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Soms is een laatste editie toch geen laatste editie. Zo ook bij De Connectie, 
waar weer een nieuwe redactie gevonden is. De vorige redactie was te druk 
met afstuderen en had inmiddels al een allerlaatste editie uitgebracht. Hoewel er 
geprobeerd was nieuwe redactieleden te werven, was het moeilijk enthousiaste 
mensen te vinden. 

Toch bleef De Connectie leven onder studenten uit heel Nederland, op elk moment 
waarop studenten kunstmatige intelligentie van verschillende universiteiten bij 
elkaar kwamen, werd hij toch weer besproken. Zo ook op 16 november 2012 
op de student conference, een conferentie georganiseerd door de Nederlandse 
Studievereniging Voor Kunstmatige Intelligentie. Opnieuw werd besproken dat het 
zo jammer was dat er geen redactie was. 

Tijdens de naborrel van deze conferentie bleek dat enkele mensen interesse 
hadden om er tijd en moeite in te stoppen, al was het slechts een klein beetje. 
Hierop is een lijst het café rondgegaan waarop iedereen die enige interesse had 
zijn/haar naam en e-mailadres achter kon laten. Het resultaat is dat De Connectie 
weer levend is en een redactie heeft!

Bij deze dus het eerste nummer in lange tijd met vele artikelen gericht op studenten 
Kunstmatige Intelligentie en andere geïnteresseerden. Hoewel leken altijd beweren 
dat computers nooit kunst zullen maken, is dit het thema van deze Connectie. Dat 
algoritmen wel degelijk geavanceerde structuren kunnen bouwen wordt getoond 
door het spel “Game of Life”. Dat er muziek gemaakt kan worden is te zien in de 
machines van Ruud Barth. Ook op visueel vlak staan algoritmen hun mannetje, dit 
is te lezen in het artikel over de Vangobot. 

Aan het eind van deze introductie is het zeker op zijn plaats 
alle “oude” redactieleden te bedanken voor het groot maken 
van De Connectie, zonder hen was het nooit mogelijk geweest 
weer zo groot opnieuw te beginnen.
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Geek.com (Mar. 29, 2013) — It’s always fascinating when 
reality catches up to science fiction, and with the current 
advances in quadcopters and robotics, it seems like that 
is happening on a daily basis 

The company Festo has released a new 
bio-inspired robot. This time they came 
up with a quadrocopter that flies in very 
much the same way as a dragonfly, giv-
ing it some unique flying abilities. One 
of the abilities of their robot is that it is 
able to glide without moving its wings. 

BioniCopter

Other abilities include hovering in place 
and moving quickly in any direction. 
The fact that his four wings are positioned 
in two different positions and moves in 
slightly different ways is what sets this insect 
apart from the rest of the fliers already 
available on the robotics market. Although 
it is a little machine, the BionicOpter is still 
easily controlled with a smartphone app. 

When the BionicOpter will be available 
and how much it will cost is not yet known. 

WATCH IT ONLINE: 

youtu.be/nj1yhz5io20

news
The ArTificiAl nATurAl DrAGonflY

Google has shown that training very large 
models can dramatically improve perfor-
mance. They trained a Deep Network 
with billions of parameters using 16.000 
CPU cores. By releasing this network on a 
dataset consisting of 10 million randomly 
selected YouTube video thumbnails and 
giving it a list consisting of 20,000 different 
items it began to recognise pictures of cats. 

On the most commonly occurring imag-
es on YouTube the system achieved 
81.7 percent accuracy when detecting 
human faces, an accuracy of 76.7 per-
cent when detecting human body parts 
and 75.8 percent when identifying cats. 

Their idea is that instead of hav-
ing teams of researchers trying to find 
out how to find edges, you throw a 
ton of data at the algorithm and let the 
data do the talking and have the soft-
ware automatically learn from the data. 

The paper notes that so far, most previ-
ous algorithms only succeeded in learning 
low-level features such as “edge” or “blob” 
detectors. Google considers it such an 
improvement that the research has made 
the leap from their experimental X lab to 
their main labs. 

FULL PAPER:

research.google.com/archive/large_deep_net-

works_nips2012.html

Google Cats 
neural network at work

Microsoft improved machines under-
standing of English words, which automat-
ically transcribed as he speaks. They can 
also directly translate words into Manda-
rin text. 

This is where the fun begins, because the 
same software will speak in Mandarin 
using the users own voice! This is done by 
using lots of data and an hour of speech 
by the owner. 

They improved the previous techniques 
by using Deep Neural Networks. The 

Wired.com (Jun. 26, 2012) — When 
the Neural Network of  16,000 cpu's 
was complete, it did what many web 
users might do — looking for cats

Microsoft turns spoken 
English into Mandarin

    in the same voice

researchers were able to train more, which 
resulted in better speech recognition. 

WATCH IT ONLINE: 

youtu.be/Nu-nlQqFCKg

thenextweb.com (Nov. 08, 2012) — Microsoft posted a 
video and explaines language translation that goes far 
beyond what we thought was currently possible
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news
De Connectie 

Google Glass
some first user 

experience

1.6 miljard voor 
hersenonderzoek

Google is releasing more information 
about his Google Glass project. A few 
months ago a video was released which 
showed how it feels to use their headset.

Some remarkable things in this video are: 

The device: apparently everything will hap-
pen in your upper-right field of vision. The 
glasses will consist of a plastic hull which 
contains a webcam and a small screen. 
The interaction: a lot of the inter-
action will be through voice com-
mands. Before giving this command, 
one has to specifically direct it to the 
device by saying the words “Ok Glass”. 
The possibilities: in the video it is demon-
strated that Google Glass is capable of tak-
ing pictures, recording videos, get searches 
from Google (including Google images), 
send messages, start hangouts, view the 
weather, display the time display direc-
tions (using GPS).

Although not all interaction is clear in 
this video, it shows that Google is making 
big steps in developing their new gadget. 
Unfortunately it remains unclear when the 
first version will be for sale for the gener-
al public. 

Being part of Google Glass is possible: by 
winning their contest you get the chance to 
buy a set for only $1,500. In this contest 
one has to describe what their plan is with 
Google Glass if they win it. 

WATCH IT ONLINE: 

youtu.be/v1uyQZNg2vE

mentale complicaties. Hierdoor kunnen 
de resultaten duidelijk onderzocht wor-
den, zonder dat de proefpersonen last 
ervaren.

Uiteindelijk zullen ze de opgedane ken-
nis verwerken in zogenaamde neuromor-
phic computers. Als je op een computer 
nieuwe software wil, moet je dat installeren 
dezer dagen, in de toekomst zal de com-
puter zichzelf aanleren welke software te 
installeren als het aan deze onderzoekers 
ligt. Ze zijn op dit moment al aan het den-
ken aan neurorobotics.

Het is goed dat er in dit gebied een groot-
schalig onderzoek is; door dit initiatief zal 
er vooruitgang komen in de kennis over 
het brein. Europa is erg blij dat zij deze 
stap gaan zetten. Maar, op 3 april pleit 
Obama voor een soortgelijk grootscha-
lig hersenonderzoek, genaamd BRAIN 
(Brain Research though Advancing Inno-
vative Neurotechnologies). Hij heeft het 
congres gevraagd om een budget van 
100 miljoen dollar beschikbaar te stellen 
voor dit project met oelstellingen als het 
Human Brain-project. Dit project zou in 
2014 van start moeten gaan en zou ‘enkele 
jaren’ duren. Hoe het verder met dit Ame-
rikaans project staat is nog niet duidelijk.

