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wwwwwwwww.jodi.org
titel: ‘JODI.org’
jaar: ‘1995 - 2000’
type: ‘website’
materiaal: [‘HTML’, ’JavaScript’]

404.jodi.org
titel: ‘404’
jaar: ‘1998’
type: ‘website’
materiaal: [‘HTML’, ’CGI’]
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sod.jodi.org
titel: ‘SOD’
jaar: ‘1999’
type: ‘software’
materiaal: [‘Wolfenstein game engine’, ’C++
Borland Compiler’]
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asdfg.jodi.org
titel: ‘ASDFG’
jaar: ‘1999’
type: ‘website’
materiaal: [‘HTML’, ’JavaScript’]
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titel: ‘Max Payne Cheats Only’
jaar: ‘2006’
type: ‘installation’
materiaal: [‘Video’]
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oss.jodi.org
titel: ‘OSS/****’
jaar: ‘1998’
type: ‘software’
materiaal: [‘CD-ROM’, ’HTML’, ’JavaScript’]

22 > 24

titel: ‘ThumbingYouTube’
jaar: ‘2010’
type: ‘performance’
materiaal: [‘YouTube’,’Video’]

101010
titel: ‘101010’
jaar: ‘2010’
type: ’performance’
materiaal: [‘FaceBook’]

geogoo.net
titel: ‘GeoGoo’
jaar: ‘2008 - 2015’
type: ‘website’
materiaal: [‘Google Maps API’, ‘Google Earth
API’, ‘KML’, ‘CSS’, ‘JavaScript’]
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w3bcrash.com/cn
titel: ‘URL / Domain works’
jaar: ’2012’
type: ‘website’
materiaal: [‘Text’, ‘Domain Names’, ‘Banners’]
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wrongbrowser.com
wrongbrowser.org
wrongbrowser.net
titel: ‘Wrongbrowser’
jaar: ‘2001 - 2011’
type: ‘software’
materiaal: [‘Macromedia Director’, ‘HTML’,
‘.app’, ‘.exe’]

36

text.jodi.org
titel: ‘TEXT’
jaar: ’2002’
type: ‘website’
materiaal: [‘HTML’, ’JavaScript’]

37 > 39

newmateriaalwant.com
titel: ‘New Materiaal Want’
jaar: ‘2016’
type: ‘website’
materiaal: [‘3D models’, ’three.js’]
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x20xx.com
titel: ‘X20XX’
jaar: ‘2013-2021’
type: ‘website’
materiaal: [‘HTML’, ’PHP’, ’CSS’, ’JavaScript’]

42 > 43

icti.me
titel: ‘ICTI.ME’
jaar: ‘2020’
type: ‘website’
materiaal: [‘HTML’, ’JavaScript’]

44 > 45

wifi4garden.com
titel: ‘\/\/iFi’
jaar: ‘2017 - 2019’
type: ‘installation’
materiaal: [‘Raspberry Pi 3’, ’wireless usb
adapter’, ’python’, ’javascript’]
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oxoxxxooo.com
titel: ‘OXO’
jaar: ‘2018’
type: ‘installation’
materiaal: [‘AI’, ’javascript’, ’keypads’]

48 > 51

idn.jodi.org
titel: ‘IDN’
jaar: ‘2015 - 2016’
type: ‘websites’
materiaal: [‘HTML’, ‘Domain Names’]

52 > 55

zyx-app.com
titel: ‘ZYX’
jaar: ‘2012’
type: ‘software’
materiaal: [‘IOS’, ’.app’, ’XCode’]

Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 2021

JODI

VOORWOORD
Met JODI als winnaars van de laatste Witteveen+Bos-prijs
voor Kunst+Techniek gaan we terug naar de oorsprong van de
prijs en van de digitale wereld zoals we die nu gewend zijn.
Joan Heemskerk en Dirk Paesmans hebben vanaf het prille
begin van het medium de artistieke mogelijkheden en grenzen
van het internet onderzocht. Zij verrichtten pionierswerk op
het gebied van net.art, softwarekunst en gamemodificatie.
De Kunst+Techniek-prijs is in 2001 in het leven geroepen om
onze waardering uit te spreken voor de manier waarop
kunstenaars ons inspireren. Die inspiratie zit hem in het feit
dat kunstenaars vanuit dezelfde basis van creativiteit en
techniek, totaal andere werken maken dan wij. Dat daagt ons
als ingenieurs uit om buiten de gebaande paden te denken.
Precies wat we nodig hebben om oplossingen te verzinnen
voor de complexe maatschappelijke uitdagingen van nu.
JODI’s werk verrast en zet je vaak op het verkeerde been.
Met hun kunst zijn ze in staat een soort chaos te creëren die
tot nadenken stemt. Ze zetten vraagtekens bij ingesleten
ontwerpconventies, het nut van bepaalde toepassingen en

onze afhankelijkheid ervan. Die pas op de plaats moeten we
allemaal eigenlijk zo nu en dan eens maken. Het biedt inzicht
en scherpt de geest. Dat kan tot betere oplossingen en
beslissingen leiden. JODI geven ons een waardevolle reflectie
in een tijd dat ook onze dienstverlening als advies- en
ingenieursbureau steeds digitaler wordt.
directie Witteveen+Bos
Wouter Bijman
Eveline Buter
Stephan van der Biezen

JODI
JODI is een collectief bestaande uit Joan Heemskerk (1968,
Kaatsheuvel) en Dirk Paesmans (1965, Brussel). De twee
kunstenaars leerden elkaar kennen op de Jan van Eyck
Academie in Maastricht, waar ze fotografie en videokunst
studeerden. Om zich te bekwamen in digitale media
vervolgden ze hun studie aan CADRE, het Onderzoekscentrum voor Electronische Kunsten aan de San José State
University in Silicon Valley. Daar maakten zij begin jaren
negentig kennis met het wereldwijde web. Sinds 1994 werken
ze samen onder de naam JODI en verrichten ze pionierswerk
op het gebied van internetkunst.
In 1999 begonnen ze met het artistiek modificeren van oudere
videospellen zoals Wolfenstein 3D, Quake, Jet Set Willy en
Max Payne. Voor hun inspanningen kregen ze in 1999 een
Webby Award in de categorie internetkunst. Vanaf 2002
volgde de zogenaamde Screen Grab-periode, waarbij video’s
werden gemaakt van het computerscherm tijdens het werken,
het spelen van videogames of het coderen. De My%Desktop
videoinstallatie ging in 2002 in première in Basel. Sinds
oktober 2015 maakt dit iconische werk deel uit van de
permanente collectie van het MoMA in New York. Na diverse
solopresentaties in New York (Eyebeam, Whitney Museum)
kreeg JODI in 2018 hun eerste solotentoonstelling in
Californië in de And/Or Gallery in Pasadena. Hoewel ze het
meest bekend zijn met hun net.art, werken ze ook met andere
media zoals software, performances, installaties en
tentoonstellingen.
JODI’s werk is opgenomen in de meeste kunsthistorische
boeken over elektronische en mediakunst en is
tentoongesteld op locaties als Documenta Kassel, Stedelijk
Museum Amsterdam, ZKM Karlsruhe, ICC Tokyo, CCA
Glasgow, Guggenheim Museum New York, Centre Pompidou
Parijs, FACT Liverpool en Museum of the Moving Image New
York. JODI wordt sinds 2018 vertegenwoordigd door galerie
Upstream in Amsterdam.

