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VOORWOORD

T E C H N I E K V E R L E G T G R E N Z E N D O O R I N T E R A C T I E

Deskundigheid, creativiteit en nieuwsgierigheid zijn belangrijke eigenschappen van

ingenieurs, die betrouwbare en innovatieve oplossingen bedenken en uitwerken voor

complexe inrichtingsvraagstukken. De ingenieur maakt daarbij gebruik van wetmatig-

heden, rekenregels en ervaringsgetallen, die tijdens de opleiding en de vorming in de

praktijk aan bod komen. Enerzijds bieden deze elementen het kader en de zekerhe-

den voor het technische ontwerpproces, waardoor de ingenieur onnodige risico’s

weet te vermijden. Anderzijds is het risico dat vrijheidsgraden en creativiteit aan ban-

den worden gelegd.

De inspiratie van de kunstenaar blijkt dicht bij die van de ingenieur te staan. Maar niet

of nauwelijks geremd door wetmatigheden, rekenregels en ervaringscijfers spelen

kunstenaars gewaagd en vernieuwend met techniek. Kunstenaars laten zich niet aan

banden leggen en zij weten telkens weer de grenzen van het technisch haalbare op te

zoeken. Ingenieurs zouden er zenuwachtig van worden. De kunstenaar weet de zin en

onzin van techniek te vertalen in de zin en zinnelijkheid van kunst.

Witteveen+Bos stelde in 2001 de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek in ter

gelegenheid van het 55-jarig bestaan van het bureau. Deze prijs is bestemd voor kun-

stenaars, die techniek op hun eigen terrein weten te overtroeven en die technieken op

hun eigen termen onderzoeken en tegen elkaar uitspelen en drukt waardering uit voor

de ontwerpende creativiteit, die kunst en techniek verbindt. Een onafhankelijke jury

beoordeelt jaarlijks wie in aanmerking komt voor de prijs, die bestaat uit een geldbe-

drag van 15.000,- euro en een boek over het oeuvre van de kunstenaar.
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De Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek werd in 2002 uitgereikt aan Theo

Jansen: in zijn werk spelen complexe strandbeesten, die op eigen kracht bewegen,

een belangrijke rol. In 2003 werd de prijs uitgereikt aan Felix Hess, die mensen al

luisterend bewust maakt van communicatie en de gevoeligheid van de dingen, die

om ons heen gebeuren. Giny Vos viel in 2004 in de prijzen: zij laat ons dingen in de

openbare ruimte zien, die eerst niet zichtbaar waren en die de werkelijkheid anders

doen beleven.

De juryvoordracht van Marnix de Nijs voor de Witteveen+Bos-prijs voor

Kunst+Techniek is gewaagd en verrassend. Een ontmoeting met Marnix de Nijs en

zijn kunstwerken is er een om nooit te vergeten. Hij houdt zich met alle facetten van

techniek en apparatenbouw bezig, van het bedienen van de draaibank en het pro-

grammeren van software, tot het bouwen van ongepolijste en complexe interactieve

machines. Hij geeft vorm aan kunstwerken, die de toeschouwer met het hele lijf kan

beleven. De interactie leidt tot een unieke belevenis van techniek, die veel impact op

de toeschouwer heeft.

Wij leren van het werk van Marnix de Nijs dat techniek en machines ons kunnen uit-

dagen tot het aangaan van interactie en dialoog met ons lichaam. Kunstwerken, op

basis van dezelfde wetmatigheden die gelden in het ingenieursvak, maar dan met

onverwachte effecten, die leiden tot besef en bewustwording, die uitnodigen tot ver-

der onderzoek en die ons stimuleren tot vernieuwing.

directie Witteveen+Bos
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JURYRAPPORT

T A S T B A R E T E C H N I E K

De Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek wordt in 2005 toegekend aan de

Rotterdamse kunstenaar Marnix de Nijs. De jury is eenstemmig van oordeel dat zijn

werk zowel technisch als artistiek van uitzonderlijke kwaliteit is. Als kunstenaar toont

De Nijs hoe de cultuur op onze zintuigen inwerkt, en hij geeft dat met veel variatie

vorm, gebruikmakend van de zich bij voortduring vernieuwende technologie. Daarmee

benadrukt hij een nieuwe rol die voor de kunstenaar in onze doorontwikkelde techno-

logische cultuur lijkt te zijn weggelegd. Zelf omschrijft De Nijs zijn werk als een ver-

kenning van de dynamische botsing van lichamen, machines en andere media.

