders (9 -11 december). Studi-
um Generale doet een duit in het
zakje met een eigen lezingency-
clus over virtual reality (22 en 29
november). In hoeverre is virtual
reality inmiddels realiteit gewor-
den, wet zijn de praktische en
commercidle toepassingen, en
wet mogen we op dit gebied nog
allemaal verwachten? Deze {
cyclus is mede opgezet met
Interactief, de studievereniging I
van de faculteit Informatica.

De eerste avond bespreekt drs.
Marcel Wierda (Verkeerskundig
Studiecentrum RU Groningen) h
de feitelijke merites van virtual ! 7
reality, de combinatie en virtual ;'
reality enkunstmatige intelligen-')
tie, en de 'virtuele verkeersom-
geving' die hij zelf heeft .
gebouwd. In Hens Hubers (Ver- ~'
eniging Computergebruik Archi- !I ,
tecten) meldt dat architecten de j .
vertrouwde maquette van karton i
inmiddels hebben ingeruild voor+
de virtuele maquette van de mul-
timedia-presentatie. Steven
Naarding (Silicon Graphics bv)l
licht tenslotte een tip op van de,;
commercidle toepassingen van
multimedia, animatie, simulatie
en virtual reality .
Een week later laat ir. Jaap Smit
(EL) zien welke techniscbe pro-
blemen moeten worden opgelost 1
om afbeeldingen in drie dimen-',
sies to genereren . Dr. Hans Jense
(TNO-FEL) ziet voor virtual j
environment-systemen grote
mogelijkheden op het vlak van I
trainings-simulatoren, `telerobo-

'tica' en interactief ontwerpen. :
Multimedia-expert Martien van
Steenbergen (Sun Microsystems
Nederland bv) zal een `Virtual
Holographic Workstation'
demonstreren . Niet alleen vol-
gens hem wordt virtual reality
een belangrijke technologie bij ,
toekomstige computerapplica-
ties .



TARt en de interactieve tivereld van de `,electronic`

state o _ the art'.f
Vittuele omgeving,
beldemming ofbe,vrijding

ENSCHEDE (Universiteit Twente) - Te-
gen een van de wander in een hal vanbet
informaticagebouw staat eenstellagemet
twaalf monitoreu, bet multimedia kunst-
werk 'Ptolemy' van. de Dslandse Steina
Vasulka . Met behulp van een computer
showtzoopdetv-schermenbeddendiezij
met hear fotocamera vastlegde. Lend-
schappen, kijkjes in en tegen.gebouwen,

on sierlijke abstracte structuren
trekkenonwillekeurigdeaandachtvande
toevaUige .passant. Ineens gaan statische
beelden draaien, met elkear mee of tegen
elkaarin.Hetgeeftdevisuelebelevingvan
eon muziekcompositle in contrapuntstijl.
7ekunterhelemaalinopgaan. �Bijna-Lal-
lucinaties," gaf eon toeschouwer zomaar

Demethetkunstwerkafgespeeldemuziek
doet minimal music-achtig aan, en is een

beetje~agervergelekenbij defascineren-
de.beelden . Graagzoujeerzelf wet geluid
aantoevoegen endaarmeespel . Een be-
hcefteaan spelgeldt ook voorde beelden..
Maarde

in

	

isniet interactief . Wat
datbetreftvaltermetandereTARt-instal-
latiesmeer to doer (tot enmet 11 dec.).Zlemy' is een voorbeeld van kuYist

	

-
kendieindetoekomstopvelepIaatsen

zijn toverwachten, maar hetkan ook heel
anders. In Wijk aan Zee, komteen abri als .
eenschelp, dievangthetruisenvande zee
op en de zittende wachter op de bus wordt .
op z'n gemak gesteld door rustgevendge-
ruis . Bedrljven kunnen in bun ontvaagst-
hal informatieve, commerci#1E of amuse-
ment8lms vertonen in grootbeeld, en met
desuggestie,van drie-dunensionaliteit zo-
datmenals betwareeen kunstmatige we-'
reld binnengaat . .

Beweeglijk
DedoorTAxttentoongestel&Instauaties
zijn in a1 bun beweeglijkheid en vorm-
baarheidgestolde objecten vergelekenbij
de wondere werelden van computer-an-
imatiekunst die op 22, 29 en 30 november
werden vertoond op een groot 8lmdoek.
Hetwaren produktenvan eenselect gezel-
schap mediatechnologen diealpratend de
techniekverklapten.

Prijskaartjes van 10.000 tot 800.000 gul- .
den . Toelichting erop kwam van de kant
van informatietechnici, architecten, Mo-
sofen en andere wetenschappers uit bin-
nen- en buitenland, zoals Jeffrey Shaw
(Australier/Europeaan) en Peter Weibel
(Oostenrijk/Duitsland) our een paar pro-
minenten to noemen . Vergeleken met bun
werkzijnSterspotjes met dansendepotjes
enzo kinderwerk, hoe knap ook gemaakt .
Zij slagen erin bet onbestaanbare als een
haast tastbare werkelijkheid to later on-
dergaan . Deze kunst beet Virtual Reality,
zoiets als'verbeelde werkeli~'kheid' . Kop-
peling van ditsoorttoestanden aan inter-

continentalenettenlevertdemogelijkheid
op to lever in'Cyberspace', eigenlijk een
ander woord voor 'virtuele omgevingen'.
Sourszijndeprodukten vandezebeeld-en
klanktovenaars niet toonderscheiden van
natuurlijkeomgevingen,behalvewanneer
heteeninteractievetoestandiszodatjezo-
maardoor eenrotswandkunt stappen .

pot1OOt1
Heelvermetdenieuwetechnologiegaatde
Nederlander KasOosterhuis. Alsbetwaremet gesloten ogen geeft hij intultieve im-pulsenvrij baan aanzijnpotlood . Metdezekleine krabbeltjes laat hij zijn computer' `spelen' en er ontstaan op bet platte vlakvele structuren van lijnen en vormen.
Daaruit kiest hij een geschikte voor ver-
dere bewerking, bijvoorbeeld 'opblazen'
toibizarreofheelvriendelijkogendeorga-
nischevormen . Datwordenden schillenofvliezen, ruimten waarmee de architect
verdergaat.Idetbehulpvananimatiepro-

gramme's kunnen ontwerper en toekom-
stige gebruikers door bet gebouw lopen,
ruimten die alleen maar bestaan in bet
werkgeheugen van de computer. Andere
architecten voorzien bun gebouwen van
`intelligentie' . Sensoren, computers,enzo-
voort regelen licht, klimaat, beveiliging,
klankbeeldwanden enbewaken de veilig-
heid van spelende kinderen opstraat . Het
huis denkt mee, ook met koken. Strakjes.
Maar als je een foutje maakt in de pro-
grammering wordtje gezicht gewassen in
plaatsvan jebibs.
Detechnologie raastvoort, over beheeren
bestuurvan de `Virtuele omgevingen' ma-
kensommigewetenschapperszichzorgen ."Waarover tob je?" vragen anderen, �de
mensheidheeftzichtochookaangepastbij
de snelheid en dichtheid van bet verkeer?
Wakromzouhetmetdesnelheidendesug- I
gestieve kracht van de 'Electronic High
way' andersgaan?".