WAT IS WEIRD?
Door Zoë Dankert
Weirdest Website... OF ALL TIME!! is de titel die
YouTube-gebruiker glitchman161 geeft aan een
van zijn video’s. In de beschrijving zet hij: ‘Even the
link is ridiculous: http://wwwwwwwww.jodi.org/
What this video shows is not even close to the
entire site. I even found pictures of pigeons!! […]
Also, be careful clicking some links in the website
because it may start a download or redirect you
to another webpage unexpectedly.’ De video is
een screengrab van een website. Wat je erin ziet?
Zwarte pagina’s vol gifgroene tekst onderbroken
door veel leestekens (waardoor het ook voor een
leek leest als codetaal) en eindeloze rijen blauwe
cijfers. Gele hoogtelijnen waarop in rood woorden
staan als ‘target’, ‘surgery’ en ‘reflector’. In de
opmerkingen wordt driftig gespeculeerd. Is dit een
geheime militaire website? Zijn het aanwijzingen
voor het maken van een waterstofbom? Een
weersite waarbij iets mis is gegaan met de
codering? Een portaal naar het dark web? Nee,
schrijven anderen. Het is het werk van een
kunstenaarsduo genaamd JODI.
JODI is het pseudoniem van Joan Heemskerk en
Dirk Paesmans, samengesteld uit de twee eerste
letters van hun beider voornamen. In de jaren
negentig werden ze bekend als internetkunstenaars.
Ze waren een van de eersten die het internet niet
gebruiken voor het tonen van hun werk maar juist
inzetten als kunstenaarsmateriaal. Later zullen

ze daarvoor ook andere software, videogames
en populaire internetplatforms zoals Google
Maps gebruiken. Hun website wwwwwwwww.
jodi.org, voor het eerst online gegaan in 1995, is
hun bekendste werk én naar verluidt de eerste
kunstwebsite. Het is gebouwd in eenvoudige HTML
en ontvouwt zich als een digitaal landschap waarin
je als internetgebruiker al klikkend kan dwalen. De
HTML is niet verscholen aan de ‘achterkant’ van de
website maar prominent op de voorgrond geplaatst:
het fenomeen website wordt zo transparant. jodi.org
is niet alleen binnen de kunststroming net.art en de
bredere kunstwereld een icoon, ook op internetfora
en -gemeenschappen circuleert het al jaren en doen
de wildste speculaties over de website de ronde.

Giswerk zoals in de opmerkingen onder de
YouTube-video van glitchman161 zegt veel
over het bijzondere vermogen van mensen om,
geconfronteerd met iets dat ze niet snappen,
van het ergste uit te gaan. Uit de opmerkingen
spreekt ook de angst die gelijktijdig met nieuwe
technologieën geboren wordt. Het zegt ook,
en misschien wel vooral, iets over hoe smal de
reikwijdte is waarbinnen een website als normaal
wordt beschouwd en niet als weird. Conventies die
langzaam gemeengoed zijn geworden dicteren
hoe een website eruit zou moeten zien, waar je als
internetgebruiker op klikt om naar de ‘homepage’
of ‘about’ te gaan, waar je contactgegevens
vindt et cetera. De interface van een website is
geoptimaliseerd en gestandaardiseerd. Dat was
anders in de begindagen van het internet, in de
jaren negentig. JODI zaten destijds in Silicon Valley.
Nadat ze elkaar op de Jan van Eyck Academie
hadden ontmoet, waar Joan fotografie studeerde
en Dirk videokunst, besloten ze als duo verder te
gaan en gezamenlijk hun interesse in computers te
volgen. Een residentie in de Amerikaanse stad San
José volgde, in het hart van de technologievallei. In
Nederland werden de schaarse computers in die tijd
behandeld als broze heiligen. Aan de overzijde van
de oceaan ging het er anders aan toe. Studenten
lieten er hun blote voeten op rusten. Op een dag
zagen zij een jonge man op zijn scherm naar een
vrouw met ontblote borsten kijken en begrepen dat
dat plaatje niet in de computer kon zitten. Het was
een eerste kennismaking met het world wide web.
Niet veel later zouden JODI degenen zijn die de
wereld kennis lieten maken met internetkunst.