Dat de snelle technische veranderingen in de maatschappij ook van de kunstenaar

een andere houding tegenover techniek zouden vergen, werd door een aantal kunste-

naars en intellectuelen al ingezien in de eerste helft van de twintigste eeuw. Als een

van de eerste positief gestemde critici van de nieuwe technologie publiceerde Walter

Benjamin in 1936 een revolutionair essay onder de titel ‘Het kunstwerk in het tijdperk

van zijn technische reproduceerbaarheid’. Kunstwerken werden destijds voor het

eerst eindeloos vermenigvuldigbaar door toepassing van druk- en giettechnieken.

“Veranderen de betekenis van het individuele kunstwerk en de rol van de kunstenaar

hierdoor?”, zo vroeg Benjamin zich af. De betekenis van werk dat zich leent voor

massaproductie - zoals fotografie en film - valt volgens Benjamin niet langer te herlei-

den tot romantische begrippen als ‘eeuwigheidswaarde’ of ‘genialiteit’. Maar in welke

termen moet er dan wel over worden gesproken? Wat wordt de taak van de kunste-

naar binnen een hoogontwikkelde technologische cultuur, waarin unieke zelfexpressie

voortdurend onder druk staat van snellere, betere en expansievere technieken?
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Benjamin wijst erop dat de menselijke waarneming - de manier waarop we zien,

horen, ruiken, proeven, tasten - historisch veranderlijk is en onder invloed staat van

technieken en apparaten. “Binnen grote tijdsruimten in de geschiedenis verandert

met de gehele bestaanswijzen van menselijke collectiva ook de wijze van hun zintuig-

lijke waarneming”, aldus een van zijn beroemde uitspraken. In deze nieuwe technolo-

gische cultuur dacht Benjamin aan kunstenaars, de waarnemingsspecialisten bij uit-

stek, de taak toe de verkenners te zijn van nieuwe waarnemingswijzen. Er is

inmiddels al een mensenleven verstreken sinds hij dit artistieke programma opstelde,

en toch lijkt het erop dat de handschoen nu pas werkelijk door kunstenaars wordt

opgepakt. Marnix de Nijs is een van degenen die bewijst dat die handschoen hem

perfect past.

Een belangrijk uitgangspunt voor De Nijs vormt de interface (het raakvlak, de tussen-

ruimte) tussen lichaam en techniek. De techniek moet letterlijk worden ‘ingelijfd’, dat

wil zeggen worden opgenomen in het eigen lichaamsschema om van dat moment af

de waarneming te gaan meebepalen. En onder waarneming wordt hier niet alleen

verstaan wat van buitenaf inwerkt via de genoemde vijf zintuigen, maar ook het

lichaamsgevoel dat van binnenuit komt, de informatie afkomstig van de eigen spieren

en zenuwen (in vaktaal de proprioceptie). Want in de werken van De Nijs is vaak het

hele lichaam van de toeschouwer betrokken, die dan ook niet meer zozeer toe-

schouwt als wel ondergaat, deelneemt, ervaart. De technieken waarmee hij zijn wer-

ken opbouwt bemiddelen of ‘mediëren’ die ervaring.

Een van de kenmerken van de technologische cultuur is dat de veranderingen nooit

ophouden. Van iedereen die wil meedraaien en bijblijven worden voortdurend aan-

passingen gevraagd, die niet vanzelf gaan maar zelfs tijdelijk tot cultuurpathologi-

sche afwijkingen kunnen leiden. Zo hebben reizigers moeten wennen aan de eerste
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treinen en vliegtuigen, de inlijving van dergelijke vervoerstechnieken leidde aanvanke-

lijk tot desoriëntatie en vroeg om een nieuwe instelling. Het zijn bij uitstek zulke cul-

turele processen die Marnix de Nijs artistiek zichtbaar maakt, zoals mag blijken uit

een drietal voorbeelden.

Panoramic Acceleration (1999) bestaat uit een draaiarm die rond een middelpunt

zwiept. Aan het ene uiteinde is een zetel bevestigd, aan het andere een naar die zetel

gericht projectiescherm. Op het scherm worden gelijktijdig twee videoloops gepro-

jecteerd, waarvan er een in dezelfde snelheid meedraait als de toeschouwer in de

zetel, en een uit de pas loopt. Maar de laatste kan door middel van een joystick

vanaf de zetel worden gesynchroniseerd. De toeschouwer die in de installatie plaats-

neemt raakt volledig gedesoriënteerd, tot misselijkheid toe, totdat hij zijn eigen

lichaam leert invoegen in de machine en het apparaat dus heeft ingelijfd.