VOOR MEER INFORMATIE: 

www.humanbrainproject.eu

www.nih.gov/science/brain/

Nhl.gov (6 april 2012) — De Europe-
se Commissie investeert 1.6 miljard euro 
in een grootschalig Europees onderzoek 
naar de werking van de hersenen wat het 
“Cern for the brain” zal moeten worden. 
Aan dit Human Brain-project gaan tien 
jaar lang ongeveer 200 onderzoekers ver-
sp-reid over 80 locaties werken, het pro-
ject zelf zal gelokaliseerd zijn in Laussan-
ne, Zwitserland. 

Dit onderzoek heeft drie doelen: onder-
zoeken hoe het brein werkt, mentale com-
plicaties onderzoeken en deze informatie 
gebruiken in nieuwe technologieën. 
Eerst zullen neuronen en de precieze bio-
logische kenmerken worden onderzocht, 
alle reeds vergaarde kennis zal hierin ver-
werkt worden. Ook zal er onderzoek 
gedaan worden naar de verschillende 
gebieden apart in het brein. Hiermee wil-
len ze een systematische map maken, en 
de specifieke parameters ontdekken. Om 
dit project goed te laten verlopen is er veel 
data nodig. Veel partners zijn ziekenhui-
zen, deze zullen de onderzoekers voor-
zien van data. Door het toepassen van 
datamining gaan ze onderzoeken hoe ze 
mentale complicaties tegen kunnen gaan. 

Al deze kennis en informatie willen ze in 
een super computer stoppen, die 1000x 
beter is dan de huidige computers. Deze 
computer zal de nauwkeurigste represen-
tatie van het brein opleveren. Hierop zal 
ook medicatie kunnen worden getest voor 

Wired.com (Feb. 20, 2013) — What 
would you do if  you had an extra 
$1,500 laying around and a chance 
to be the fi rst tester?



GAME OF LIFE

JOHN CONWAY'S
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John Conway’s Game of Life is de ultieme abstractie 
van het simuleren van leven. Het komt neer op een 
raster met gekleurde hokjes – een gekleurd hokje is 
een levende cel. Deze cellen sterven of leven na één 
generatie aan de hand van een aantal evolutionaire 
regels. Hoewel dit op het eerste gezicht lijkt op een 
simpele situatie, zorgt het voor een explosie van cha-
os en wezens.

De oerknal van the Game of Life vond plaats in het 
hoofd van John von Neumann, een wiskundige. Hij 
hield zich bezig met een groot scala aan wiskundi-
ge problemen. Naast zaken als kwantummechanica, 
game theory en sorteeralgoritmen was hij ook geïnte-
resseerd in cellulaire automaten. Hij wilde een hypo-
thetische machine bedenken die kopieën van zichzelf 
kan maken. Dit lukte hem en er zijn ook implementa-
ties van deze machine. 

John Conway vond dit natuurlijk allemaal leuk en 
aardig, maar de uitwerking van zijn naamgenoot was 
toch wat aan de ingewikkelde kant. Zijn plan was om 
voor een raster met “levende” cellen simpele regels 
te bedenken die ervoor zorgen dat het idee behap-
baar werd. Dit was een flinke klus, Conway heeft 
veel geëxperimenteerd met een aantal verschillende 
regels. Sommige regels zorgden ervoor dat cellen te 

snel geboren werden en dat het leven explodeerde en 
andere regels zorgden er weer voor dat levende cellen 
te snel dood gingen. Wat Conway ook niet wilde is dat 
de regels te ingewikkeld werden. 

Om dit probleem even in perspectief te zetten – the 
Game of Life kwam uit in 1970. Conway speelde het 
spel zelf met de hand. Hij gebruikte het bord en de 
stukken van het Japanse spel ‘Go’ om the Game of 
Life te simuleren. Dit zijn de regels die hij bedacht 
heeft:

Deze regels voldoen aan alle criteria die Conway aan 
het spel stelde. De regels zijn simpel en je kunt je er 
ook nog iets bij voorstellen. Een cel gaat dood als hij te 
veel of te weinig buren heeft. Dit valt te vergelijken met 
overbevolking en eenzaamheid. Een hokje dat gevuld 
wordt lijkt op een soort geboorte. 

Er zijn oneindig veel patronen denkbaar binnen the 

Wanneer een levende cel 2 of 3  
levende buren heeft, dan blijft hij leven.

Bij minder of meer buren gaat de cel 
‘dood’, zijn hokje wordt geleegd. 

Wanneer een leeg hokje precies 3 buren 
heeft, dan kom het tot leven.

Caspar Safarlou,  RU Nijmegen
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Game of Life. Hieronder worden de simpelste bespro-
ken en een paar van de grootste voorgesteld. 

 Stil leven 
Dit zijn alle patronen die niet veranderen. Ze zijn niet 
zo spannend en zijn vooral de patronen die overblijven 
aan het einde van een explosie van leven.
      

Het blok, De dubbele tafel, De boot, 
De bijenkorf,  Het brood, Het schip

Er bestaat veel meer stil leven. Met 10 levende cellen 
kun je 37 verschillende niet-veranderende patronen 
maken. Met 20 levende cellen daarentegen kun je al 
182880 verschillende stille patronen maken. 

   

Een schip op een lange boot, Een kraan, 
Een combinatie van een block omringd 
door twee haken met staarten en twee 
slangen

 Oscillatoren 
De tweede categorie bevat de oscillatoren. Dit zijn 
patronen die zichzelf herhalen na een bepaalde peri-
ode. 

De kikker met een periode van 2

Er zijn ook veel oscillatoren gevonden. Conway heeft 
er zelf 3 gevonden, waaronder de kikker. Het is natuur-
lijk makkelijker computers te gebruiken om patronen 
te ontdekken. Er zijn kleine oscillatoren gevonden met 
een grote periode, zoals de 60P312, bestaande uit 60 
cellen met een periode van 312 en het tegenovergestel-
de, zoals de P61 herschel loop 2, met 5822 cellen en 
een periode van 59.
  

De pulsar met een periode van 3

 Ruimteschepen 
De laatste grote categorie bestaat uit de ruimtesche-
pen. Dit zijn patronen die één kant op gaan in the 
Game of Life zonder dat ze verdwijnen of exploderen. 
Deze categorie valt nog op te delen in milieuvriende-
lijke en -onvriendelijke ruimteschepen. Als een schip 
milieuonvriendelijk is. dan wordt hij ook wel een ‘puf-
fer’ genoemd: hij laat dan een rookwolk achter. De 
patronen in deze categorie moet je eigenlijk zelf uit-
proberen op de computer.

Drie verschillende ruimteschepen, oplo-
pend in grootte 

Bewegend leven gaat nog veel verder. Eén van de 
grootste is de rups. Dit is een ruimteschip dat bestaat 
uit 1180063 verschillende levende cellen en hij heeft 
een periode van slechts 270 generaties. Deze is volle-
dig met de hand in elkaar gezet door een stel fanaten. 

Zoals je waarschijnlijk zelf ook wel merkt als je bezig 
bent met dit spel, is symmetrie af en toe ver te zoe-
ken binnen de chaos van  the Game of Life. Tip: als je 
begint met een lange lijn of een vierkant zonder cellen 
op de hoeken, dan zal je zien dat het eindresultaat ver-
assend symmetrisch is. 
 

 

game of life 
De Connectie



Een puffer, de zogenaamde c/5 tubestretcher
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game of life
De Connectie 

Zo valt dus te merken dat Life ineens heel erg complex 
kan worden. Interessante vragen schieten als padden-
stoelen uit de grond – kunnen we meer leren over bac-
teriën en weefsels door the Game of Life te bestude-
ren? Kun je een computer maken binnen the Game of 
Life? Zou het mogelijk zijn om een kleine film binnen 
the Game of Life te laten zien?  Kan een zwerm robots 
een wereldmodel baseren op the Game of Life? 
Er zijn volledige Turing machines gemaakt met the 
Game of Life. Er zijn ook veel variaties op the Game 
of Life, denk aan een raster bestaande uit vijfhoeken 
of een driedimensionaal raster. Zelfs De Connectie 
wordt er vrolijker van!
   