Pioniers worden ze wel genoemd: er was niemand
die hen voordeed hoe je kunst kon maken op het
internet, niemand om te volgen of om zich tegen af
te zetten. Zij baanden een pad en vele kunstenaars,
zoals de Nederlanders Constant Dullaart, Rafaël
Rozendaal en Jan Robert Leegte, volgen later in hun
voetsporen. Als radicale voorlopers binnen de
net.art-stroming verkrijgen zij in de jaren negentig
een soort sterrenstatus. Voor hun kunst zullen ze in
de jaren daarna het internet zo nu en dan ook weer
verlaten.
Elk werk waaraan JODI beginnen vereist
kennis van de onderliggende codering van de
gekozen software. Joan is degene die zich de
programmeertalen aanleert. Als wormen in een
appel vreten ze zich daarna samen een weg naar
het binnenste van de codering waarna ze die op
een ongewone manier weer assembleren.
Vanaf 1999 storten JODI zich op de populaire
shootergames van die tijd in werken als Untitled
Game (1999-2001), SOD (Wolfenstein version)
(2001), Jet Set Willy Variations (2002) en Max
Payne Cheats Only (2004). In de laatste, een
opeenvolging van inventieve ‘cheats’ in de
3D-game Max Payne, doorbreken JODI de
wetten van tijd en ruimte, juist door te spelen
met de mogelijkheden van geïnterrumpeerde
3D-omgevingen. Het is een stap weg van werk
dat ze daarvoor maakten. Zelf geven ze aan dat
ze iets wilden maken dat esthetisch gezien niet
van hen was. Ze wilden het onmogelijke proberen:
een abstractie creëren binnen de al vaststaande

esthetiek van een game. Dat lukt wonderwel.
Doordat JODI een aantal standaardelementen
behouden worden de bizarre elementen extra
unheimisch. Het resultaat is een mix van
herkenning en vervreemding.
Ze deconstrueren de game door kleine absurde
scenes te creëren die het geweld en het
machismo die erin gevierd worden teniet doen. Het
hoofdpersonage Max Payne zie je herhaaldelijk
vergeefs een doodlopende steeg inlopen; elders
wordt zijn semitransparante romp doorboord door
objecten en omgeving. Omdat in een videogame
als deze juist alles om actie, snelheid en heroïsme
draait, wordt de herhaling van mislukkingen algauw
een vorm van slapstick. Het koninkrijk van geweld
wordt heroverd door de lach. Missie geslaagd.
De lach is echter niet de enige reactie die het werk

van JODI oproept. Blinde paniek is een veel vaker
voorkomende emotie. glitchman161 waarschuwt
zijn kijkers al als hij tien jaar geleden de weirdestwebsite-video uploadt. Wees voorzichtig. Er
gebeuren vreemde dingen als je op deze website
klikt. Downloads starten spontaan en voor je het
weet word je zomaar doorgelinkt naar een of
andere website.
Een werk dat net zo berucht is als hun website
is OSS/***. Het zong ook rond, niet zozeer op
internetfora maar vooral op kantoren waar collega’s
elkaar een hak wilden zetten door elkaar de cdrom te geven al is het ook te downloaden via de
website oss.jodi.org. Eenmaal geïnstalleerd lijkt
de cd-rom je computer over te nemen. Mappen
vermenigvuldigen zich razendsnel, bevolken
je bureaublad in ongeorganiseerde hordes en
vliegen van links naar rechts. Ondertussen opent
de computer als een bezetene allerlei vensters die
ook een eigen wil lijken te hebben. In werkelijkheid
is er niet zo veel aan de hand en kijk je naar een
simulatie; je laptop is niet echt aan het crashen.
Er is geen kwaadaardig virus dat je computer
onherroepelijke schade aan het toebrengen is. In
paniek drukten sommige mensen echter zo vaak op
hun toetsenbord dat hun computer daadwerkelijk
crashte.
Een van de prominentste lijnen in JODI’s werk is
de relatie tussen vermeende controle en geveinsde
anarchie, zoals in OSS/*** en het vervolg erop,
getiteld My%Desktop (2002). Tijdens een aantal
zogeheten publieke ‘desktop performances’

filmen JODI het scherm van hun MacIntosh
waarop ze zelf met bovenmenselijke snelheid
bestanden en vensters verslepen, selecteren
en vermenigvuldigen. Met als resultaat dat de
computer op hol geslagen lijkt.