Ook Run Motherfucker Run (2001-2004) is een interactieve installatie. De gebruiker

rent op een loopband van vijf bij twee meter in een virtuele stad, waarbij de weg die

hij volgt voor hem op een groot scherm is geprojecteerd. Door sneller te rennen of

zijn richting bij te stellen naar links of rechts, bepaalt hij zelf het tempo en de naviga-

tie door de stad. Maar de machinerie legt ook zelf zijn wil op aan de gebruiker. De

hardloper holt zichzelf tegen wil en dank al gauw voorbij en wordt dan van de band

geworpen. De ervaring die hier wordt opgedaan, houdt het midden tussen een sport-

uitdaging en een thrillerachtige vlucht voor de apparatuur uit. De horror van die

onderneming wordt nog versterkt door de naargeestigheid van de geprojecteerde

beelden van een nachtelijke havenstad met diverse etappes die stuklopen op een

blinde muur. Ook in deze installatie is het thema de hachelijke balans tussen controle

en niet-controle in de technisch bemiddelde omgeving van de tegenwoordige metro-

pool.
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Push/Pull (2003) bestaat uit twee hovercrafts, allebei bediend door een persoon die

geacht wordt er met inzet van het volle lichaamsgewicht tegen te duwen of aan te

trekken. Maar de bewegingen die de ene bediener maakt, worden behalve op zijn

eigen voertuig ook overgebracht op dat van de ander, zoals de andere bediener op

zijn beurt de bewegingen van het eerste voertuig verdubbelt. Elke bediener is dus in

gevecht met de tegenpartij bij de andere hovercraft, die niet eens in de buurt hoeft te

zijn. De techniek bemiddelt een fysieke uitwisseling op een willekeurige afstand.

Duidelijk is dat Marnix de Nijs op een door Walter Benjamin nooit gedroomde manier

gestalte geeft aan diens programma. Hoewel hij zijn installaties veelal demonstreert

op internationale festivals voor digitale media, hebben ze een hoog schroeven- en

boutengehalte. Ze denderen en ronken en ruiken naar benzine, en beogen niet hun

schoonheid te tonen, maar juist hun functionaliteit. De Nijs tekent voor ingenieurs-

kunst en brengt met weerbarstig materiaal de fysieke strijd terug, vooral in de wrij-

vingsloze digitale domeinen. Zo houdt hij de mediamaatschappij de spiegel voor van

het basale maakwerk.

De Nijs is een nieuw type kunstenaar, die niet primair uit is op zelfexpressie, maar op

artistiek onderzoek van een technologische cultuur waar hij zelf met plezier deel van

uitmaakt. Hij thematiseert niet de vervreemding die techniek kan veroorzaken, maar

zoekt nieuwe wegen bij het inzetten en beleven van techniek onder het motto ‘waar

je niet zonder kunt, moet je maar goed in worden’. Hij opereert daarbij in samen-

spraak met een generatie techniekgebruikers die wereldwijd ideeën uitwisselt. En van

de ‘technische reproduceerbaarheid’ van zijn werken maakt hij dankbaar gebruik door

ze soms inderdaad in meerdere exemplaren te vervaardigen, zonder daarbij, in de

vorm van esthetisering, concessies te doen aan een vroeger kunstenaarsideaal.
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De jury is ervan overtuigd dat het werk van deze kunstenaar een baanbrekende

waarde heeft en daarbij niet alleen een culturele rol opeist, maar die ook vervult. Het

is ons daarom een groot genoegen om Marnix de Nijs en zijn onderzoek naar de

dynamische botsing van lichamen, machines en andere media voor te dragen als

vierde winnaar van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek.

De jury van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek

Petran Kockelkoren, voorzitter

Cornel Bierens

Mirjam Kuitenbrouwer
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TOMMY W I ER INGA

D I N G E N D I E S T U K K U N N E N

Het probleem van veel kunst blijft toch dat je het niet mag aanraken. ‘Uw vingers niet

in de kunstwerken steken’, die gedachte. De kunstenaar zet al zijn zintuigen in om het

werk te maken, het publiek mag alleen zijn optische zintuig inzetten om het te beoor-

delen. Kunst behoort daarmee tot het domein van het cerebrale en daar moet je met

je vingers vanaf blijven.