Frame NuMar
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TARt multi*

.mediamiek van. . . start
ENSCHEDE (Vrijhof/UT) -'Weg-
werpwerelden' zeggen de Vlamin-
gen tegen de nepwereld waarmee
Wim de Bie wel, maar Kees vanKootengeen raad weetals zein bedliggend, speurwerk doen langs
elektronische snelwegen. 'Cyber-
space' noemen de Amerikanen dit
gevoeen bedoelen dan de lucratie-
ve wereld van telenetten, telecon-ference en dergelijke, maar ookschitterende animatie produetenzoals Jurassic Parc. Daaraankwam geen levende dino to pas,zelfs Beendodeemtochwas bet een
tastbare werkelijkheid, althans
dat leek bet, maar bet was 'kunst-
matig'.Voordenuchterlingdiezijn
ogen voor 100% vertrouwt blijven
-'Virtuality' . producten .(schone) . ., schiin, want bet is allemnal plat.
Totdat je een Head Mounted Di

manifest.
s-

	

/-let logo dot de aandacht zaltruchten to trekken de komende woken "ordeplay opzet. Die drukt driedimen- mtohot TARt-kader.sionaal de argwanende kijker met

	

heden van virtuele omgevingen uit

	

van bet festival terug op 'Brave

	

mee to 'Seam. Gocat i is bijvoor-z'n neus op een ruimtelijke wereld

	

de sfeer van science fiction en die

	

NewWorld' van Huxley(1932) . De,

	

beeld 'Spatial Locations' in dedie totaal anders is dan die waarin

	

van bla-bla. Hij liet toepassingen

	

daarin beschreven beelden waren . Stadhuishal Henge . Sommigehij lijfelijkverkeert,eenweretddie

	

zien van controlekamers van che-

	

toen je reinste fantasies nu'zijn ze

	

installaties hobbon wat weg vanerpasweerisalsdemetelectronica

	

mische en nucleaire bedrijven,

	

werkelijkheid . Er zijn moor voor-

	

een speeltje, maar andere verwiJ'-geladen helm wordt afgezet . Met

	

ontwerpvanautocabines,ontwerp '` beeldendiev~+^»--, a-'---- -'----beelden hier

	

(ldvanen vee anere)
leverde Marcel Wierda gister-
avond tijdens zijn lezing een soortproloog op bet TARt Festival .

Hij haaldedetechnischemogelijk-

meedoet . De opening werd feeste-
lijk opgeluisterd met een concert,
verzorgd door Simone Otto (saxo-
foon en altsax) en Johan Faber
(slagwerk) die eigentijdse compo-
sities uitvoerden, uite> st toegewijd
en muzikaal . 'Rebor ds' van Xena-'kis heeft een obsederend ritme en
een contrastrijkeklankkleur, refe-
rerend aan Yin en Yang, maar het
heeft wat veel van hetzelfde . 'Se-
quenza' . van Berio . voor solosax,
heeft heerlijke weemoedigepassa-
ges . Moeilijke loopjes werden
ogenschijnlijk gemakkelijk geno-
men, met veel gevoel voor klank-
verhoudingen. Het stukkwam wat I

langdradig over, maar dat lag niet
aan de soliste . 'Projections' van
David Rowland gaf Otto en Faber
alle kansen hun virtuositeit en ge-
voel voorsamenspel to demonstre-
ren . Rowland tovert een interes-
sante klankwereld, met gevoelige
'introspections', uit een in feite
eenvoudige bezetting. De origina-
liteitvan de compositieheeft enige
relatie tot TARt, 'maar een stuk~CIC W11- zen awaeulK naar maatschaFpe- voor 'plaatjes' en muzikezoupas-van scheepshuiden met weinig stenaars tech-loi hesc voorlo lijketoestandl'- enzoasRevolution'

	

sender zijn geweest, ook al - of dewrijvingsweerstand, chirurgische

	

pers zijn of waren . De gedurende

	

inde Vrijhof. Daaf is ook bruikba- . opstelling van bet instruments-oefeningen op'levende' namaak li-

	

hot festival uitgestalde installaties

	

revideotechniek to zien : een com-

	

riurn met fraaie belichting hot ge= lchamen, hot zijn maar een past

	

gevon (tot en met 11 december toe-

	

Ivoorbeelden van uiterst nut ti P

	

)

	

puterprogramma voor ontwerpen .

	

heel een multimedia ambiance.

	

If g..

	

schouwers

	

de, gelegenheid

	

om

	

En daarmee is een duidelijke linkanimaties . Prof. dr Hans Achter-

	

kunstmatige werelden niet alleen

	

gelegd met de landelijke manifes-

	

Frs Mulderhuffs greep bij de officiele opening

	

in de praktijk to zien maar er zelf

	

tatie 'Archipli'

	

TAR, os waaraant

archipotis

de grenzen van architectuur

Tw C,. t
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KUNST EN TECHNOLOGIE
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VIRTUAL REALITY SCULPTUREN TI)DENS PROGRAMMA TART'4

Nieuwe media en informatietechnologie maken letterlijk het
fantastische mogelijk.J Volgens media kunstenaar Jeffrey Shaw kan
de mens een eeuwenoud verlangen verwezenlijken: de `virtual
reality' techniek kan de pijnlijke Hooftussen de materiel¢ wereld
om ons heen en de immaterialiteit van onze binnenwereld eindelijk
overbruggen. In de virtuele ruimte van computers en
computernetwerken zweeft de mens als interface tdssen twee
werelden.

De installatie 'The Surprising
Spiral' (1990) van de Ameri-
kaanse kunstenaar Ken Feingold
is een van de multimedia sculptu-
ren tijdens de expositie 'hens en
Cyberspace' van TARt '95 van 25
november tot 10 december in
Twente. Door een combinatie van
beeldplaat, computerprogramma,
'touch screen' en video-projectie
krijgt de toeschouwer kans zelf
vorm to geven aan 'The Surpri-
sing Spiral'. Feingold verzamelde
een labyrinth aan beelden, gelui-
den en tekst" in India, Thailand,
Verenigde Staten, Schotland en
Argentinie. Via bet aanraken van
een kunsthand (zie foto) met voel-
sensoren in de glazen omslag van
een dik boek kan men beeld en ge-
luid varieren. Gesproken teksten
van bet boek, de Monkey Gramma-
rian van de schrijver Octavio Paz,
worden hoorbaar als de ge-
boetseerde lippen
op de omslag
worden sang
raakt.

Kunst, arch '16tectuur en

Shaw is sinds drie jaar directeur van het
Institut fur Bildmedien, dat gevestigd is
aan het Zentrum fur Kunst and Medien-
technologie in Karlsruhe . Na een korte
studie architectuur en kunstgeschiede-
nis in het Melbourne (Australie) vertrok
hij in 1965 naar Europa voor studie aan

Een overzicht van multimedia en
virtual reality installaties tijdens
de TARt-expositie '95 maakt deel
uit van bet landelijke programme
'Archipolis, over de grenzen van
architectuur', dat in samenwer-
king met een aantal universitaire
bureau's Studium Generale dit na-
jaar in den lande plaatsvindt. Een
gast van internationale faam in
Twente op bet gebied van virtual
reality kunst, onder andere met
zijn installatie 'Monument for the
Television Revolution' (1992), is
de Duits-Australische kunstenaw
Jeffrey Shaw. Shaw komt onder- '
meet aan het woord tijdens hot
symposium 'Woven in Cyber-
space?' over architectuur en
virtual reality op woensdag-

kunstacademies in Milaan en Londen.
Als beeldend kunstenaar houdtShaw
zich bezig met computeranimaties en
beeldtechnologie, waarbij de confronta
tie van realiteit en'virtualiteit', een
kunstmatige door de computer gegene-
reerde werkelijkheid, centraal staat.

morgen 30 november
in de Vrijhof. Een-
uitgehreid inter-
view met Shaw
is opgenomen

in het beck
`Archipof.
Over do gren-
sea van arehi-

tectuur' .

lnformotk:

Stichtiny
TARt
(Twhnics en
Art),
fokfoat
053 Miss.

door Brtvan Hhaster on Lwnnrort de Hoop

Van oudsher geeftarchitedtur xarm
het gemeenschappelijke, de led-

ruimte van de mess. Door&M&
komst van'werelmjde putt
ken en de groei van de virtuele`

gemeenschappen in'cyherspace' krijfn
wcia#e verhoudingen een a*we

dimewie.Traditsonek c«acepten;in de
architectuur komerl mWer dnuc tostaan-

Jeffrey Shaw ziet de architectuur van
rspace als de architWuur vats de toe-

konnst, itr;emw
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,de nwns wi e
ren orngaan met het verlies van eendui-
dige betekenis en a ving past een
chitectuur die daarop inspeelt. Een



cyberspace
architectuut waarin de bewont
ruimtes kunnen opbouwen en afbrek
enzelf luncties en betekenisscn kuru*n
toekamen

Hot1a

	

!p

sk eds meer In etsk6nahscli

- to crhorapoc~- or
tactMli

	

A;

d*wverzchw :

QkttJagsp~ ?