BRONNEN:

 •  http://web.archive.org/web/20070418081628/ 

 •  http://dragonfly.tam.cornell.edu/~pesavent/pesavento_ 

     self_reproducing_machine.pdf 

 •  http://www.igblan.free-online.co.uk/igblan/ca/ 

 •  http://rendell-attic.org/gol/fullutm/index.htm 

 •  http://en.wikipedia.org/wiki/Go_(game) 

 •  http://pentadecathlon.com/lifenews/puffers/ 

 •  http://www.math.com/students/wonders/life/life.html 

 •  http://www.frank-buss.de/automaton/golautomaton.html 

 •  http://www.conwaylife.com/wiki/Conway's_Game_of_Life 

Caspar Safarlou,  RU Nijmegen
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puzzel
De Connectie 

Menig student Kunstmatige In-

telligentie heeft een voorliefde 

voor logische puzzels. Een nieu-

we categorie puzzels die laatst 

op het internet is verschenen, 

is de reguliere expressie kruis-

woordpuzzel. Bij deze kruis-

woordpuzzel worden reguliere 

expressies gegeven die waar zijn 

voor het juiste woord. De taak 

is de hele kruiswoordpuzzel zo 

in te vullen dat alle reguliere ex-

pressies waar zijn. 

De puzzel is filmgerelateerd, ho-

pelijk lukt het jullie om het juiste 

antwoord te vinden. 

Voor eenieder die reguliere ex-

pressies niet (meer) kent, raden 

we de site regexone.com aan, hier 

zijn enkele goede tutorials te vol-

gen om het onder de knie te krij-

gen. Ook kun je een handig over-

zicht vinden met de betekenis 

van de tekens.

 

Reguliere Expressie 
Kruiswoordpuzzel 

Horizontaal 
1) [^h]([aeiou])v\1.+ 
2) .{2}(gw|st|br)[^d-q]* 
3) d\w[uiop](in|vi)[^a-f]* 
4) ([f-z]{2})\1 
5) [a-f]{1,3}r[p-z]{1,3} 

Verticaal 
1) (t|r|s)[a-j]{1,}n?n[^a-ce-km-z]*er 
6) (pos|neg|neu)[eo]t[^b-hk-z]{2}t(in|er|or) 
7) [aeiou]r[bgpt]o 
8) s(tar|age|oft)z*g+[aio][bpteg]* 
9) [^i-z]([aeiouy])\1[c-h]
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Esther Smits, Marieke Zweers, RU Nijmegen 

A problem with using knowledge based systems is that they 
need rules from music theory, but music theory is not formal 
enough. This lack of a formal description can be complement-
ed with other information coming from statistical information 
and with rules that are extracted from experiments. Marieke 
Sweers did such an experiment, hoping to find rules to add to 
the collection already used by the Melody Generator II (MG 
II).

MG II contains four models which make melodies in different 
ways. The model used in this experiment is the Chord-based 
model, which combines different rules and creates a beginning 
of a music piece. It doesn't really decide anything about the way 
the piece is continued, however. The MG II lacks rules about 
the continuation of the music pieces it creates, and it are such 
rules that Sweers is hoping to discover. Three features – harmo-
ny, contour and rhythm – were selected for this purpose.

Every feature will have two levels: repeated and varied. The har-
mony of the melody is the  succession of its chords, mostly 
groups of three tones, that are played to accompany and guide 
the melody. The contour is the sequence of relative pitch 
heights, or intervals, of the successive tones in a melody. It con-
tains information about the direction of the interval and the size. 
The rhythm is set in a meter (e.g. 3/4 or 4/4) which divides time 
in periods called measures that are repeated and can be divided 
into small periods. A rhythm is a pattern of note durations with-
in a meter. It may contain syncopation: a delay in the rhythm or 
an accent where there normally would not be one.

Since the three features can all be repeated or varied during a 
piece of music independently, eight different combinations of 
the features were created, as you can see in figure 1. The condi-
tions are coded by three letters ('h' for harmony, 'c' for contour, 
'r' for rhythm) with a corresponding number, zero meaning 
repeated, one varied.

Two experiments were conducted to test which combination of 

features appealed the most. The participants were asked to lis-
ten to melodies with the different combinations of features. 
First they were asked to rate melodies on how human-made 
they sounded and to give their preference for the melody. The 
second experiment was done to understand how similar the suc-
cessive parts of music of the different conditions sounded to the 
participants.

The analyses revealed that rhythm and harmony significantly 
influenced the naturalness rating when contour was kept con-
stant: melodies with repeated rhythm and varied harmony were 
considered more natural. However, these effects disappeared 

 RULES fOR MUSIC GENERAtION

Can Computers 
Compose Music? 

Researchers have been trying to make computers compose music for over 50 years. Researched  

solutions include statistical learning, evolutionary methods and knowledge based systems. An 

example of a knowledge based system that can create music is the Melody Generator II by Povel.  

Figure 1, The eight different combinations of features



 RULES fOR MUSIC GENERAtION

music generation
De Connectie 

when contour was varied. Only rhythm influenced the prefer-
ence rating: melodies with a repeated rhythm were preferred, 
which suggests that this might be a good rule to introduce into 
the MG II. The rule that follows from this research is novel: no 
other studies have been done about repetition, not that of 

rhythm, nor that of the other two features. 
The results of the rhythm should however 
be considered with caution. In the experi-
ment a high amount of syncopation was 
used and some participants pointed out that 
the rhythm sounded strange due to the syn-
copation. This might have influenced the 
results.

The other result concerns the harmony of a 
melody and translates in the following rule: 
when contour is repeated, the harmony 
should be varied. The effect of harmony on 
naturalness can be explained by sequence, 
a way of elaborating a melody. A sequence 
is a repeated piece of music, for example 
two bars, where the subsequent pieces are 
transposed up or down the same number 
of steps successively. The effect of harmo-
ny disappears when the contour is varied, 
which can also be explained by the 
sequence: if the contour is varied, there is 
no repeated piece to be recognized when 
transposing it. The effect of the sequence 
then disappears.

The analysis revealed that similarity was 
not correlated with naturalness or prefer-
ence. The similarity per condition can be 
seen as the sum of similarity of every fea-
ture. Rhythm was rated as more natural 
and as preferred when more similar, while 
with harmony this was the other way 
around. So if a melody was seen as more 
similar the naturalness and preference rat-
ings would go up for rhythm, but down for 
harmony, vice versa if the melody was less 
similar. The two features cancelled each 
other out.
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Esther Smits, RU Nijmegen

Figure 2, A screenshot of the program while generating a melody with the standard settings. In the experiment, a chord based model was used.

With these two new rules, the melodies generat-
ed by MG II will sound more natural, but there 
are many more possible rules waiting to be found. 
As can be seen, the rules do not only depend on 
information from music theory. They can be 
sought in a combination of resources: music the-
ory, but also learning from examples of existing 
music and extracting rules from human percep-
tion as done here. The MG II shows potential, 
with new rules it might compose melodies just as 
well as humans.

REFERENCES:

 •  New rules for the Melody Generator II – Repeating  

     rhythm and varying harmony, Marieke Sweers (2012)    

 •  Melody generator: A device for algorithmic music  

     construction, Povel (2010)

C o m p u t e r s  &  M u s i c
The world's first computer to play music was CSIRAC 
which was designed and built by Trevor Pearcey and 
Maston Beard. Mathematician Geoff Hill programmed 
the CSIRAC to play popular musical melodies from the 
very early 1950s. In 1951 it publicly played the "Colonel 
Bogey March" of which no known recordings exist. 
However, CSIRAC played standard repertoire and was 
not used to extend musical thinking or composition 
practice which is current computer-music practice. 