In het Guggenheim in Bilbao werd ik deze zomer met dit verbod geconfronteerd bij

een werk van de kunstenaar Richard Long. Het heette Bilbao circle en stelde inder-

daad een cirkel voor, van leisteen, groot uitgelegd op de museumvloer. De dringend-

ste vraag die het werk opriep was: liggen de stenen los, of zijn ze vastgeplakt op de

vloer? Aan de muur hing een waarschuwing: Don’t touch the works of art, they are

fragile and the slightest touch can damage them. Please help us to preserve them. De

Tantaluskwelling duurde tot ik voorzichtig tegen een steen stootte met de punt van

mijn schoen. (Ze lagen los.) Verderop in de zaal stond een installatie van Mario Merz,

een iglo van glasplaten waar aan de buitenkant blokken rode boetseerklei tegenaan

waren gezet. Ik boog voorover om te voelen of de klei hard of zacht was, en maakte

aldus een vingerafdruk in de klei. (Zacht.) De suppoost gleed van haar kruk en kwam

licht hoofdschuddend op me af. “Komt u er maar liever niet aan”, zei ze zacht. “Het

mag niet.” Ik wees op de blokken klei waarin tientallen diepe en ondiepe vingeraf-

drukken te zien waren, en zei: “Misschien moeten kunstenaars ophouden zulk werk te

maken. Het brengt mensen op verkeerde gedachten.” Ze knikte met al het mededo-

gen van een moeder. “Ik weet het. Ik kan het me goed voorstellen, maar doet u het

liever als ik niet kijk. Ik ben geloof ik de verkeerde vrouw op de verkeerde plaats.”



13

Mijn aversie tegen breekbare, weerloze kunst begon zich vast te zetten, op de manier

waarop ik meedogenloos kan zijn in de buurt van kleine hondenrassen. Ik moest den-

ken aan een vriend met wie ik eens te gast was in De Kring te Amsterdam. Achter de

bar was Luceberts regel ‘Alles van waarde is weerloos’ aangebracht, ik hoorde de

vriend snuiven. “Alles van Lucebert is waardeloos”, zei hij, en maakte zo in een para-

frase een vaste waarde onklaar.

Zo raakte ik in Bilbao in een gevaarlijke, infantiele stemming, ongeschikt om kunst op

waarde te schatten. Voor je het weet cirkelt het denken alleen nog rond een moge-

lijke provocatie, door bijvoorbeeld hier en daar een scheermesje uit je zak te laten

vallen, liefst bij gevoelige, omstreden doeken, om de lui eens flink aan het schrikken

te maken. In het sacrale licht van fragiele kunst die door de geringste aanraking

beschadigd zou kunnen worden, ging mijn verlangen uit naar iets onbreekbaars, iets

dat onverschillig bleef onder mijn aanwezigheid, mijn aanraking.

Andere havenstad nu, in een ander land: de fruithaven van Rotterdam, tussen over-

groeide rails en Nedlloyd-containers. De kunstenaar Marnix de Nijs heeft er zijn ate-

lier in een loods. Vlakbij is een drijvend uitzetcentrum voor illegalen, achterlangs

dreunen treinen van en naar Rotterdam CS. Het atelier van De Nijs is een droom-

schuur van elke LTS’er; alle apparatuur om een wereld in elkaar te zetten is er, van

industriële naaimachines tot draaibanken, snijbranders en CO2-lasapparaten. Uit deze

LTS-werkplaats komen grote machines van zware materialen, die niettemin worden

aangestuurd door zenuwstelsels van fijnzinnige elektronica. Maar terwijl LTS’ers zin-

volle dingen maken waar vraag naar is, hebben de machines van De Nijs geen

gebruikswaarde. Ze vallen onder de noemer kunst. (Er zijn kunstenaars die stellen

dat hun kunst onder meer aan zinloosheid te herkennen valt, en daarom vrij is. Zulke

vrijheid is nihilistisch van aard. Na het vooruitgangsoptimisme is zelfs het individuele
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optimisme eruit verdwenen. Dit lijkt een vorm van pessimistische dapperheid

- ‘optimisme is lafheid’ schreef Oswald Spengler - maar meer dan een echo op

fluistertoon is het niet. De enige luchtverplaatsing die zulke kunstenaars nog veroor-

zaken, is die van de postmoderne geeuw.)

In de artistieke hiërarchie hoort Marnix de Nijs tot de kinetische kunstenaars, de orde

van uitvinders, de fanatieke prutsers, geleid door zoekgedrag, geprikkeld door neder-

lagen, verveeld bij succes. Na zijn opleiding aan de kunstacademie in Arnhem komt

zijn voorkeur voor heftig, groot werk aan het licht. In 1995 bouwt hij The Trill-Machine,

een apparaat dat gebouwen in trilling brengt, net zo lang tot ze instorten. Het jaar

daarop besteedt De Nijs aan een minder ingrijpend werkstuk: de diepgaande bestu-

dering van zijn buren. Met sensoren op de muren tapt hij al hun huiselijke geluiden af,

neemt die op en brengt zo hun leven in kaart van het ontbijt tot en met de voortplan-

ting. Het enige wat de kunstenaar nog onderscheidt van een auditieve voyeur is dat

hij de geluiden op cd zet en uitbrengt onder de titel ‘The Sound of Neighbours.’