"Die verschuiving'heeft l:en dele at
evonden met de ultvindingvan de foto-

grafie en de film.Al in de begintijd vwti
de film ontstond betvert4ngen orn volte-
dig op to gaan in een, synthetische erva-
ring. pok groeide de behoefte aanhei
grootbeeldscherm en de panorama-pro-
jectie. In de architectuur zie je het ook,
bijvoorbeeld tijdens de Barok een grote .
aandacht voor de koepel als ten vorm
van illusionisme waar de toeschouwer
volledig in op kan gaan".

Is het owderneproces
terialiserlng niet eenn1~

"Er ligt inderdaad ten uniek vermogen
besloten in de VR-technologic . Bove
dien-bestaan er computer graphic-syste-
men diebeelden synthetisch genereren

do nwhine zelf, dit in tegenstilling
tot bet enkel iegistreren zoals in foto-
graf e en film . Technologisch gezienis

dit een radicals stap,Maar nogrtmaats,
p het sychologisch niveau is deze
paradigrna-verschuiving bij men-
sen al vootbereid . Frtijn nu tech-

oiogische mogel jkheden orn het op,.
ten nieuwe manier vorrn togeven. Het

mogeltik om ten architect in cybe
pace te wvolledig virtuele hypRr-

dties tobouwen waar een 'met&-
bealbal. om andere tueMen

. --
0"4bten

i
SAMENWERKEN
Kunnen architect en kunstenaar nu
venuit eenzelfde concept samen-
werken ? Wordt arrhltiectaur to onvers
mUdelIA eon nudtidisciplinain
aangakgenheid
"De nieuwe technologic doorbreekt
grenzen omdat kunstenaars, architecten
en wetenschappers over hetzelfde ge-
reedschap beschikken. Ikvind bet bij-
voorbeeld buitengewoon nuttig om ge-
voed to worden door het week dat
verricht wordt in het onderzoek van de
wetenschappelijke visualisering. Het
heeft grote gevolgen voorde kunstenw
in termen van software- en hafdware
ontwikkeling en visuele modellen. We
verkerep nu in de opmerkelijke s tuatie
dat veel mensen uitverschillende disci-
plines een gemeenschappelijke basisvan

KUNST EN TEGHNOLOGIE

nieuwe technologieen hebben. Daardoor
zijn ze in staat met elkaar tecommuni-
ceren en resultaten en gegevens uit to
wisselen ."

Ubesteedt in uur onderzoek heel aen-
dacht can de relatie tussen hetkunst-
werk en de beschouwer. Wet is de bete-
kenis van uur wer* aoor de relatie
tussen de arehikectuur en haar beam-
ners ?
"Ik zie mensen die naar een kunstwerk
kijken als bewoners van dat werk. De
schilder was ook tot op zekere hoogte
een tovenaar vande ruimte, maar het
eiste van de beschouwer veel voorstel-
lingsvermogen om zichzelf in die ruimte
to plaatsen. Hij moest het dock indui-
ken, een soort mentale sprong maken
om deze ruimte kunnen bewonen. Mu-

UT Mediair
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ziek is waarschiinhjk daarom altijd zo'n
sterk medium geweest, omdat het een
ervoringsruimte op kan roepen waarin
men volledig opgaat. Ook in de kunst-
geschiedenis zien we, van de Wtvinding
vanhetperspectief in de Renaissance
totaan de Barok, hetverlangen om de
toeschouwer in een imaginaire ruimte
to plaatsen. In mijn recente werk `The
Virtual Museum' creer ik ruimtes, waar
toeschouwers letterlijk binnengaan, er
doorheen reizen en ze near eigen goed-
dunken veranderen."

Walt de beschouwerden zdfook
kunstenaer ?
Ten interessante vraag, omdat de kun-
stenaar nu voor het eerst werken creert
die echtopenstaan voor het publiek. Bij
interactieve kunst ken de beschouwer
de vormen beinvloeden . De kunstenaar
ken algoritmische processes in werking
zetten, waarbij de computer zelf voort-
bouwt op het proces dat in beweging is
gezet. Als een kunstenaar fantasie-
ruimtes oproept en de beschouwer als
tijdelijke bewoner deze ruimtes binnen-
leidt, zal deze ervaring onvermijdelijk

Aoorwerken in de werkelijke wereld.
Mijn stelling is dat we nu in een toe- -
stand verkeren waarin we met een been
in de ene wereld staan en met het an-
dere in de andere wereld, en dat de af-

tussen deze twee werkelijkheden
een zeer opwindende plek is .'

Kunnen nieueoe OLtu
reaU&Mde frische
ranger? tNzalhet aerlles zwurder
wegen:de e&nbbdtngvanlichrarns-

besef, het oerlies van de faeoumnolo-
gische droning,
"Erzijn mensen, zoals MarvinMins
die zelfs bereid zijn hun lichaam op to
geven, hun geesten to downloaden in
computers om totaal in cyberspace to le-
ven en de werkelijkheid to verlaten. Ik
wind heteen tamelijk onvoorstelbaar
toekomstbeeld, alhoewel ook ik de fasci-
natie vandeae mogelijkheid niet ken
weerstaan. Menses hebben altijd geleefd
met de onbegrijpelijke paradox dat op
een ofandere manieronzeonsterfel jke
verbeelding is gevangen in een sterfelijk
omhulsel. In de VR-technologie komt
die paradoxtot uitdrukking: we willen

eat de lrch-

+t~?eid i'
resseert zijn de
voo'delen . M
Port een aantal
kleine arena
galeries. Eco-

~ns,rktsled~ts een.

ert consi
Waar ik naar uit-

ie~*tua*+vaarin kunstenaa

!zijn hqn werkwiacyberspace aan
Ik pr~tat over bet, toekomstige .

te tc useirrr~ waar iedereenvan huis
uit tmgang toe` heeftenwaar oneindig .
keel tentoonstellingen tegelijk to zien
zijn: 0ok hier zullen'nieuwe economi-
schestructures uit ontstam De kunste-

verkoopt niet alleen werken, hij
Villa'Qok een ervaring aanbieden en
tnet als bij een telefoongesprek,

Self lnkonxsten genereren met elke tik
t mgdem,"