CSIRAC, Australia's first digital computer, as displayed at the Melbourne Museum

music generation
De Connectie 
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Kunstbabbel
Kim Feenstra Kuiper, RU Nijmegen

Soms maak je iets mee, iets wat je niet verwacht, maar wel 
iets wat prachtig is om mee te maken. Sommigen noemen 
dat ‘het lot’, ik noem dat simpelweg toeval. Zo moesten we 
de gegevens van de hoofdredactie aanpassen bij de Kamer 
van Koophandel. Niemand weet hoe dat moet, dus dan ga je 
naar de website. Vol overtuiging typ je ‘www.vkv.nl’  in. Oeps, 
verkeerde site. Maar nu komt het toevallige gedeelte: dit blijkt 
dé website te zijn voor Kunst Connectie. 

Nu kun je deze toevalligheid helemaal fantastisch vinden 
–zoals ik- of je vindt er echt helemaal niets aan. Zo is het ook 
met kunst: soms vind je het helemaal geweldig en soms vind 
je er niets aan. Wat is kunst eigenlijk? Geen idee. In de derde 
klas deed ik mee aan de wedstrijd: design your own identity. 
Ik had mijn lievelingsschoenen, die echt helemaal kapot 
waren, be-papiermarchéd met foto’s van mensen om wie ik 
gaf. Mijn docent vond het helemaal niets, maar de jury vond 
het fantastisch! Hiermee heb ik een tweede plek behaald en 
heb ik interviews gegeven. Tijdens de interviews werden din-
gen aan mij gevraagd die ik totaal niet relevant vond. Zo vroe-
gen ze bijvoorbeeld waarom ik zwart-wit foto’s had gebruikt. 

Dat was gewoon omdat de kleureninkt op was. En waar-
om had ik rood vilt in de schoenen gestopt? Simpelweg 
omdat de binnenkant kapot was en dat zag er niet uit. En zo 
gingen ze maar door. Denken kunstenaars dat overal een 
kunstzinnige reden voor moet zijn? Had ik überhaupt wel 
kunst gemaakt? Volgens de definitie van ‘woorden van de 
Nederlandse taal’ had ik dat gedaan, namelijk ”het maken van 
unieke creatieve dingen, zoals een schilderij of een beeld, of 
de producten zelf”. De definitie van het cultuur netwerk is iets 
anders: “Het is niet mogelijk een determinerende definitie te 
geven, omdat kunst een sociologisch, psychologisch én his-

torisch gebonden begrip is. En dus continu in beweging. 
Kunst is in die zin een verzamelbegrip voor het totaal aan 
kunstuitingen, zoals dat gegroeid is vanuit historische en cul-
turele tradities”. Het kan dus best zijn dat ik 9 jaar geleden, 
voor die tijd, kunst heb gemaakt. 

Maar nu zijn we in 2013, het tijdperk waar wij computers 
veel van ons werk laten doen. Zelf wist ik niet of ik kunst had 
gemaakt, dus wat nu als ik het kunst maken door een com-
puter laat doen? Ik denk dat de meeste mensen, als ze weten 
dat het door een computer is gemaakt, het geen kunst zullen 
noemen. Computers maken immers geen unieke, creatieve, 
dingen, toch?  De beslissingen voor mijn kunst waren alleen 
niet door mij gemaakt, maar door de omgeving. Dat ik geen 
kleureninkt had en alleen maar beschikte over rode stof, heeft 
tot het mooie resultaat geleid. Met de huidige technieken, 
zoals neurale netwerken, kun je ook deze random factoren 
implementeren die uiteindelijk in creatieve uitingen zullen 
resulteren. De vraag of mensen het dan mooi vinden, zal 
afwachten zijn, maar met gewichtsupdating kun je dat natuur-
lijk meenemen naar je volgende kunstwerk. Zolang je maar 

niet vermeldt dat het door een computer is gemaakt, denk ik 
dat het tot prima kunst zal leiden.

Speciaal voor deze column heb ik dit prachtige kunst-
werk voor mij laten maken door een single layer perceptron 
en dat wil ik graag met jullie delen. Vergeet gelijk dat ik het 
door een computer heb laten maken, dit is mijn eigen creatie-
ve kunst. Hang dit naast de Piet Mondriaan van je ouders en 
geniet van de overweldigende reacties 
die je zult krijgen, kunst is namelijk 
altijd in beweging.

 

Ik vertel graag verhalen, het liefst drie keer hetzelfde verhaal tegen dezelfde persoon. Om 

dezelfde column in drie verschillende edities  van ‘De Connectie’ hetzelfde te houden, zou 

een beetje vreemd zijn. Daarom mag je dit verhaal drie keer lezen, want dan lijkt het net of 

ik het je drie keer heb verteld. 
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During 1 vs. 1 soccer matches, the attacker’s goal 
is to find the ball, approach the ball, align the ball with 
the goal and finally shoot. As many times possible 
within five minutes. A defender should guard the goal, 
so the attacker won't score.  The field measures 3.12 
by 2.52 meters and has a yellow goal, a blue goal and 
two side markings (Fig 1).    

 Methods 

The two approaches towards aligning the goal are 
compared to find out which one can shoot the ball on 
target the fastest. Ten trials is enough for representative 
testing[1,2]. Ran-dom locations and orientations for 
the Nao are chosen. The color of the target goal [blue, 
yellow] is picked random so that five trials include the 
yellow goal and another five include the blue goal. The 

ball is placed right before the Nao’s feet. The recorded 
time is the duration of the Aligngoal behavior. Apart 
from the time, we discriminate these results: Ball Lost, 
On Goal, Off Target and Score. 

The Adaptive variant looks slightly up, so that the 
side markings and goals can be seen with the bottom 
camera from across the field. If no goal or marker is 
detected initially, it walks counterclockwise along an 
1/8th circle (X = .04 , Y = -.11 , theta = .65) around 
the ball. These walk commands don’t mirror well 
on Nao’s, so the parameters for clockwise and coun-
terclockwise variants need to be fitted separately [3]. 
These are found by trial and error. 

When the Nao sees or has last seen the left mark 
(bottom if the target goal is yellow) it turns 1/8th coun-
terclockwise. When the right mark is or was seen, it 
turns 1/8th  circle clockwise (.04, .12 , -.85). The same 
goes for seeing the wrong goal. This approach ensures 
that the Nao keeps receiving movement commands 
until a new visual marker is discovered. When the tar-
get goal is seen, and the biggest colorblob is too far to 
the left, the Nao moves a 1/32th circle councterclock-
wise (0, -.04 , .15). If the biggest colorblob is too far to 
the right, the Nao moves a 1/32th circle clockwise (0, 
-.04 , .15).

The Ballistic variant makes the Nao move its head 
left and right, scanning the perimeter. The moment 
the Nao detects a marker or goal, it stores the heads 
position [yaw, pitch] and the location of the marker on 
the screen [Xs, Ys]. From this, the angle of the left side 
of a visual marker is computed, from the Nao’s per-
spective. Finally, the number of 1/16th turns is com-
puted.

It is hypothesized that the Adaptive approach (A) 
will outperform the Ballistic approach (B), for B lacks 
a fundamental piece of information: the Nao’s loca-
tion. B’s advantage over A is that there’s one sweep 
of the perimeter and has just one calculation step. It 
could therefore be faster. However, in order to know 

Ben Wolf,  RUG

With humanoid Nao’s and the Borg framework, 
the Ragnarök team set to model a complete soc-
cer behavior for the Practical Autonomous Sys-
tems Competition. With aligning to the goal, the 
team created two variants, a Ballistic and Adap-
tive sub-behavior — and put them to the test.