Naarmate de millenniumwende nadert, evolueert De Nijs zijn voorkeur van psychisch

naar fysiek geweld. De installatie Open Head uit 1998 is zijn eerste werk, dat er op

gericht is de toeschouwer te beschadigen. Voor het eerst treedt ook zijn voorkeur

voor roterende stalen voorwerpen aan het licht: in het geval van Open Head een

zware metalen arm met een tv-scherm aan een van de uiteindes. De arm draait rond

op vaste snelheid, waarbij de afbeelding op het scherm niet goed te zien is. Om een

scherp beeld te krijgen, moet de toeschouwer dichterbij komen. Hier treedt een

zekere interactiviteit tussen mens en machine in werking; de machine registreert een

nadering en begint sneller te draaien, tot de maximum snelheid van honderdtwintig

kilometer per uur is bereikt. Naarmate de toeschouwer dichterbij komt, neemt ook het

risico toe dat de arm hem raakt en alle waarneming uitschakelt. De titel van het werk
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verwijst daarmee in de eerste plaats naar de wonden, die worden toegebracht wan-

neer nieuwsgierigheid het wint van voorzichtigheid. Achteraf valt Open Head te

beschouwen als een voorstudie voor De Nijs’ psychopathische meesterwerk Spatial

Sounds 100 db at 100 km/h, dat hij samen met technicus-geluidskunstenaar Edwin

van de Heide ontwikkelde. Het is opnieuw een roterende stalen arm, met een luid-

spreker en een sensor op het uiteinde. Komen wij de ruimte binnen, dan worden we

opgemerkt door de sensor op de arm. De arm staakt langzame rondes en zoekt ons

met zijn sensor op. Vindt hij ons, dan wijst hij naar ons als de pijl van een kompas,

alsof er een geheimzinnig magnetisme tussen ons bestaat. De kop van de arm volgt

ons wanneer we rondlopen, onderwijl tevreden geluidjes producerend. Bewegen we

te plotseling, dan protesteert de arm met heftige bewegingen en hard, onaangenaam

geluid. Raakt de sensor verder overstuurd, dan begint de arm als een razende rond

zijn middelpunt te draaien, heftig gillend tot honderd decibel bij een snelheid van

honderd kilometer per uur. Het is verleidelijk om de machine te personifiëren, te den-

ken dat wij de oorzaak zijn van haar opwinding. Ze reageerde immers op ons in

geluid en gebaar, wat een vorm van leven is, ze heeft ons bestaan herkend en nu

hebben wij haar van streek gemaakt. Nu moeten we haar tot kalmte manen, proberen

te troosten misschien. Alleen, het is een stalen arm, een stap binnen zijn draaicirkel

en het ding mept je buiten bewustzijn. Op die manier heeft Spatial Sounds al twee

museumbezoekers verwond. Staal is niet om te troosten.

In een van De Nijs’ volgende grote werken, Run Motherfucker Run uit 2004, word je

gevraagd op een loopband te stappen om te rennen. Op een groot scherm voor je

worden scènes uit een stad bij avond afgespeeld; sta je stil op de band, dan bewe-

gen de 3-D-beelden ook niet, pas bij een zekere snelheid op de loopband komt de

film in beweging. Je moet dus rennen om de film op gang te krijgen, maar ren je te

langzaam dan blijven de beelden onscherp. Pas bij een stevige snelheid krijgen de
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beelden scherpte; je rent dan door een lege, naargeestige stad, door verlaten omge-

vingen die angst en adrenaline oproepen. De geluidseffecten zijn dreigend, de sfeer

is die van het horrorgenre. Er kan elk moment iets afgrijselijks gebeuren, je hartslag

stijgt, je begint te hijgen, van een interactief spelletje bevind je je opeens in een

achtervolging waarin jij de achtervolgde bent, op de vlucht voor iets onzegbaar sme-

rigs en duisters.