TAR j7"f'.
kunsten
speeltjes
`Terhuwk heeft mist alleenmet nut to makes. Naar
m n mening lokt techniek
van oudsher zingeviapm-
gen uit', aldus prof dr. Haul
Achterhuls donderdag mid-
dag in zljn toespraak NJ de
opening van TARt `94. Het
pubhek kou deze opinie ver-
volgens toetsen door de in de
Vrijhof opgestelde appara-
tuur to bekJjken en to hesta-
ren (fOW).
Het TARt-progranuns
daurt tat en met Il derem-
ber. Er zUn iustallaties en
evezwmenten in De Vrijhot,
Theater sun de Mrtrkt Con-
cordia en de stadbuishal in
Hedngelu Het thema is 'Mew
en Cyberspace' .
De "toongestelde objocten
In de Vrijhof tonen voorui
videubeelden die elgenhan-
dig in beweging warden
gehracht.

i ljp" i II 11 I 12
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zondag 4 december

DO YOU SEE WHAT I SEE?
Hot derde deel van de

beef
tri

	

From a personal
observalorywaarin de

	

dende kunstenaars~
Madelon Hooykaas & Elsa Stansfield hue persoonlijke
observaties van de wereld weergeven.
In deze produkfe staat de moss en zijn work centraal,
terwyt in de andere delenQaaen fauna onderwerp
van hue waamemmgenwaxen.
De Produktie ward made

	

emaakt door eonjkg
subsidie van de Mondriaan
Kunstkanaal i .s.m. mm Centre Internafaral de la
Creation Vid6o (Moritb0ard), reslisatie Hooykaas &
Stansfield,1994, 26 min.

Hooykaas & Stansfifield nondeal aan TARV94 met
de tentoonste A on Cyberspace,{tot on met, 11
d
:

Voor nfomiatie: niverskeit van Twente,
etel:05 8-

	

.
Daarnaast is er tot on met 16 december recent work
van Hooykaas &Stansfield to zien in hot Gemeente-
museum Arnhem .

THE UNREAL WORLD OF ALFRED SCHNITTKE
Documentaire over eeri van de belangrijimte Rus-
sische modeme componWeri. Dit programmatoont
Sdmittke's eerste grote Interview voor eon Westerse
televisie-uitzending . Hot Interview word opgenomen in
de beginperiode van de grote hervormingen door
Gorbatsjov, toes Schnittke en zijn collega's in staat
waxen om vrijelijk to spreken. De film w

	

iegett de
door Schnittke beschreven'onechte werkeH

	

id'
door hot gebruik van speciaal gemaakte zwart-wtt
opnames in combinabe met origneel voorstel
materiaal. Op doze wijze ontstaater tevens e
impressionistisch overzicht van zijn levee, muziek en
ideean.
BBC Television, regie Donald Sturrxk,1990, 61 min.

Op 4december a.s. wordt in Muziekcentrum Vreden-
burg to Utrecht hot Schnittke festival gehouden tar ere
van zijn zestigste verjaardag.

LE TEMPS DE VOIR: LES NYMPHEAS
laude Monet- Louis Cane)
atste deel uit eon tiendellgeserie waarli eon

hedendaags kunstenaar z*i visie op eon kunstwerk
geeft.
Regards Productions,regie Pierre Coulibeuf,1992,
12 min.
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TARt '94 (Technics 8c Art)
'Archipolis, over de grenzen van architectuur'

Donderdag 24 november v.a. 15.30 uur - opening TARt '94
met om 19.30 uurhet concert Musical Landscapes door
hot Arcadia Ensemble met Simone Otto (alt- en bariton-
saxofoon) en Johan Faber (slagwerk), die composities van
Xenakis, Berio en Rowland vertolken.

25 november t1m 11 december - Mens en cyberspace; Expositie
van interactieve installaties : Jeffrey Shaw - Revolution (1992) ;
Ken Feingold - The Surprising Spiral (1990); Hermen Maat -
Spatial Locations (1994); Steina Vasulka - Ptolemy (1993); Elsa
Stansfield & Madelon Hooykaas - Table of Orientation (1994);
NOX - Soft City (1993) en Keith Cottingham - Fictitious Portraits
(1994) . Locaties: Universiteit Twente, Stadhuishal Hengelo en
Theater aan de Markt Concordia Enschede .

28 november 12.00-24.00 uur- Filmmarathon (i .s .m . Cineclub
Enschede en Bureau Cultureel Centrum); Total Recall van Paul
Verhoeven (VS 1990), Speaking Parts van Atom Egoyan (Can
1989), The lawnmowerman van Brett Leonard (VS 1992), Benny's
Video van Michael Haneke (Or 1992), Metropolis van Fritz Lang
(Did 1926), Until the End of the World van Wim Wenders (VS
1991), en Colonizing Cyberspace van MaxWhitby (GB 1990).
Locatie; de Vrijhof.

30 november 10.00-17.15 uur - Symposium Architectuur en
Virtual Reality: Wonen in cyberspace?; de betekenis van
virtuele technieken in de architectuur en voor de samenleving.
Sprekers onder voorzitterschap van dr Maarten Hajer
(Universiteit Miinchen): Jeffrey Shaw (Zentrum fur Kunst and
Medientechnologie Karlsruhe), it WimNijenhuis (Akademie votgr
Bouwkunde), prof. Peter Weibel (Ars & Elektronika Linz) it Kas
Oosterhuis (Oosterhuis Architecten Rotterdam) . Locatie: de
Vrijhof.

30 november t1m 11 december - Expositie Architectuur in de
periferie; de beste resultaten van de fotowedstrijd rondom het
thema 'Architectuur in de periferie, die in samenwerking met het
Dagblad Trouw, werd uitgeschreven. Locatie; de Vrijhof.
Openingstijden : 09.00-23.00 uur (werkdagen), 09.00-17.00 uur
(weekeinden) .

10 en 11 december - Workshop Architectuur-fotografie
o.l .v. Jannes Linders. Locatie: Universiteit Twente e.o.

Voor meer informatie : 053-894395/898002; zie ookde speciale
TARt-brochure.

~llturael Centr14r1
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TAxt

Spotlights

TARt (Technics & Art) houdt zich sinds haar oprichting in 1985 bezig
met het interferentiegebied van Kunst, Wetenschap en Techniek . De
betekenis die de moderne technologie voor de samenleving en de
kunst heeft en omgekeerd, speelt voor TARt een belangrijke rol . De
onderdelen van het TARt-programma 1994 zijn als volgt :

Universiteit Twente/Stadhuishal Hengelo/Theater a/d Markt Enschede
do 24 nov t/m zo 11
dec

	

EXPOSITIEvan interactieve installaties van beeldend kunstenaars uit
binnen- en buitenland . De tentoonstelling wordt geopend door prof .
dr. H . J . Achterhuis .