Figure 1, The pitch, with a yellow goal to the left,  
blue goal to the right and side markins

A 

C
B

Nao Soccer
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the desired turning angle, one should know the posi-
tion of the Nao. Detecting a left marker does not imply 
turning a quarter clockwise (Fig1.a), it could as well 
be 1/8th clockwise (Fig.1 b) or half a circle clockwise 
(Fig.1 c).

 Results 

The behaviours ran on the same Nao (Jen). Jen’s 
position and orientation were randomized. Relative 
Theta is the angle between the current middle of the 
field of view and the middle of the target goal.

From these trials, A has scored four times and 
kicked the ball on target three times. seven out of ten 
trials were succesful (S, OG) and reasonably fast (µ = 
36s, σ = 17s). B is considered successful four out of 
ten times, but on average aligns ten seconds faster (µ = 
21s, σ = 8.8s). 

The distance and duration, are plotted in Figure 2. 
It seems that the distane correlates positively with the 
duration of the aligning sub-behavior correlated with 
r = 0.67, the absolute angle correlates poorly with the 
duration (r = 0.20). 

One would expect that the duration of aligning 
depends on the desired turning angle and disregards 
the distance towards the target. The results however 

show the exact opposite. Trial 6 seems to be an out-
lier, for this is when the Nao overcorrected the angle 
multiple times before scoring the goal. If you were to 
remove trial 6, the distance (r = 0.07) would indeed 
not correlate, while the angle has a correlation factor 

of 0.51. However, more measurements are needed to 
support this claim.

 Discussion 

The Ragnarök attacking behavior won the tourna-
ment by scoring two goals in the qualifiers and one goal 
in the finals. The overall behavior was, at least, suc-
cessful.

The comparison of the Adaptive and Ballistic vari-
ants of Aligngoal led to some expected and some unex-
pected results. The Ballistic approach (B) was indeed 
faster than the Adaptive approach (A). B finishes with-
in 40 seconds, regardless of its detection, while A 
proved to take up to 80 seconds. However, A is more 
accurate and therefore preferred over B.
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Trial Nao X cm Nao Y cm Nao θ d Target  Distance (cm)  Rel θ r Time A (s) Time B (s) 

1 202 70 119 Yellow 108 70 BL OT 39 

2 118 105 263 Yellow 105 -98 S 18 S 23 

3 207 198 147 Yellow 216 123 OG 31 BL 

4 97 180 48 Blue 134 71 OG 25 S 08 

5 96 196 302 Blue 118 -48 OG 31 S 26 

6 51 61 58 Blue 260 73 S 73 OT 8 

7 208 205 171 Blue 139 -139 S 43 BL 

8 88 78 7 Yellow 84 -147 S 37 OT 39 

9 111 117 101 Blue 195 101 OT 80 OT 39 

10 154 114 63 Yellow 119 46 BL OG 27 
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Figure 2, Correlation diagrams for the distance 
and angle of succesful trials, A being black and B grey.

Watch the Ragnarök 
attacker in action on 
Youtube during the 
Pas Tournament!

Table 1, Results from the trials. S (score), OG (posts or keeper), OT (off target), BL (ball lost 
while aligning). Nao X and Y are measured from the upper left corner of the pitch (Figure 1)

Nao Soccer
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Drs. Ruud Barth

Art is a typical product of human creativity that is solely con-
sumed and enjoyed by intelligent beings. Although there may 
exist many other art producers, like mother nature can create 
the most impressive sceneries, it is our eye and mind that attach 
the predicate of beauty to things that objectively do not differ 
from the next random object or event. Aesthetics in art is as sub-
jective as it is complex in origin and it is one of the things that we 
might never fully understand.

In science on the other hand we do try to figure out such things, 
like simulating creativity in the field of Artificial Intelligence. 
One of the aspects of an intelligent machine, is that it should 
be creative in the human sense. This means more than find-
ing innovative solutions to problems; it concretely implies that it 
should be able to create fine art. Today this remains a real chal-
lenge, because it means we must make a machine which pro-
duces things with a property that is hard to define and is high-
ly subjective.

Creating such a machine might seem very simple at first glance. 
An algorithm that creates random parallel and orthogonal lines 
with additional colored rectangles can easily result in a master 
piece similar to a Mondrian painting. To what extend the un-
derlying process can be considered artistic however, is debat-
able. One might argue that not only the process behind it must 
be of a certain degree of complexity, but that the resulting work 
should pass an Artistic Turing Test. Problematic remains the 
subjectivity of the creative arts: there is and will never be a uni-
versal consensus of what art entails and thus such a system will 
or will not be classified as artistic depending on the human who 
judges it.

Truly creative machines are not to be expected soon and before 
desiring too much, we might need to create general artificial in-

Artificial  
Creative 
Intelligence

The Glowe: a supportive tool for music creation

The Glowe : A SupporTive Tool for muSic creATion
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to a computer. Because the glove glows, we coined the instru-
ment the Glowe.
The output of the instrument is used to create the music and 
also to provide visual feedback. A visualization on a screen gives 
the user and audience a helpful indication of where the fingers 
are moving in space. It also adds aesthetic value during a per-
formance by providing a multi-modal experience. To create the 
actual music, the raw gestures are not used because gestures are 
more than just positional data of each finger over time. Higher 
order features, such as velocity or 'curvature' provide valuable 
extra information about the gesture. Therefore a list of derived 
features are used for a more rened musical control.

Also specific gestures can have a meaning for the artist; hence 
the order of movement provides usable information. We there-
fore implemented a learning component that serves as addition-
al output of the instrument. This gesture classifier is based on 
a Hidden Markov Model, which was specically designed for in-
cremental gesture recognition. The beauty of this approach was 
twofold. First only a single training example is needed per class, 
so the artist can train the instrument very easily. Second, the in-
cremental nature of the classifier produces an updated distri-
bution of class likelihoods at each point in time. This is in con-
trast to classifying a gesture after the total gesture is made. The 
advantage is that the target class is predicted in an early stage so 
that the artist remains perfectly in control of the timing.

 Music Creation 

With the feature values and gesture classifications as output of 
the instrument, it was key to develop musical mappings that are 
intuitive. This important part was captured in the thesis propos-
al as a separate module and was sent to the Center for Comput-
er Research in Music and Acoustics (CCRMA) at Stanford Uni-
versity. They invited me shortly after to perform this research at 
their facility. During the 3 months of my visit, I developed 3 in-
tuitive metaphors for musical creation with the Glowe: Contin-
uous Sound Control, Invisible Air Instruments and Conducting a 
Digital Orchestra.

 Continuous Sound Control 

When the artist creates gestures with the Glowe, its output of 
movement features continuously change. It would therefore be 
interesting to see if these changes could intuitively change cer-
tain parameters of sound. For example, the speed of a motion 
could be connected to the volume of a synthesizer.

This mapping from motion features to musical parameters can 

telligence first. What we can create however are smart devic-
es or tools that support the creation of art in an intelligent way. 
These tools either learn the art from an artist or use known be-
havioral information to support the creation thereof. As there 
are many forms of art, I will focus in this article on the creation 
of music, aided with a tool containing some artificial creative in-
telligence.

 the Glowe 

When I was working on my master's degree at the Radboud 
University, I had to come up with a thesis topic like everybody 
else. For me this ideally would combine creativity with my Ar-
tificial Intelligence curriculum. One should always pursue the 
things they like, meaning for myself that either photography or 
music should be blended with computers or high-tech. I there-
fore decided to do a project to research and develop a new digi-
tal musical instrument, holding a touch of intelligence.