Intussen is er nog iets anders aan de hand, namelijk dat er een sensorsysteem op de

loopband is aangebracht, dat zo geprogrammeerd is dat hij de loper precies op het

midden wil houden: stap je over het midden, dan versnelt de band en blijft dat doen

tot hij je in het midden heeft teruggebracht. Hierdoor ga je steeds harder lopen,

omdat je het gevoel hebt dat je niet versnelt (een effect bekend uit nachtmerries) en

zo zijn de machine en jij in een wedstrijd belandt die je niet kunt winnen. Zij probeert

je in het midden te houden, jij versnelt zonder dat je verder vooruitkomt. Aldus opge-

jut tot een veel te hoge snelheid, bestaat het gevaar dat je van de band zult worden

afgesmeten. (Door Run Motherfucker Run zijn inmiddels drie mensen in het zieken-

huis beland, waarvan twee met een gebroken sleutelbeen.) Misschien waren de

gewonde bezoekers achteraf een beetje verbaasd dat de klap met de stalen arm van

Spatial Sounds écht pijn deed, dat er geen vangnet was, geen reset-knop. Misschien

waren ze verongelijkt dat ze van de loopband van Run Motherfucker Run werden

gegooid, omdat ze de opdracht van de machine om in het midden te blijven negeer-

den. In beide gevallen was het geen virtueel gevaar dat je kon afwenden met een

beweging van de joystick. De kunstenaar had ook alleen het idee kunnen vormgeven,

maar vond het naar eigen zeggen “leuk om zo’n machine echt werkend te krijgen.

Mensen spelen er een actieve rol in, maar verkijken zich op de fysieke impact ervan”.

De Nijs sticht direct, fysiek gevaar, waarmee het g-woord is gevallen. Van heden-

daagse kunst wordt nog altijd gevraagd dat ze gevaarlijk is, de orde verstoort, het
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systeem ontregelt. Maar de tijd is voorbij dat een berg vet, een omgekeerde pisbak

of een fietswiel in het museum onrust veroorzaken. Vet, pisbak en fietswiel zijn van-

daag de dag onschuldige curiositeiten, alleen te begrijpen in het schemerlicht van de

verleden tijd. Onze revoluties zijn wetenschappelijk-technologisch van aard, en die

revoluties volgen elkaar in hoog tempo op. Deze zomer werd op 133 miljoen kilome-

ter hiervandaan een koperen ram, Deep Impact genaamd, in de komeet Temple-1

geboord om hem de temperatuur te nemen, een paar weken later kloonden Zuid-

Koreaanse onderzoekers voor het eerst een hond. De technologische revolutie is rou-

tine geworden. De wereld lijdt aan revolutie-inflatie, de kunstenaar lijdt in verhevigde

mate mee.

De machinekunst van De Nijs mag dan geen maatschappelijke onrust stichten, toch

is in de genoemde werken geen spoor te bekennen van het goedmoedige spel van

veel hedendaagse kunst, de knipoog, het citaat, de metafoor. Het herinnert zelfs aan

de futuristische liefde voor snelheid en machines, aan Marinetti’s uitroepen in het

Futuristisch Manifest: ‘Wij willen de liefde voor het gevaar verheerlijken’, ‘Wij willen

de lof zingen van de agressieve beweging’, en ‘Geen meesterwerk zonder agressief

karakter’. Dergelijk gevaar is een dynamisch onderdeel van het werk van De Nijs. De

machines zijn gemaakt om gebruikt te worden, komen pas tot hun recht als de toe-

schouwer actief deelneemt. Op het moment van gebruik keert ook het gevaar terug

in de kunst. De kunstenaar is een sadist, die toeslaat wanneer de grenzen worden

overschreden die het werk zelf aangeeft. Hij biedt hoogwaardig technologisch ver-

maak met een zwart randje, een kermisattractie zonder veiligheidsriemen. Niet het

kunstwerk is fragiel en gemakkelijk te beschadigen, wij zijn het.
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Spatial Sounds (100 dB bij 100 km/u) is een interactieve audioinstallatie gemaakt in samenwerking met Edwin van der 
Heiden. Dit motorisch aangedreven werk is voorzien van een meterslange roterende arm waarop een speaker is gemon-
teerd.  Spatial Sounds onderzoekt de omgeving door middel van sensoren en registreert de aanwezigheid van objecten 
en bezoekers. Bespeurt hij jouw aanwezigheid dan reageert hij als een waakhond en kun je maar beter op veilige afstand 
blijven. Je hoort het dreigende gezoem van de motoren aanzwellen terwijl de arm met steeds grotere snelheid aan je 
voorbij raast. Als de eerste heftige reactie van de machine afneemt en je de moed hebt gevat om de situatie nader te 
onderzoeken ontdek je al snel dat jouw bewegingen de geluiden en beweging van de machine beïnvloeden. Laat je echter 
geen seconde verleiden onvoorzichtig te zijn; de band die Spacial Sound met 100 dB en 100 km/u met je aangaat is zowel
reëel als fysiek. Binnen dit spel van aantrekking en afstoting kunnen overmoed en nieuwsgiergheid je wel eens fataal
worden.