De Vrijhof
wo 30 nov

	

ARCHITECTUUR EN VIRTUAL REALITY, WONEN IN CYBERSPACE?
Tijdens dit symposium wil TARt onderzoeken hoe moderne, techno-
logische processen als virtualisering en immaterialisering onze omge
ving (zullen gaan) bepalen . In het slotdebat zal de vraag aan de orde
komen, hoe architecten en beeldend kunstenaars omgaan met ge-
voelens van betekenisverlies en ontheemding, die de huidige ontwik-
kelingen bij veel mensen oproepen .

do 24 nov

	

MUSICAL LANDSCAPES, een concert door Arcadia Ensemble
ma 28 nov

	

FILMMARATHON in samenwerking met Cin6club Enschede
di 22 en di 29 nov

	

LEZINGEN over Virtual Reality
do 1 t/m zo 11 dec

	

FOTO-EXPOSITIE met als onderwerp Architectuur in de periferie
yr 9 t/m zo 11 dec

	

WORKSHOP Architectuur & Fotografie o .l .v. Jannes Linders . Linders
kiest voor een documentaire aanpak . Tijdens het workshop-weekein-
de trekt hij er in de regio met de deelnemers op uit en streeft er naar
de resultaten nog tiidens de workshop to kunnen bespreken en to
analyseren .
Kosten inclusief materialen . Voor studenten f 50,-en f 75,-voor niet-
studenten . Info : st . TARt-Vrijhof UT, tel . 053-89 80 02

	

,
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ALERIE A

olke verkent
renzen grafiek
son, lithograferen, aquatint,
mdrukken, . . bet zijn ambachte-
ke technieken die behoorlijk war
kmanschap vereisen om ze volle-
g naar je hand to kunnen zetten .
immige kunstenaars maken
iofdzakelijk grafiek, anderen
ren hot of en toe en laten hun
rtwerp drukken door een profes-
mele zeefdrukker of ¬ithograaf.
n verschil is dikwijls nogal groot.
)ode ambachtsheden zijn vaak
at de incest originele kunstenaars .
De beurs Graftek Nu geeft de
orkeur aan ambachtelijkheid .
`fsetdrukken, door veel mensen
schouwd als 'minder echte' gra-
k omdat ze met een machinale
issa "reproduktietechniek ge-
iakt zijn, zul je hier niet tegenko-
,rn, en ook de zeefdruk is in de
nderheid . Een aantal deelnemen-
kunstenaars noemt zichzelf

'entkunstenaar', een woord dat
zijn zachtst gezegd gedateerd is .
De tweejaarlijkse beurs, georga-
;eerd door Piet Clement van gale-
Clement/de Printshop en door
n van Dijk van Galerie Petit,
rdt voor bet eerst plaats in de

Amsterdamse Nieuwe Kerk . Dit
iaar doen ook de galeriebouders-
/drukkers Marcel Kalksma (Marcel
Kalksma handmade prints) en Ren-
to Brattinga (Steendrukkerij Am-
sterdam) mee met kunstenaars die
door hen hun grafiek laten uitvoe-
ren. Mode waardoor is er naart
mooie plaatjes-kunst en technische
hoogstandjes een flink aantal bla-
des to zien waarbij de kunstenaar
de mogelijkheden en de schoonheid
van de technieken regeert, zoals in
de litho's van Ger Lataster, de hout-
drukken van Sigurdur Gudmunds-
son, de litho's van Erik Andriesse,
van Frank van den Brook en Bram
van Velde.

Harald Vlugt, een van de win-
naars van de Grafiekprijs 1994, is
wat zijn techniek betreft een van de
modernste: hij componeert zijn
beelden op de computer om ze ver-
volgens over to brengen op de ets-
plaat, waardoor een soort van he-
dendaagse gravure ontstaat . Maar
als Grafiek Nu een doorsnee is van
war er in Nederland aan grafiek
wordt gemaakt, dan mag je hopes
dat eons wat meer jonge honden
zich aan grafische technieken zou-
den wagon.
Erasmusprijswinnaar Sigmar

Polke maakte slechts een beperkte
hoeveelheid grafiek, waarvan bet

Sigmar Polke :
'Oelblld 4Ngrhe"
rln)', 1957.

grootste deel offsetdrukken. In de
Amsterdamse galerie A is eon deel
to zien- Sommige vallen lettefijk
onder de door de organisatoren van
Grafiek Nu zo verafschuwde noe-
mer'luxe-poster' . Bij een aantal van
zijn tentoonstellingen maakte de
kunstenaar van een paar van de
affiches een speciale, duurdere edi-
tie door er iets aan toe to voegen en
ze to signeren . Galerie A heeft zo'n
affiche met een zilverkleurige, door
Polke opgeplakte maan en zijn
handtekening .
Polke verkent de grenzen van bet

medium grafiek, zoals hij dat in zijn
schilderijen met verf, stoffen en an-
dere materialen doet . Bij hot maken
van offsetdrukken voegt hij op bet
laatste moment nog iets toe aan de
film of de plaat waarvan gedrukt
gaat worden, waardoor unieke op-
lagen ontstaan . Soms lijken zijn
b ¬aden stork op traditionele etsen
en litho's door bet gebruik van
sfeerv?lie, gelaagde grijstonen . Bij
nader mzien blijken ze echter foto-
grafisch gedasterd en op een rotatie-
pets gedrukt, zoals Ohne Titel uit
1985,, dAt in kleur en compositie
aan Duchamps Grote Gins doet
denken maar Polkes ingredienten
heeft: documontaire foto's, vlekken
en rasters in lagen over elkaar .

Polke drukt ook grafiek op ffu-
weel (Ohne Titel), waardoor hij be-
halve een prachtig, diep zwart ook
bereikl dat elke afdruk uniek is om-
dat de inkt op doze stof niet overal
even goed pakt . Of op viltpapier (In
der Oper, 1973), waardoor de op-
drukvaag wordt en bet work op den
duur craquelures krijgt . Niet voor
niets luidt zijn bijnaam 'alchemist' ;
ook in zijn grafiek is PoIke een ma-
terialentovenaar.

Is

Graftek van Sigmar Polke, t/m 17
dec . . in Galerie A, Joh . Verhulststraat
53, Amsterdam, open dl t/m za 14-
17, en op afspraak, tel . 024-
6714087 . Graflek NU, t/m 7 dec . i n
De Nisuwe perk, Amsterdam, dog .
11-18u, vrlj . 11 -21 u .

Touchscreen van

TARt '94

`Echte' of virtuele
werkelijkheid
Nu de grootste euforie over cyber-
space en virtual reality (vr) wat aan
bet wegebben is, wordt overal ter
wereld druk gedebatteerd over de
maatschappelijke consequenties er-
van, De Stichting TARt (Technics
& Art) van de universiteit Twente
stelde doze vraag afgelopen woens-
dag in een symposium aan de orde .

- In de begeleidende tentoonstelfing
`hens en cyberspace' laat de stich-
ting een aantal aspecten van virtual
reality zien in computer- en multi-
mediakunstwerken .
TARt ontstond in 1985 uit eon

samenwerking tussen studenten
van de Universiteit Twente en de
Akademie voor Beeldende Kunst
(AKi) van Enschede . Kunstenaars

VOUL~~k~
FZ

~
FZ

~ q q

Ken Felngotd [deal van de The Surprising Spiral').

die werken op bet raakvlak van
kunst en techniek kunnen op TARt
een beroep doen om to helpen bij de
ontwikkeling van bepaalde projec-
ten. Uitgevoerde projecten worden
jaarlijks tentoongesteld .
De huidige expositie varieert van

met de computer gemanipuleerde
foto's tot video- en interactieve in-
stallaties en een videotape uit Ja-
pan, die toont hoe een computer
diverse mogelijkheden voor bet in-
richten van keukens on interieurs
op verzoek kan uittekenen - niet
bepaald een kunstwerk maar we[
een efficient vr-ontwerpsysteem.
De kamer van Hermen Maat en

Ron Miltenburg (Spatial Loca=
Lions, 1992) combineert 'echte' en
virtuele realiteit : de aanwezige ta-
fel, stool en bed 'reageren' op elkaar
en de bezoeker (Boy. Am I glad to
see you), terwijl een beeldschenm

op de buitenwand laat'zien war , . .
kamer zelf 'waameemt' . Keith C :
tingham doet in zekere zin he-.z:
de in zijn portretfoto's . die zijtj -, . .
mengesteld op de computer uit p(,-.
tretten hemzelf, van anderen, k1k :

en anatomietekeningt° : .
Het resultaat oogt tegelijk beke,
en opmerkelijk vreemd : de jongei
hebben iets broeierigs, iets gcf( . :
ceerds en iets onbehaaglijk onn;,
tuurlijks, alsof bet klonen zijn-