Tijdens een van hun vele andere publieke
optredens schijnt JODI een laptop van een van
de medepresentatoren van de avond te hebben
geleend om er OSS/*** op te tonen. Al vrij gauw
klonken er kreten uit het publiek. De laptopeigenaar
dacht dat zijn apparaat crashte. De verknoping
tussen mens en machine en de angst om te
verliezen waar je afhankelijk van bent geworden,
wordt hier zichtbaar in een enkele schreeuw. Het is
niet het niet voorzichtig omspringen (en dat is iets
anders dan respectloos) met apparaten maar juist
het niet voorzichtig omgaan met de verwachtingen
van mensen waardoor het werk van JODI zo veel
teweegbrengt. Een ander belangrijk effect is dat
de gesimuleerde foutmeldingen en glitches de

materialiteit van de hardware naar voren halen.
De computer krijgt substantie: het wordt zichtbaar
als kwetsbare toegangspoort die dat ene naar hier
brengt.
Kaarten zijn ook dragers die werelden van elders
naar het hier en nu brengen. Met de opkomst van
Google Maps werd het nog makkelijk je naar een
andere plek te transporteren. Met kaarten wordt
weergegeven, letterlijk in kaart gebracht, wat
bekend is en wat juist nog niet. Het onlinekunstwerk
GEOGOO (2008), geogoo.net, speelt met die
tweeledigheid van de kaart: het afbeelden van
het vertrouwde en het vreemde. Nu de gehele
wereldbol via Google Maps vanaf je beeldscherm
te bewandelen is, lijkt er nauwelijks nog ruimte
voor het onbekende. JODI dringen echter binnen
en programmeren met de beschikbare icoontjes
(wolken, punaises, wagons) tekeningen over steden,
natuurgebieden, oceanen en zelfs de sterrenhemel
heen. Ze trekken lange lijnen en geometrische
vormen die doen denken aan graancirkels, het
occulte en eeuwenoude religies. Zo brengen JODI
het mysterieuze dichtbij het rationele, leggen het er
als het ware overheen. Tegelijkertijd is ook in dit werk
een kritiek te lezen op de ideologie van nut waarin
het gebruik van technologie gedrenkt is. Waarom
zou je er niet mee kunnen spelen en iets creëren wat
nutteloos is maar vermakelijk?
Een ander, meer recent werk OXO (2018) gaat
verder in op de gedeelde geschiedenis van spel
en computer. Het werk is net als My%Desktop
niet gemaakt voor de digitale ruimte maar voor de

tentoonstellingsruimte en bestaat uit een aantal
zwarte sokkels en een zwart-wit display verdeeld
in negen rasters, waarin vier spelers (mens, kip,
computer, AI) in verschillende samenstellingen een
potje boter-kaas-en-eieren spelen.
OXO refereert onder meer naar OXO of Noughts
and Crosses, een videogame ontwikkeld in 1952
door Alexander S. Douglas. Middels een algoritme
bepaalde de computer haar zetten, waarmee
Douglas’ game het eerste spel is waarin mens
tegen computer speelt en volgens sommigen
is het zelfs de allereerste videogame. Artificiële
intelligentie staat vaker in verband met spelletjes.
In de begindagen van de informatica was het
meest gebruikte spel boter-kaas-en-eieren, later
werd het schaken en niet zo lang geleden won de
nieuwste supercomputer van IBM een partij Go van
de Chinese wereldkampioen. Waarom je tegen een
kip kan spelen in OXO? In een van de allereerste
arcadespellen, Bird Brain, speelden mensen niet
tegen artificiële intelligentie maar tegen een kip.
De vogel zat in een doos in de spelcomputer en
duwde met haar snavel een knopje in waarna
een simpel computerprogramma de volgende zet
bepaalde. Het is een ludieke referentie naar een
andere geschiedenis waarin de mens zich meet
met niet-menselijke tegenstanders. De vraag
wat (artificiële) intelligentie precies is, wordt op
verschillende manieren opgeworpen in OXO. Is
een kip slimmer dan een computer? Is artificiële
intelligentie daadwerkelijk intelligent of een
voorgeprogrammeerd automatisme gevoed door
de data van zoekmachines?