100 dB bij 100 km/u













Run Motherfucker Run is een interactieve filminstallatie waarop iemand met enige fysieke conditie zijn geluk kan be-
proeven. Je neemt plaats op een industriële loopband van vijf bij twee meter, voor je staat een enorm projectiescherm 
van acht bij vier meter met daarop fi lmbeelden van een stad met lege straten, donkere steegjes en desolate industriege-
bieden. Versnel jij je pas, dan versnellen zowel de loopband als het tempo van de fi lmbeelden. Afhankelijk van je snelheid 
en de keuzen die je onderweg maakt, bepaal je de voortgang van de fi lm. De atmosfeer van de fi lm houdt het midden 
tussen een thriller, een achtervolging en ‘urban horror’; je verlaat ‘s avonds laat of vroeg in de morgen een feest en be-
vindt jezelf in een stad die veranderd is. Beelden die je enerzijds bekend voorkomen maar anderzijds bevreemdend zijn. 
Je begint te rennen.

De loopband beweegt alleen maar rechtdoor, en je moet bewegen om een beeld te zien. Alleen als je snel genoeg rent 
verschijnt het beeld op volle helderheid, loop je te langzaam dan ‘fade’ het beeld weg. Ondanks het feit dat je vrij bent om 
je snelheid te bepalen, is er een ‘mechanische druk’ om door te lopen, de wereld vast te houden. In combinatie met de 
fysiek voelbare kracht van de machine die je probeert op te jagen, creëert deze functionaliteit een delicate balans tussen 
controleerbaarheid en oncontroleerbaarheid.



T_her_at.mov





at.mov





hof.mov



har.mov



ns.mov



via01.mov



cs.mov



Panoramic Acceleration is een interactieve installatie waarbij de fysieke en de visuele perceptie van de gebruiker bloot 
worden gesteld aan een extreem roterende beweging. Gezeten in een racestoel,  die gemonteerd is op een gemotoriseer-
de ronddraaiende arm, focus je je op een gelijktijdig ronddraaiende videoprojectie. Deze projectie toont een mix van twee 
identieke videoloops, gemaakt in een omgeving waar de doorsnee Nederlander in de zomer zijn vrije tijd doorbrengt. De 
snelheid van de ene loop is vooraf bepaald, terwijl je de andere controleert door middel van een joystick. Om het beeld 
compleet te maken moet je je eigen rotatiesnelheid aanpassen aan de snelheid van de geprogrammeerde videoloop. Al-
leen wanneer de twee projecties samenvallen in positie en snelheid verkrijg je controle over de situatie. Dit resulteert in
een sensatie van een relatief evenwicht waardoor een gevoel van stabiliteit ontstaat. Het samenspel tussen de overdre-
ven dynamiek van Panoramic Acceleration en het menselijk handelen legt de nadruk op de fragiele balans van machine, 
beeld en fysieke ervaring en reflecteert op een mogelijke oplossing in een steeds jachtiger wordende samenleving.
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M A R N I X D E N I J S

Marnix de Nijs werd op 24 april 1970 geboren in Arnhem. Hij studeerde in diezelfde

stad aan de Hogeschool voor de Kunsten. De opleiding Vrije Kunst vormt de basis

voor zijn huidige werkwijze. De Nijs kiest bij elk concept het meest toepasselijke

medium of een combinatie van media; hij heeft echter inmiddels ook mechanische en

digitale technieken aan zijn pallet van media toegevoegd.

Marnix de Nijs onderzoekt het dynamische conflict tussen lichaam, techniek en

media. Zijn werk omvat hoofdzakelijk interactieve machines, die spelen met de men-

selijke perceptie van en controle over beeld en geluid. Naast zijn werk als kunstenaar

geeft Marnix de Nijs les aan de faculteit Vrije Kunst aan de Academie voor

Beeldende Kunst Arnhem.

Zijn eerste grote project was ‘The Trill-machine’, die hij in 1996 in Kopenhagen pre-

senteerde. Daarna volgen verschillende andere grote projecten waaronder ‘Open

head’ (1998), Panoramic Acceleration’ (1999), ‘Spatial Sound’ (2000) en ‘Push/Pull’

(2003). Aan zijn meest recente werk ‘Run Motherfucker Run’ (2004) werkte hij drie

jaar. Met dit werk bewijst De Nijs zijn kunstzinnige vermogen om de mens

- zowel psychisch als fysiek - met zijn machines te beïnvloeden.