Bij een aantal werken vraag je i .
echter of in hoeverre ze over cc:.
virtuele werkelijkheid gaan . Via (I,
vingertoppen op bet louchscrc, ~ :
van Ken Feingold kun je weliswa~:
door bet oproepen van telkens ar :
dere video-opnames en gel uidsbar-
den zelf een associatieve cocktail
van bcold en geluid oproepen, maa
bet blijven 'gewoon' flarden vErr .
landschappen, steden en menscr .
net als wanneer je snel langs telev'i-
sienetten zapt . Ptolemy (1993) van
Steina Vasulka toont detail-opna-
mes van een kamer en reflectics
daarvan in een aantal stalen bollen
op zestien monitoren. Daarmc,2
geeft ze de werkelijkheid vervormr
en op een gefragmenteerde manier
weer, maar daar is op zich niet zo-
veel virtueels aan. Dat deed Vari
Eyck al in zijn ziinArnolfini-poorer
en veel bloemstillevenschilders in
hun vazen: bet tonen van de reflec-
tie van een ruimte in een bol. Van
Eyck schilderde zichzelf in een boIIc
spiegel, stillevenschilders model-
leerden zichzelf en hun atelier in de
boiling van hun glazen vazen. Bij
Vasulka is bet behalve de kamer de
cameralens die weerspiegelt . Met
dit verschil : haar beelden kunnen
bewegen.

Is
Mans an cyberspace, t/m 1 1 dec. i n
Hengelo en Enschede : gebouw
Informatics (Steins Vasulks) en de
Vrijhof van de Universite1t Twente
(Jeffrrey Shaw, NOX, Ken Feingold,
Keith Cottingham) ; Theater Concordia
in Enschede (Stansfield & Hooykaas)
en hot stadhuis van Hengelo (Hermen
Maat & Ron Miltenburg) .



uitnodiging

TARt `9
24 november tat en met 11 december 1994

Aan genodigden,

Noruens hel Besww van de Stichtrng TARt heb ik het genoegen u uit to nodigen voor de opening
writ TARt 94 op donderdag 24 november a.s .
TARt participeert ditjaar in de landelifke manifestatle 'Archipolis over de grenaen van architectuur',

georganiseerd in santenwerking met een zestal bureaus Studlum Generale van Nederlandse
universiteiten en hogescholen.

TARt '94 stoat in het teken van Architectuur en Virtual Reality. Op de tentoonstelllng Mens en
cyberspace zijn op verschillende locaties interactleve installaties to zien van onder meer Jeffrey
Shaw, Kent Feingold . Hermen Maat . Stema Vasulka. EIso Stansfield & Madelon Hoo_vkaas en de
architectengroep N0X.

Het openingsprogramma voert a langs de volgende Iocalies .

15.30 uur

	

Theater a/d Markt Concordia , Markt 17 Enschede
16.30 uur

	

Stadhuishal Hengelo. Burg . Jansenplein 1 Hengelo

17.30 uur

	

Universiteit Twente, Informatica-gebouwen de Vrijhof

In de Vrijhof wordt de openingverricht door prof .dr H .J . Achlerhuls

U kunt naar keuze aan dit programma deeInemen. Binnen de gegeven tijdsmarges is he l ntogelijk

on) gebruik to maken van een pendelbusje .

U bent eveneens welkom bij het openingsconcert Musical Landscapes ultgevoerd doorhet Arcadia
Ensemble o.l .v . David Rowland. dot om 19.30 uur plaatsvindt in de Agora van de Vrijhof,

Het symposiurn Arch itectuur en Virtual Reality, Wonen in cyberspace? vindt plaats op woensdag 30
november in het Amphitheater in de Vrijhof en begint om 10.00 uur,
Sprekers zijn dr Maarten Hajer, Universiteit Munchen; Jeffrey Shaw . IKMCenter for art and Media
Karlsruhe : prof . Peter Weibel, Ars& Elektronika Linz : it Kas Oosterhuis . architekten bna Rotterdam
en it Wim Nijenhuis, Universiteit Utrecht.

Voor meer informatie 053 . 894 395/898002,

lk hoop u op 24 november to mogen begroeten.

dr it P, van der Hoogt

Voorzitter Stichting TARt
grch,ipolis

"ARt'94 is mogelijk gemaakt door de Universite it Twente (College van Bestuur . DIrectre
Campusvoorzieningen, Raad voorde Campusvoorzieningen, Bureau Cull ufeel Cent rurn . CIV en di
rcicuItelt Informatica) . IN intendo Netherlands bv . Gemeenle Enschede, Hogeschool Enschede.
GenIcente He ngelo. Provrncie 0verijssel, Bouwontwerpgroep Be Itman, NeIlssen van Egteren
Bouw bv, Boekhandel Broekhus, ICSC Drienerburght . Drukken; Verhaag en Cultureel
Centrum!"rlteater ,a!d M~3rkt Cor.cordiFi Enschede .

'ng IKEA foundation

	

nv eouwfonds N~Nadarlandae gemean;en
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De irjarmatieversehaan8 I= hier erg daar to vvensen over

Vraagtekens bij techn .
okunst TARt'94

IIENGELO/ENSL'HEDE - � teen kunst aan," zegt menigeen die de dit
jaardoorTAR1geE"rpuseerdeinstallatieszietenhoort .Sommigenhedoe-
len : .Dat kan ik auk ." De tegenwerping : �Je moot er maar ap komen en
zo'nideeistochookkunst"isnielovertuigend .Simpelwegkunjezeggen :
, .(-eenkunst", endatisookeengehoordereact ie_Kijkmaar,eensteilage
met een tv, een book met een handje, is dat kunst?" . Inderdaad hebben
velen to weinig ervaringen of zodanig andere helevingswerelden om
daarop bun eerste indrukken can eigentijdse installaties to Wtrekken .
�Er zijn gecn referentiekaders," zeggen psychologen dan . In dat geval
blijft er niel veel meer over dan de ontketining : "Dat isBeen kunst" .

EXP©SITIE

Daarbij komt nog dat onze taal te-
kort schiet om moderne kunstui-
tingen to benoemen . De naam van
de nieuwe kunsthal in Rotterdam
wordt bijvoorbeeld geschreven en
opdegeveI genet metde lettersA en
L onderste boven, endat zit niet in
mijn tekstverwerker . Voor de be-
schrijvingvanobjeetenzoalsTARt
uitstalt reddenwe hetmet met Van
Dale of met Turbotaal vier . Het
gnat om debenoemingen beoorde-
ling van'het gedrag' van een soort
dingen dat we niet ccrder he. bben
gekend . Dit probleem wordt bij
TAIft'94 niet duidelijk aan de orde
gesteldon de i nformatie bi j dever-
schillendeobjecten net je eerder ap
hot verkeerde been dan dat z[" hel-
derheid verschaft . Soms wordt de
beschrijving zo opgeblazen dat de
reiatie met hot ding verioren gnat,
of helemaal niets zegt met veel
(moo i(") woorden . HuIaas iszelfs de
Iechnischebeschrijvingzobeperkt
dat ook de kunst van hot ontwer-
pen, de kunst van de ideevorming
on die gestalte geven voor de toe-
schouwer verborgen blijft . Ilet ex-
ti-4 aan f'motlonele belevenis van
een kunstwt " rk moet de toeschou-
%vvr er zelf aan totwoegen . daar-
vcifrr ,vorden echter K, (,on richtIij-
nrn of slutinpunten aangr "budi " ri,
E, "n grmime kans is orik r] e verdui-
dclilking va+n de relaile Wsae "n
TA lit c r7 ,rrchrtertutii' en }ie " t le vc n
t :, cli 1,ti on isc .?'i , ne,wcrkr " n . er is
eerI ve" n ne "ttv(,r kVr,urbe " , 1,1 Ills dr-
gitale stad), maar wat dat betekent