Het is te makkelijk om te zeggen dat het werk van
JODI weird is. Weird is immers een relatief begrip.
Het wordt gebruikt als label om iemand of iets te
markeren als ‘anders’: jij bent raar, jij past niet bij
ons, jij jaagt ons angst aan. Eerlijk is eerlijk, dat
imago van weirdness, van niet helemaal passen bij
de gevestigde orde, dat cultiveren JODI ook. JODI
zijn wars van conventies, van hoe dingen horen,
van verwachtingen.
Men moet echter niet vergeten dat ondanks de
schijn van anarchistische nonchalance het werk
van JODI net zo minutieus geprogrammeerd is als
waarop ze voortbouwen. Het verschil zit hem in
het hardnekkig – koppig wellicht – ingaan tegen
conventies als nut en functionaliteit en diep in de
fundamenten van de software graven om daar
dingen los te wrikken en anders aan elkaar te
lijmen. Zelfde bouwelementen, ander resultaat.
JODI doorbreken de dogma’s van efficiëntie en
gebruiksvriendelijkheid en heroveren de vrijheid
om technologie naar je eigen hand te zetten.

GLOSSARIUM J0D1.BETA
Dit glossarium is samengesteld door Gerrit Willems, op basis van
gesprekken met JODI.
Activisme: Hoewel net.art ontstond in de omgeving van hackers,
krakers, punk en sociaal activisme, is het werk van JODI niet
activistisch. Het is wel kritisch. Het is altijd een confrontatie, het
valt de macht van de standaard aan. De macht van een netwerk,
systeem of apparaat. We gebruiken de standaardcode, bewerken
die en bevechten die. Wij zijn parasitair.
Begrijpen: Het gaat er niet om of je een werk begrijpt. Het gaat
om je reactie op het werk. Een werk wordt ook niet gemaakt om
je iets te laten begrijpen. De ZYX mobiele app bijvoorbeeld is
bedoeld om je lichaam in verschillende houdingen te
manoeuvreren. Het gaat om de performance van de gebruiker
die door het werk wordt uitgelokt. Die performance is deel van
het werk.
Code: Er is in een werk altijd wel een referentie aan
internetcultuur of gamecultuur. Alleen worden de codes waarop
een game draait of waardoor een website functioneert, gebruikt
voor een heel ander doel. Code is een materiaal.
Computer: Pas recent wordt de computer in de blue chip
kunstwereld als medium geaccepteerd. Begin jaren negentig
hadden ze net de fotografie en video in hun witte kubussen
toegelaten, de computer en internet ging een stap te ver. Lang
werd het internet ook niet begrepen in het veld van de
alternatieve kunstcircuits.
Duo: Een werk van JODI is voor 90 % van Joan Heemskerk en
voor 90 % van Dirk Paesmans. Wie wat deed is niet relevant,
soms begon de een en maakte de ander het af, of andersom.
Daarnaast maken wij ook werk onder onze eigen naam.
Erkenning: Wij zetten nooit een cv bij ons werk. We willen een
online werk direct in het systeem pompen, zonder er het label
‘kunst’ aan te hangen. We willen ook geen uitleg geven. In de
beginjaren hebben we ons niet als kunstenaars gepresenteerd.
Kunst + techniek: Bij techniek dacht men vroeger aan een
mecano doos, aan ingenieurs en machines. Dat is veranderd,