The main idea spawned in a turbulent taxi drive, en route to 
London city. I imagined to create a system that let the user draw 
gestures in the air. These hand gestures then would be interpret-
ed to a sound-space by a smart system. Because such an inter-
pretation can be realized in infinite ways, either a priori musi-
cal knowledge has to be provided or the artist should train the 
system to ensure that the instrument would become intrinsical-
ly intuitive to use. It is hence not the artist that should learn the 
instrument, but the instrument would learn from the artist. By 
making use of findings from scientific research, the intuitiveness 
of making music would be strengthened.

Music is all about timing and precise control, and therefore an 
interface with low latency and high resolution was needed to 
be developed. Fortunately researcher Johnny Chung Lee fig-
ured out that the infrared tracking camera of the Nintendo Wii 
remote controller can be used to track your fingers. When a 
source of infrared light is added on the fingertips, you can de-
tect them very fluently and accurately. It is said he was hired by 
Google soon after due to his creative use of existing technolo-
gy. With his idea in mind, we developed a light emitting glove. 
The light is tracked by the Wii controller and is sent wirelessly 
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be done in numerous ways. But to connect them randomly 
would probably result in a very counter-intuitive instrument. To 
investigate usable mappings, we performed user experiments
to correlate changes in sound parameters (pitch, loudness, bright-
ness, rhythm, syncopation and staccato) to motion features (X, Y, 
Speed, Horizontal Energy, Vertical Energy, Curvature, Direction 
and Directional Change). In the experiment, 30 participants re-
ceived the task to find an intuitive hand motion to a sound they 
heard. The sound patterns had one musical parameter that was 
either increasing or decreasing. The resulting movements were 
then analyzed by looking at differences between feature distri-
butions of those movements and statistical analyses on deriva-
tives of those distributions.

The results showed us that there indeed were certain move-
ments associated with changes in sound. For example, an up-
ward movement was signicantly associated with pitch (see Fig-
ure). We then used all these findings to map all movement 
parameters to sound parameters of a synthesizer, resulting in an
intuitive musical mapping. The artist is now able to play a syn-
thesizer intuitively with his hand gestures in the air, continuous-
ly altering the sounds with his movements.

 Invisible Air Instruments 

The metaphor of playable invisible instruments in the air was 
also realized. Air piano or air drums are examples of such in-
struments. By adding an accelerometer on a fingertip, the artist 
can push a virtual key in the air which corresponds to a certain
sound or event. When such a push event is detected, the rel-
ative position of the push in the air determines the timbre of 
the sound. The sound is generated by mapping both axes on 
a MIDI scale. Notes are then transmitted over the network 
and processed by a synthesizer. Similarly, the axes can also be 
mapped to control continuous filters of the synthesizer. This 
way a push event on the top left will then trigger a diff erent tim-
bre than the same event in the center. In contrast to the other 
two metaphors, this one has less or no creative articifial intelli-
gence added. But it felt intuitive nonetheless due to its tight re-
lation with conventional instruments.

 Conducting a Digital Orchestra 

The third way to create music with the Glowe is by using the 
implementation of the conducting metaphor. The metaphor of 
conducting suits our interface very well because both a conduc-
tor and the user of the Glowe create hand gestures to gain con-Correlation diagram for pitch and upward motion
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trol over sound. With the Glowe, the artist can create a specif-
ic gesture after which a digital orchestra produces music. Each 
gesture has a specific meaning, for example ‘play hobo solo, part 
1’. By performing a series of gestures, specific parts of a musical 
piece can be played in any desired order.

To train the digital orchestra, different sound samples repre-
senting orchestral settings are loaded into memory. Whilst each 
setting is played back, the user can find a gesture which suits the 
current sounds intuitively. This single gesture can then be set as 
the training example for the classier.

After training all orchestral settings, the artist can start a perfor-
mance by creating a specific gesture. When the target class is 
recognized, a fader representing the desired orchestral setting 
is increased whilst other settings are decreased. When the user 
switches to make a dierent gesture, the current sound will di-
minish and a new setting of the orchestra will start to play. This 
way the artist can conduct a digital orchestra.

As a proof of concept, a performance piece was made based on 
The Grid by Philip Glass. The goal was to reproduce the piece, 
but also give the performer the freedom to rearrange different 
parts. The original piece was cut up in different sound samples 
and each was set as an orchestral setting. The reinterpretation 
of The Grid was performed at CCRMA before a live audience 
with great success.

 the future 

The Glowe is a new addition to digital musical instruments. 
Like the Theremin in its time, the innovation lies in the intan-
gibility of the interaction: performers can freely create gestures 

in the air. The instrument uses the advent of computerized mu-
sic to enhance its functionality with some creative artificial intel-
ligence. Soon even the glove won't be necessary anymore; there 
is a company in Silicon Valley which invented the Leap Motion 
controller. It provides the same functionality, but without the 
need of any gloves or markers.

In the future the implemented metaphors could also be com-
bined. For example, in the conducting metaphor a specific set-
ting of the orchestra is always fixed. This means that there is no 
variation in any two performances of the same gesture, though 
this
might be desired to increase the expressiveness. One way to 
add this variation is to combine this musical mapping with the 
continuous sound control paradigm where motion features are 
linked to musical parameters. For example, my study shows that 
an increased speed of a motion correlates intuitively with in-
creased dynamics. We could then use the feature of speed to 
control the loudness of the orchestra.

My digital instrument is an example of the addition of a bit of ar-
tificial creative intelligence to instruments. By using knowledge 
gained through science, some a priori intelligence is added to 
the Glowe. The learning component can be taught what the art-
ist wants with his gestures. However, truly creative artificial in-
telligence remains science fiction, but we will get there one day.
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Thomas van Gemert, Universiteit Utrecht

In 2008 begonnen Luke Kelly en Doug Marx aan een 
project om een robot te bouwen die kan schilderen. 
Vangobot, afgeleid van ‘Van Gogh robot’, moest een 
robot worden die kan schilderen op dezelfde manier 
als een menselijke schilder. In 2009 was de eerste ver-
sie voltooid en ondertussen is er al een Vangobot 4. 
Deze robot kan alles gebruiken wat een menselijke 
schilder ook zou kunnen gebruiken: kwasten van ver-
schillende grootte en lengte, verschillende soorten verf 
en mengtechnieken. Vangobot heeft een ingebouwd 
mengsysteem dat er vergelijkbaar uit ziet als een palet 
dat schilders over het algemeen gebruiken. Dit zorgt 
voor veel ruimte voor variatie: Vangobot heeft meer-
dere vaardigheden: het kan oude verf laten zitten, het 
palet schoonmaken, meer of minder verf toevoegen 
en bepalen hoe en hoe lang het moet mengen. Iedere 
optie geeft weer een ander effect op het doek, net als 
dat zou gebeuren bij een menselijke schilder. Dat is 
ook niet zo gek, want ondanks dat Vangobot er een 
beetje uitziet als een grote printer zonder behuizing, 
gebruikt hij een pols waarmee hij op alle mogelijke 
manieren kan schilderen. In de software wordt aan de 
hand van een referentiefoto een stappenplan gemaakt 
dat de robot kan volgen. Alles kan daar worden aange-
past: stijl, kleur, techniek en effecten. Aan de hand van 

dat stappenplan wordt op een doek van maximaal 1 bij 
1 meter het schilderij geverfd.

Doug Marx kwam met het idee om een robot te bou-
wen die zelf kon schilderen. Hij is verantwoordelijk 
voor het artistieke gedeelte, terwijl Luke Kelly het 
technische gedeelte voor zijn rekening nam. Mede 
daardoor is Vangobot niet zomaar een dure kopieer-
machine: Vangobot heeft een unieke stijl die het best 

Kunstmatige intelligentie wordt steeds herkenbaarder in het dagelijks leven. Denk 

bijvoorbeeld aan robotstofzuigers of spraakherkenning op je telefoon. Een onder-

werp dat in dat opzicht vrij nieuw is, is kunst. Er zijn robots en software die kunst 

kunnen maken; van letterlijk kopiëren tot iets geheel nieuws ontwerpen. Maar je 

kunt nog niet naar de Mediamarkt voor een Creabot en schilderijen worden nog 

niet gesigneerd met ‘R2-D2’. Kunstenaars zweren nog steeds bij het gebruik van 

hun eigen creativiteit en beoordelingsvermogen voor het maken van kunst. De Van 

Gogh Bot kan wel eens verandering brengen in deze dingen. 