voor gebruikers en samenleving
moot je gaan horen in hot sympo-
sium van woensdag a .s . (Er staat
wet hot een en ander in hot boekje
'Archipolis' dat naar aanleiding
van doze landelijke manifestatie is
uitgegeven .) Een voorbeeid van
toepassing van computeranimatie
in de (binnenhuis) architectuur is
onopvallendaanwezigineenwand
van de kantine van de Vrijho ¬ .
Daar vertoont defirma Matsushita
Electronic Works hoe een woning-
inrichting kan worderi ontworpen .
Metdit programmakunje door een
ontwerp'wandelen' al staat er nog
geenIijnoppapier .Jammergenoeg
is hot schermpje to kleinen zijn de
beelden to weinig scherp om een
exacte indruk to krjjgen, boven-
diern is er to weinig schriftelijk in-
formatie . Een gcmiste kans, extra
jammer omdat doze installatte con
van deweinigen rs die in hot lande-
lijk Archipolis passen . Gelukkig
maken de lezingen van Studium
Genvrale en but Symposium (30
nov .) wat betreft essentit+le infor-
matie vet-1, zo metalies good, voor-
al door de presentatie met behulp
van films .

Emoticanccl
In de Stadhuishai Hengelo staat
e "en grerte zw :irte kuhusachtige ka-
mer inr "1 ecn'r%'se, ht "rm op ecn 7u11 .
I let is 'Spatud Locatierns'van Iie"r-
man M,iaii en Ron %ldtvnhurg . Fen
In evr,rIIW rlr0 Vn[ Ih-W0nderingWa1,
v,wi il, " scliiId< ril, "ndu , momrnti vi
in delta : t, " In "richtigr " n zijn, maak-
tc rich bekrrid als lu fhobstcr van
moderne kunst, :naar wilt met de

in de Hengelose stadhuishat .
technisch knap in elkaar gezette
'Locations' emotione ,t, l geun mad .
Het dnf~t me niets . De bec'den op

hot scherm e "

	

"n de tckst uit dc iuid-
Spreker herhalon Steeds we~er Pn or
gnat ts, eintg van tot . w'el grappig
Zt)tl ele" riietrlrr'IS

	

k11 yen zw~,ttc " (trims
on de sternrni "n . maar kllnNIZinnig?
Env1atget1Vurt(Tctgenlt)k "' vi oeg
zij . Ik gooide een gulden in degleuf

rOTOVINCENT'wi .KC

waarbij uitnodigend staat : f 1 .
Geen reactiv . l k kreeg assnciaties
met een kapotteparkeermeter : rink
geen kunst . Of dat de bedueling is
van de techn,r-artie "sten' rhrk de
toege "ze" gde " b " leving vain ce "n neu-
ro- en snciaal-litipc}3 � i,rgisc}i g e -
fx "urim I intrrf, t, " nti,

	

t ;il
lxuke "

	

een livvv
begruetingal, )c binnentreedt, hvt

is c"en xat poverebeeld/klank-out-
put van een ovengenszeer intrige-
rendobject . Daarentegen isonmis-
kenbaar kunstig de'Soft City' van
hot ontwerphureuau NOX, tezien
in de Vri)hof (UT) . .,Ik ziedoltijnen
veranderon in vhegtuigen en die
weerindraken . WaIvissenword en
wolkenkrabbers die verschijnen
en verdwi)nen ." rapporteerde mij
een jangeman, die de kunst er wet
vanzagenerbovendienpiezieraan
beleefde . -The Surprising Spiral"
van Ken Feingold vvas eerder to
zien in New York, Karlsruhe . enz .
en staat nu in de Vrijhof . Een deel
ervan is kunstzinnig uitgevoerd,
een kieine hand op e ,em grote, $a-
men in een opengewerktbock dat is
afgesioten met oen doovrrchlige
plant . Toeschouwers kunnen do
working van doze 'multimedia-
sculptuur'zelfbest urendoarvoor-
ge)rrtnte v"ingertoppen op con
scherInpje aan to raken (vcn tough
screen), daardoor worden op een
tamelij k groot scher7ri filmsgepro-
jecteeid ; wat to zien zaI zijn hangt
of van de plaats van aanraking . Er
veischijnt een eindeioze reeks
landschappen, stadsbcelden, een
prosessievanboeddhisIischemein-
niken en filosofische teksten . Een
stapeltle bocken ernaast heeft een ,
levensechte mond met t4m sensor .
Word tdezeaangeraakt .danbegint
een stem voor to lezen uit 'The
Monkey Grammaria' van Octavio
Paz .l let grotebock en hot stapeltle
kleine boeken kun je zien als ee "n
soort van Life art-collage en dan
hueft hot een surrealistische uit-
straling . Met recht kun je dan van
kunst spreken . De installatw rea-
geert nict direct op aanrakingen
duordr"bezorkcr,diedaarciarwniet
do indruk krijgt vfq"1 invlovd te"
hebben olr dv bee id en klankreek-
Sun, en krilgt dus geen gevnci zr " Lf
kiittst to In aketi, een mogvIijkh . i d
dicer in i

	

in primthr " wk, l Inzit

Itelzct7
InC,Hie,1t'diaI(~tiri1 \! :,rktFn,rhe-
eiv) staat de" 1 able" of Orientation',

een insuillatie van Elsa Stamfielr
& Madelon Hooykaas . Een tafei
bladmet een diepe, fraat geplooid
structour, een kunstzinnig rehe :
hel zoo eengeologische kaart kun
nenzijnvaneenwoesitlnachtiggc
bled, maar ook een abstract kunst
work . In bet midden is ee-
beeldschermpje aangebracht . iv :
zijdefgi ten hehoevevaridebesti,
ring van bet geheuren een grot
loop . Wanneer je daarmee naar d
landkaart kijkt verschijnen, a :
hankelijk van de plaats die je be
studeert, filmische beelden op he
scherm . Een jrxtgeman dacht vot
mij hardop : �lk vlieg in een slier
tuig ovPrdeoceaan, nu vaar ik m,
een boot over een rivier . Ojee, day
is een orkaan, een wervelstorn
Met de auto door con tunnel, da ;
staat een trein op punt van verlrel .
ken . We snellen door een lane
schap met hoogspanningsmaste ,
die mijn blikv "eld in stukke
hakken ."
�Wat wind je ervan?"
�Mooi om meeto spelen, je kunt t
je eigen reizen mee maken . "

En dat antwoord past helemaal i
con van de TARt-thema's . leven i
electronische netwerken . Die m,
geltjkhedenzijnteproberen mctc -
cornputer opstelIing to de V3 iih ,
'De Digitale Stad' . Naar keus
doorloopt de bezoeker hot stac
huffs . d e biblifitheek, feet ziekei
huis on krijgt daar alle gewens :
informatie . Ee" n )ong stet, study
ten, vertelden_ �We kwamen
juistuitdekerkdie>nst(indedigit ;
le stad) ; we hadden daar orgeltilr"
gehourd en we wilden die muzie
op CD hebben . Nu gaan eve na .
eenmuzwkwinkelen luisterrndo
naar (it, CD die we hebben uagi
zocht.Gemakkehlk 7okun)een .
heel de %- ere" ld rondkijken . E-ma :
neon - : Scn, een Ti ieuwe wercld . .
_itiuIrtil , . .
. .t3m to bedenken : ja . Otn to rt,
ii :in dcarslnille=n'' 1r, " . .
I 'Alit
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Verschillende aktiviteiten op Universiteit en in binnenstad

irenz
Rtnfestival

VNSCHEDE - Voor wie meer
.iii weten over cyberspace of
' ;rirtuele werkelijkheid' biedt
tart TARt-festival dit jaar de
: .jdige gelegenheden. Bet fes-
:ival began tien jaar geleden
yet aktiviteiten waarin de we-
'2rzijdse invloed die kunst en
.,chniek op elkaar uitoefen-
den centraal stond . Dit jaar
werkt TARt mee in de organi-
satle van het landelijke archi-
tectuurproject ,Archipolis,
over de grenzen van de archi-
tectuur" .