techniek is uitgebreid naar digitale techniek. Het werk van JODI
komt niet voort uit de mogelijkheden van die techniek, maar uit
de mogelijkheden van de computer en de beeldende kunst.
Kunstgeschiedenis: In het werk van JODI zitten geen
verwijzingen naar andere kunstenaars, maar er is altijd wel een
besef van wat andere kunstenaars hebben gedaan. Achteraf een
bekende kunstenaar in je stamboom zetten is slap. Dat
interesseert ons niet. Als er toch een naam genoemd moet
worden: op de academie bleken wij allebei Ashley Bickerton
goed te vinden. Die maakte een soort zelfportretten met stickers
en commerciële logo’s, verwerkt in apparaten voor het overleven
bij een calamiteit. Je ziet in zijn werk al de dreiging van een
eco-apocalyps, maar ook gewoon collages.
Ontregelen: Een werk van JODI kan verwarring oproepen of
chaos creëren, het kan je op het verkeerde been zetten. Dat is
het gevolg van de mentaliteit waarmee het is gemaakt, het is een
artistieke houding.
Pioniers: Wij hebben dwars tegen de kunstacademie en de
kunstwereld in, zelf uitgevonden wat er met het internet gemaakt
zou kunnen worden. Het World Wide Web is het vervolg van
voorgaande massamedia, maar ook compleet nieuw. Het internet
genereert een planetaire cultuur, ons werk is internationaal.
Stijl: De vormgeving van het werk van JODI komt voort uit de
programmeercode. Grafische elementen zoals kleur, font,
afbeelding en ook interactiviteit worden bepaald door de
mogelijkheden van programmeren.
Toeval: Het meest gebruikte woord in computertaal is ‘random’.
Toeval is ook een vaak gebruikte functie in het werk van JODI.
Maar zoals wij de functie ‘toeval’ inzetten, wordt die meestal
disfunctioneel.
Uitkleden: Eerst is er de code, dan de vormgeving. De code is
het skelet, het stramien dat wordt aangekleed. Dat is wat jij ziet:
de aankleding, de interface. Wat we vaak doen is het uitkleden
van een interface, bijvoorbeeld in een game, en als we de
code aankleden dan wel zo transparant mogelijk.
Verwachting: Wij zijn niet gebonden aan een medium en willen
inhoudelijk en creatief niet voldoen aan verwachtingen. Wat JODI
was, is het niet meer.

JURYRAPPORT
Met grote overtuiging stelt de jury van de Witteveen+Bos-prijs
voor Kunst+Techniek de winnaar van 2021 voor: het
kunstenaarscollectief JODI, bestaande uit Joan Heemskerk
en Dirk Paesmans. De komst van de eerste webbrowser in
1993 werd door een kleine groep kunstenaars enthousiast
omarmd vanwege de nieuwe mogelijkheden om een
wereldwijd publiek te bereiken met een minimum aan
middelen. JODI was een sleutelfiguur in deze eerste
generatie, die onze omgang met het web ontwrichtten om ons
bewust te maken van de relatie tussen technologie en
gebruiker. Ze werkten daarbij met HMTL, Java, Javascript, en
later ook met webapplicaties zoals Google Maps.
Gedurende hun hele carrière hebben ze het internet niet alleen
ingezet als een vitale plek voor hun artistieke experimenten,
maar tevens als een ruimte voor kritische reflectie op de
esthetische en politieke effecten van het medium. JODI’s
oeuvre weerspiegelt een verfijnd begrip van het internet als een
communicatieplatform en als een reeks processen. In elk van
hun werken manipuleren ze een al dan niet fundamenteel
aspect van de techniek. Met het doelgericht ontregelen van de
conventies van websites, mobiele apps, computerprogramma’s,
games en andere digitale technologieën, ensceneert JODI
interventies die bij de gebruiker in eerste instantie gevoelens
van onmacht oproepen. Maar zodra je de achterliggende
concepten doorgrondt, slaat dat om in een gevoel van ironie of
zelfs in een schaterlach.
JODI’s interventies laten je op een toegankelijke manier
nadenken over complexe technologische systemen, die we
allemaal voor lief moeten nemen omdat we er in toenemende
mate van afhankelijk zijn. Het krijgen van erkenning voor deze
kunstvorm was in het midden van de jaren negentig lastig,
omdat het publiek merendeels nog niet met computers
vertrouwd was, laat staan met internet. JODI’s werk werd wel
hoog gewaardeerd door collega’s, en vond internationaal
weerklank in de internetkunst (net.art). Opvallend is dat het
werk op het internet waardering krijgt van mensen die niet per
se in kunst zijn geïnteresseerd.
De jury heeft veel bewondering voor de pioniersrol die deze
kunstenaars hebben vervuld in de begintijd, maar ook hoe ze