VAn Gogh
De Noord-Amerikaanse 

Givin Up and Letting Go, december 2009
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kan worden gezien als een combinatie van Matisse en 
Van Gogh. Het doel van de robot is volgens Doug en 
Luke om kunstenaars een nieuwe manier te geven om 
kunst te maken. Door de vele variatiemogelijkheden 
kunnen unieke werken worden gemaakt. Bijvoorbeeld 
door de richting van de kwast te veranderen, waarmee 
je een aparte structuur krijgt.

Maar is het nu echt kunst? De Vangobot is vaardig, 
maar veel mensen vinden het nog steeds een geavan-
ceerde na-aper. Hij maakt het schilderij ten slotte aan 
de hand van een foto, dus het creatieve gedeelte komt 
nog steeds van de mens. Ook is de machine zich niet 
bewust van wat het schildert, het werkt alleen de gege-
ven code af. De makers zijn het hier niet mee eens en 
stellen dat de machine wel degelijk als een kunstzinni-
ge geest kan worden gezien. Hij heeft zijn eigen stijl en 
kopieert niet zomaar een foto, hij maakt er een heel 
nieuw kunstwerk van.

 
De Vangobot wordt door zijn makers gezien als een 
nieuw hulpmiddel voor kunstenaars. Dus geen vervan-
ging voor de kunstenaar zelf. Dat blijkt ook uit het ont-
werp: de robot kan alleen verf op een doek aanbren-
gen, hóé hij dat moet doen is aan de mens die de 

machine instelt. Door de mechanismen die Vangobot 
gebruikt ontstaat wel een eigen stijl. Verschillende doe-
ken zijn aan mensen verkocht zonder dat ze ook maar 
enig idee hadden dat het van een robot afkomstig was. 
Blijkbaar kunnen mensen ook iets mooi vinden wat 
niet door mensen gemaakt is. Onder de naam ‘Pop 
Art Machine Studios’ verkopen Luke Kelly en Doug 
Marx de gemaakte schilderijen via hun website. De 
machine zelf is niet te koop. Misschien brengen fabri-
kanten over een tijd dergelijke machines op de markt. 
Het zou geen gek idee zijn, gezien Vangobot een heel 
nieuw licht werpt op een kunsttraditie van honderden 
jaren oud.

BRONNEN:

 •  popartmachine.com

 •  vangobot.com

 •  gurneyjourney.blogspot.nl/2012/12/vangobot.html

 •  www.youtube.com/watch?v=q74dRDH3PPU

Bank Heist, februari 2012

Vangobot in zijn na-
tuurlijke omgeving. 
Deze "printer" krijgt 
de verf via een slange-
tje binnen.
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Is het geen kunst hoe Apple telkens 
weer zijn producten weet te verkopen? 
De eenvoud van hun producten is geba-
seerd op de eeuwenoude regel: de ‘Gul-
den Snede’ veel gebruikt door kunste-
naars. Kunst lijkt misschien ver van de 
computer te staan, maar niets is minder 
waar. Wiskunde, computerwetenschap en 
kunst gaan al sinds het bestaan van de eer-
ste computer hand in hand samen. In de 
jaren ’40 zijn de eerste computers ontwik-
keld. Ze waren alleen lastig te gebruiken, 
vandaar dat voornamelijk wiskundigen en 
computerwetenschappers de eerste stap-
pen namen in de computerkunst. Denk 
eens terug aan de Renaissance waar Leo-
nardo da Vinci naast kunstenaar ook een 
uitvinder was, Michelangelo een bouw-
kundige en Galileo Galilei naast weten-
schapper ook een kunstenaar. Geen onge-
kende gang van zaken dus. Echte digitale 
kunst liet in de jaren ‘40 en ’50 echter nog 
op zich wachten.

Pas in de jaren ’60, toen visualisatie-
methoden ontwikkeld werden, kwam de 
interesse voor de combinatie kunst en 
computers echt op gang. Wederom zet-
ten wetenschappers de eerste ruwe plotter-
printers in om kunst te fabriceren. Zonder 
dat ze het van elkaar wisten schreven com-
puterwetenschappers Frieder Nake, Geor-
ge Nees en Michael Noll algoritmen die 
automatisch tekeningen genereerden. In 
1965 stonden exposities zowel in Europa 
als in Amerika in het teken van het werk 
van deze heren.

 
Tot de jaren ’70 zagen kunstenaars 

zelf de computer als een kapitalistisch 
middel dat voornamelijk diende om oor-
log mee te voeren. Kunstwerken vervaar-
digd door of met hulp van een computer 
achtten zij minderwaardig. In de jaren ’70 
veranderde dit. De computer werd steeds 
meer geaccepteerd binnen de kunstwe-
reld. Kunstenaars maakten de switch van 
analoog naar digitaal, zoals de kunstenaar 
John Whitney Sr. Hij behoorde tot de eer-
ste lichting die de computer gebruikte om 
kunstzinnige filmpjes mee te maken. Tik 
zijn naam maar eens in op YouTube en 
je vindt veel van zijn psychedelische werk. 
De film Arabesque wordt gezien als zijn 
meesterwerk. Het is gemaakt met behulp 
van een computer gebouwd door IBM. 
IBM was in die tijd een promotor van 
digitale kunst. Handleidingen voor kun-
stenaars zoals “Computerkunst in Paris” 
moesten hulp bieden om de stap naar digi-
tale kunst te maken.

  
De jaren ’80 bracht ons de Commo-

dore C64, de best verkochte personal 

Mike Ligthart, RU Nijmegen

Wat Galilei,  
plotterprinters en de 
Commodore C64 gemeen hebben

Een kunsthistorisch perspectief op digitale kunst
computer aller tijden. Voor het eerst was 
er een computer met een grafisch gebrui-
kersinterface. Dit maakte het gebruik van 
de computer nog makkelijker. De eer-
ste fotobewerkingsprogramma’s ontston-
den en kunstenaars omarmden ze. Verder 
werd in die periode voor het eerst geëxpe-
rimenteerd met 3D software. Kunstenaars 
raakten zelfs gefascineerd door roboti-
ca. De Canadees Norman White maak-
te in 1987 de ‘Helpless robot’. Dit is een 
komische interactieve installatie die niet 
zelfstandig kan bewegen. Museumbezoe-
kers werden door een synthetische stem, 
de stem van de robot, gevraagd om de 
installatie te roteren. De stem droeg steeds 
op dit in een andere richting te doen. De 
mensen hadden nog nooit zoiets meege-
maakt en het werd een immens populai-
re attractie. 

 
Ondanks al deze ontwikkelingen 

bleef de traditionele kunstmarkt erg geslo-
ten voor digitale kunst. Er waren nog te 

Frieder Nake, 13/9/65 Nr. 2 (ook bekent 
als ‘Hommage aan Paul Klee’), 1965, 
plotter tekening, inkt op papier, 40 x 40 cm

Screenshot uit 'Arabeque' van John Whit-
ney sr., 1975, (nabewerkt voor drukken in 
grijstinten)
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veel vooroordelen over dit type kunst. De 
esthetische waarde van veel werken lag 
niet erg hoog vanwege de beperkte grafi-
sche kracht van de computer en de ten-
toongestelde installatiekunst haperde 
regelmatig tijdens exposities. 