Voor de realisatie van zijn projecten werkt hij vaak samen met andere partijen. Zo

werkte hij bij ‘Spatial Sound’ en ‘Push/Pull’ samen met installatiemaker en compo-

nist van elektronische muziek Edwin van der Heide. De software voor ‘Panoramic

Acceleration’ en ‘Run Motherfucker Run’ is ontwikkeld door respectievelijk

Montevideo_lab en V2_lab. De choreografie tussen mens en machine bij het project

‘Machine winks’ is verzorgd door The Krisztina de Châtel Dance Company.



46

Met zijn werk exposeert De Nijs regelmatig tijdens diverse nationale en internationale

mediafestivals. Zo hebben zijn installaties gestaan in Amsterdam, Rotterdam, Den

Haag en in Parijs, Zagreb, Barcelona en Ljubljana. Buiten Europa stond zijn werk in

Sao Paulo, Quebec en Peking.

Marnix De Nijs won in 2000 de ‘Art Future 2000 Award’ in Taipei en kreeg eervolle

vermeldingen voor zijn werk bij internationale kunstprijzen in Linz, Madrid en Berlijn.

Meer informatie over zijn werk is te vinden op www.marnixdenijs.nl en op

www.runmotherfuckerrun.nl.

T O M M Y W I E R I N G A

Tommy Wieringa is schrijver en publicist. Hij studeerde geschiedenis in Groningen en

journalistiek in Utrecht, en werkte onder meer als marktkoopman en als lokettist bij

de Spoorwegen. In januari 2005 verscheen zijn roman ‘Joe Speedboot’ (Bezige Bij,

2005), waarmee hij is genomineerd voor de AKO-literatuurprijs 2005. In 2002 kwam

Wieringa’s roman ‘Alles over Tristan’ uit bij de Bezige Bij. Deze roman werd genomi-

neerd voor de longlist van de AKO-literatuurprijs en won de Halewijnprijs 2002.

Tommy Wieringa schrijft een column in Spits en is vaste medewerker van het

Volkskrant-magazine. Zijn reisverhalen verschijnen in Rails en Nautique.
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J U R Y

prof.dr. Petran Kockelkoren (voorzitter) is aangesteld op de bijzondere leerstoel

Kunst en Technologie, die is ondergebracht bij de Afdeling Wijsbegeerte van de

Faculteit Gedragswetenschappen van Universiteit Twente. Tevens is hij als

lector Kunst en Technologie verbonden aan ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten

te Arnhem, Enschede en Zwolle. Hij is auteur van ‘Techniek: Kunst, kermis en

theater’ (NAi Uitgevers, Rotterdam, 2003).

Cornel Bierens is schrijver en beeldend kunstenaar. Hij publiceert in NRC-

Handelsblad en is onder meer auteur van ‘Schildpad met Roos en Mes’ (NAi

Uitgevers, Rotterdam, 2002), een roman over beeldende kunst met een opgroeiende

jongen als hoofdpersoon. Najaar 2005 gaat bij het Onafhankelijk Toneel een theater-

stuk in première gebaseerd op dit boek. In 2003 maakte Bierens in het Stedelijk

Museum te Amsterdam een 28,7 m2 grote interpretatie van een portret van G.H.

Breitner met als materiaal 2.870 door VMBO-leerlingen vrijelijk beschilderde tegels.

Hij werkt aan een nieuwe roman, die naar verwachting in 2007 zal verschijnen.

Mirjam Kuitenbrouwer is beeldend kunstenaar. Zij woont en werkt in Arnhem.

Ze studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem en de Jan van Eyck

Academie te Maastricht. Sinds 1989 neemt Kuitenbrouwer deel aan tentoonstellingen

in binnen- en buitenland. Van 1994 tot 1998 was zij als docente verbonden aan de

kunstacademies te Kampen en Den Bosch. Ook werkte zij als tentoonstellingsmaker

en publiciste voor kunstencentrum De Gele Rijder in Arnhem. Over haar werk zijn drie

boeken verschenen, waaronder ‘Mirjam Kuitenbrouwer’, naar aanleiding van haar ten-

toonstelling in de Kasseler Kunstverein (Verlag für moderne Kunst Nürnberg, 2003).

Zij wordt onder meer vertegenwoordigd door galerie Wohnmaschine te Berlijn.
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