zichzelf tot op het heden weten te verhouden met nieuwe
technologieën en het dagelijks gebruik daarvan, zoals wifi en
GPS in onze smartphones. Waar hun werk uit de jaren
negentig zich meestal manifesteerde op het internet, slaagt
JODI er de afgelopen jaren in om telkens weer een passende
presentatievorm te vinden voor hun ideeën. Ze gebruiken
daarvoor een variëteit aan media en technieken: installaties,
games, software, websites, prints, sculpturen en
performances.
De jury waardeert de manier waarop JODI uitdrukking geeft
aan hun kritische standpunten ten aanzien van de overname
van het internet door het zogenaamde surveillancekapitalisme, gebaseerd op het continu tracken van GPS-data
en het ongevraagd opslaan van persoonlijke gegevens: in
plaats van een expliciete afkeuring geven ze er de voorkeur
aan om de conditionering door bedrijven, in onze omgang met
technologie, te destabiliseren. Dit vermaarde duo, dat door
heel hun oeuvre heen laat ervaren wat technologie doet met
onszelf én met de samenleving, verdient het bij uitstek om de
20ste Kunst+Techniek-prijs in ontvangst te mogen nemen.

JURY
Maria Verstappen
Maria Verstappen (juryvoorzitter) is samen met Erwin
Driessens oud-winnaar van de Kunst+Techniek-prijs, die zij in
2013 ontvingen. Zij zijn sinds 1990 actief als kunstenaarsduo,
na hun opleidingen aan eerst de Academie Beeldende
Kunsten in Maastricht, en vervolgens de Rijksakademie van
beeldende kunsten in Amsterdam, van 1988 tot 1991.
Driessens & Verstappen zijn in Nederland en internationaal
toonaangevend op het gebied van de generatieve kunst. Hun
werk is opgenomen in museale collecties, het meest recent in
die van het Centre Pompidou in Parijs, en daarnaast onder
andere in collecties van het Museum für Moderne Kunst
Frankfurt, Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam,
Stedelijk Museum Amsterdam en Centraal Museum Utrecht.

Arie Altena
Arie Altena is verbonden aan Sonic Acts en V2_ Lab voor de
instabiele media. Hij studeerde literatuurwetenschap en
schrijft sinds 1993 over de dwarsverbanden tussen kunst en
technologie. Hij is auteur van Wat is community art? en
(mede)samensteller van verschillende Sonic Acts publicaties,
zoals Travelling Time, The Dark Universe en The Geologic
Imagination. Voor het Dark Ecology project was hij medecurator. Zijn teksten werden gepubliceerd in onder andere
Metropolis M, Open, De Gids, Gonzo (Circus), Neural,
Mediamatic Magazine en verschillende catalogi. Altena geeft
met enige regelmaat presentaties en lezingen op
kunstacademies en hogescholen. In het verleden was hij
kerndocent aan de MA Interactive Media van het Frank Mohr
Instituut in Groningen en eindredacteur van Metropolis M.

Robbert Roos
Robbert Roos is sinds de oprichting van Kunsthal KAdE in
Amersfoort directeur en hoofdcurator van de instelling. KAdE
opende in 2009 en heeft als kunsthal geen eigen collectie,
maar wisselende solo- en groepstentoonstellingen over kunst,
architectuur, vormgeving & design en eigentijdse cultuur, door
Nederlandse en internationale kunstenaars. Het is gehuisvest
in een opvallend gebouw aan het Amersfoortse Eemplein.
Naast zijn werk voor KAdE was Roos kunstadviseur, onder
andere voor het Mondriaan Fonds en de Raad voor Cultuur.
Hij was acht jaar lang hoofdredacteur van het blad
Kunstbeeld, en jarenlang actief als kunstcriticus, na een
opleiding in de journalistiek.
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