In architectuur vinden techniek
en kunst elkaar al sinds mensen-
l:eugenis in een vorm die suede
itructuur geeft aan onze samen-
!cving . Maar: in hoeverre zal de
.; :chitectuur deze belangrijke rol
k.unnen behouden, gezien de
hoge vlucht van de huidige tech-
r-:ologische ontwikkeling ?
c ]p het symposium 'Wonen in
,,rberspace ?', woensdag 30 no-
-, , ember, zullen misschien niet di-
°pct antwoorden worden gevon-
den, maar de gedachtenwisseling
van kunstenaars, filosofen en ar-
_hitecten als Peter Weibel, Jef-
"rev Shaw en Kas Oosterhuis zai
zeker het nodige ficht op laten
gaan en aanleiding zijn voor inte-
ressante bespiegelingen . De
T'ARt organisatie noemt het
symposium voor geinteresseer-
den een must, en opgave ervoor
is mogelijk via telefoon 89 43 95 .
Traditiegetrouw nemen lezingen
en exposities een belangrijke
-)laats in het TARt-festival in .
Van yrijdag (25 november) tot en

i Voor de installatie'Revolution' (1990) gebruikte de Australische kunstenaar Jeffrey Shati
televisiebeelden van de gebeurtenissen in Roemenie, december 1989.

met zondag 11 december zijn op
verschillende plaatsen op de UT
installaties met betrekking tothet
TARt-onderwerp to bezichtigen .

De Digitale Stad, de Super Nin-
tendo SirnCity en een video van
Matsushita Electronics over in-
teractief ontwerpen van inrich-
tingen door klanten zijn op de
gebruiker gerichte installanes .
Verder vindt u op lokaties als het
gebouw Infortnatica, de Vrijhof,

)Huffs aan Huffs ENSCHEDE I

verkent
rchilec

Theater ald Markt Concordia en
de Stadhuishal Hengelo kunst-
werken als Spatial Locations,
The Surprising Spiral en Revolu-
tion, waarin kunst en techniek
hand in hand gaan .

Reeds morgen is er om 19 .30 uur
een concert met composities van
Xenakis, Berio en Rowland aan
de orde, waarbij comgonist Da-
vid Rowland de to spelen werken
xal toelichten . Dinsdag 29 no-

t

vember is vanaf 19.30 uur e .
leiing gepland waarin Virtu
Reality het onderwerp is . Beit
aktiviteiten vinden in de Vrijh ,
plaats . C3ok de Filmmarathon z
in de Vrijhof zijn, ~maandag Z
november van 12-24 uur . U kur
bier films als Tron (Lisberger
Kusher), Metropolis (Lang), T;
Lawnmowerman (Leonard), T,
tal (Verhoeven) en Until the er.
of the World (Wenders) beki
ken .



door .. Too bwmlmd

'JV oar vie nteer to wetaa r d
kaaxh over virtual reality;ey- .
berspace, hun mogelijkheden

en fmplieatiet..! .
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Een citaat uit hat voorwoord van hat
Programmaboelge van TARt '34, rxgt
eigedjk al genoeg. TARt riche aich dit
jaarwel op een heel special] soon kunst-
hefhebber . Voor bet pubbek dat geinte-
refeerd is in hat oude TARt, in de
integratie dus van vorAggeving en tech-
niek, zijn de drempels aamnerkelijic ver-
hoogd. De tijd dat men tijdens TARt
ingenieuze bevegende of gefuidenma- .
kende objecteu kon bezkbtigen, ligt ken-
nelijk aebter ons. De manifestatie zoals
the gisteren bij de opening wend gepre-
senteerd, leek eerder ontm~e~-alibi
voor wetenschappers en Studenteu.
TARtleeftenwa wetendathatleeft', zei
de voorzitter van de stichiing, Peter van
der Hoogt, in xijn inleiding. En h4 onder-
streepte datTARt streef nearstructurele
iabedding in hat onderw~sbestel van de .
Universiteit Twente. En daarmee ward
hat kunstzin*e leant van de zask niet
eens meer genoemd. . -
Van der Hoogtopende gistermiddag inde . .
VrijhofTARt voor de derde keer. Eerder
die middag was hat startachot van de
manifestatie al gegeven in Theater aid
Msrkt Conoordia in Ensue en in .de
stadhuishal van Hengelo . Misschien was
bet wat,hatficheaspect betrdt

Wat heleft
TARt nog
met kmst

en?to
aardiggeweest wanneer men al die ope-
ningen vanuit Lt plek had kunneu ver-
richten . Md can drukop de IM" vanuit
de UT mot hat mogelijk zijp om op
a~

es Machom waking
o

realty gmg, had dot nlet eem dsAver.
kelft Weven to pbenren.
De

	

espmkwam ran probes
aor ma. IM bwadrukbe dst tech-
nick aid d"d nut hoefdc to bebben. De
fi3natie the van tedwiek uftgsat is van
wed grocer belwW 'Tecbabcbemqpd4k.
hedw wordenmmWcarder afs spei en
kunst, als verdwinsg en voer~, sls
zingeving an amuument ui
voordat ac van nut spralce
Aardig was dat de ptpiem w*nvan de
heren httn openingswoorden lazen, .wer-
don r*lichtdooreen simpek6m&,
de kaars. Niks virtual reality, maar ow
mat De We to

	

: adreality.
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Vrijhof direct in pmktok brten-
gen . Over het eventuele nut van to be-
tich~ig~n objecten, hodde men rich dus
aiet druk to maken.. TQrh ryas dat wd

. Bfj "Fictitious portraits' b~ .
Men zset due afbeeldingen

w= Keid Cater waazb4 via heel
ingew&Mde eomputertechnologie iets
tot stand gekomen bb* to ziA dot
precksop een foto lijkt Dan beer je toeh
snel de neiging om to deuken: wat man.
keener nueigenl~kaan. ecbte foWs? Ah
men is de cataktgos ook ttog lean lexea
dat 'de afee)dipgeo levensecht *M
masrdesondsnks Maowndoorarid-
dal vas digitale compdatie van kleif{gn_
rae, anabaaaiwhe t en diverse

roveditemnearto rrf4nddsabet respl-taut. Wasrom lief meng~ video Zion
van Cottinghams.bijzondere werkwijze7
En vrat had hat trouwens met kunst to
taken?
Die late vr=g kon mean zeke_r ook

Wenwet~ beaoeker all ammolen-
pwd an 4=en stad vwldsnvf, dan
vemderen de beefden ophat bovenAie
staaf bevestigde te}evbietoesW . Het nut
van due winding anal weflicbt in de wql-

de eeuw bWken, maw afs object was ,
ook.pog eens een omlelijk ding . .

TARt "94. Hetwoord pat nag steeds ow -.
eea ramentre

	

tUSSa1 'technks dc,
arts', maar, het~ko wef lied
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