In 1994 kwam het ‘World Wide 
Web’ en dit bracht grote veranderingen 
met zich mee in de (kunst)wereld. Infor-
matie en dus ook digitale kunst konden 
in termen van seconden over de wereld 
verstuurd worden. Liefhebbers stuurden 
de eerste kettingmails met interessante 
(kunst)websites over en weer. Zo vergaar-
de digitale kunstenaars meer bekendheid. 
In de jaren ’90 zijn steeds meer gemeen-
schappen opgezet die volledig in het teken 
stonden van digitale kunst. Een voorbeeld 
is het ISEA, Inter-Society for the Electro-
nic Arts, in Nederland. Het ISEA organi-
seert nog altijd elk jaar een symposium op 
een andere plaats in de wereld. 

Norman White, Helpless Robot, 1987–2002, multiplex, staal, sensoren, computers, software, 
electronica, 193 x 180 x 104 cm, Agnes Etherington Art Centre, Queens University, Kingston, 
Ontario, Canada

Sinds de eeuwwisseling kent digitale 
kunst pas echt zijn doorbraak in de kunst-
markt. Naast exposities in vooraanstaan-
de musea zijn ook de eerste commerciële 
galerieën geopend die focussen op digita-
le kunst. Professionals bleken nodig om 
digitale kunst te ontdekken en behouden. 
Maar ook de gewone mens slaat aan de 
digitale kunst met behulp van Apps zoals 
Instagram. Schuilt er ook een digitale kun-
stenaar in jou? Vandaag de dag is digita-
le kunst overal te vinden. Kijk maar eens 
goed om je heen en je zult het vinden.

Bronnen: 

 •  Lieser, Wolf, Baumgärtel, Tilman,Anderson,  

     Robyn. (2010). The world of digital art.  

     Köln: h.f. hullmann. 

 •  www.medienkunstnetz.de/artist/nake/ 

 •  www.dam.org 

 •  www.siggraph.org/artdesign/profile/whitney    

 •  www.youtube.com/watch?v=HnlQa74H7is   

 •  www.youtube.com/watch?v=LYyAHOxY7jU 
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Tuur Leeuwenberg, Universiteit Utrecht

Figuur 1, resultaat van het niche construction mechanism [3]

Dit is natuurlijk geen formele definitie. Die verwacht je 
eigenlijk ook niet te vinden, maar deze beschrijving is al wel  
wat concreter te interpreteren. Wat wel blijkt, is dat het een 
behoorlijk lastige taak is het begrip ‘creativiteit’ goed te omvat-
ten. Dit maakt het vele onderzoek dat er is gedaan naar creativi-
teit en creativiteit met computers natuurlijk alleen maar interes-
santer. Nu volgen een paar voorbeelden van problemen en ook 
successen in dit vakgebied.

 
Jon McCormack [3], onderzoeker bij het Centre for Electron-
ic Media Art van Monash University in Australië, vindt dat er 
geen eenduidig idee is over creativiteit. Je zou kunnen stellen 
dat Mozart creatiever is op muziekgebied dan Lady Gaga. Lang 
niet iedereen zal het hier mee eens zijn. De ideeën die mensen 
hebben over creativiteit zijn erg verschillend per persoon en Jon 
denkt dan ook dat er niet zoiets is als een algoritme om creativ-
iteit 'te meten'. Mensen kunnen dit immers ook niet echt. Hij 
heeft wel een poging gedaan een mechanisme te bedenken dat 
creativiteit toelaat. Hij kijkt hierbij naar ecologische processen. 
Hierbij krijg je vaak een verrassend of onvoorspelbaar resultaat. 
Dit is een eigenschap die je misschien graag, in zekere mate, 

Creativiteit, wat is dat eigenlijk? Is er één soort 

creativiteit of zijn er meer? Is creativiteit bij het 

maken van een schilderij dezelfde als die van 

het bedenken van een creatief algoritme? Dit 

artikel gaat niet meteen in op machines, com-

puters of algoritmen. Eerst wordt er gekeken 

naar het begrip `creativiteit'. Hoe werd hier 

over gedacht toen `computer' nog een onuit-

gesproken woord was. Er hebben namelijk 

al behoorlijk wat denkers hun hoofden over 

gebogen.

Aristoteles bijvoorbeeld, sprak over de verbinding tussen 
de natuur, kunst en spontaniteit. Hij geloofde dat creativiteit 
een mix was van gedachten en geluk (als in `luck') [1]. Goed 
dobbelen blijkt maar weer de moeite waard om te oefenen.

Plato, ook een oude Griek, geloofde in externe of godde-
lijke inspiratie, zoals muzen en goden die ingrijpen bij specieke 
personen [1]. Plato's opvatting lijkt in zekere zin op die van Aris-
toteles. Beiden schrijven het krijgen van nieuwe ideeën deels 
toe aan een onzekere, ondefinieerbare factor. Dan wel een dob-
belsteen dan wel een god. Zo'n factor lijkt in heel veel definities 
en ideeën over creativiteit terug te komen. Dit komt omdat cre-
ativiteit iets te maken heeft met dingen die buiten een `patroon' 
vallen.

Karl Popper deed een poging dit probleem te beschrijven. 
Hij  dacht dat creatieve inspiratie fundamenteel irrationeel was 
en er niks systematisch kan worden gezegd over hoe ideeën ont-
staan, ongeacht de context [1]. Als we dit aannemen, stopt hier 
het artikel ongeveer.

Gelukkig is niet iedereen het eens met Popper en zijn er  
genoeg onderzoekers en kunstenaars die wel iets proberen te 
zeggen over het ontstaan van creatieve ideeën. 

Neem bijvoorbeeld Davide Piffer [2]. Hij deed pas gele-
den, in 2012, een dappere poging een maatstaaf te onwikkelen 
om creativiteit te meten. Hij ziet creativiteit als een schaal. Men-
sen of computers zijn dus bijvoorbeeld 4, 8, en soms zelfs 10.6 
creatief! De mate waarin iemand creatief is, is afhankelijk van de 
creatieve daden.  De ‘creativiteit’ van deze daden is afhankelijk 
van zijn ‘nieuwheid’, ‘toepasbaarheid’ en ‘impact’.

Waarom het moeilijk is om creatieve ideeën te genereren
Computers & Creativiteit
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zou willen hebben bij het creëren  van nieuwe ideeën. Hij vindt 
dat, hoewel creativiteit meestal aan personen wordt toegeschre-
ven, groepen mensen of dieren ook prima creatieve oplossin-
gen kunnen bedenken. Zijn idee over  creativiteit is in wezen dat 
een mechanisme (agent of een groep agenten) creatief is wan-
neer deze creatieve 'artefacten' kan maken.

Het mechanisme, waar hij deze ideeën in heeft uitgewerkt, 
heet het 'niche construction mechanism'. Hierbij loopt hij met 
een groep agenten over een canvas. De agenten tekenen een 
lijntje terwijl ze lopen. Het gedrag van deze agenten wordt evo-
lutionair 'geleerd'. Dit gebeurt doordat de agenten kijken naar 
de afstand tot een naastliggend lijntje. Er zijn verschillende 
'niches' van agenten die allemaal een andere genetisch bepaalde 
voorkeursafstand hebben. Als agenten tegen een lijntje lopen, 
gaan ze dood en hoe meer ze hun eigen voorkeursafstand (fit-
ness functie) benaderen, des te vaker planten ze zich voort. 

Voor wie van zoekplaatjes houdt: zoek het brein, het boze 
oog en de wimper in figuur 1. Als je echt je best doet, zou je er 
ook een grote feniks-achtige vogel in kunnen zien (kop zit links-
boven).

Een probleem dat ontweken lijkt in de methode, zoals hier-
boven beschreven, is dat het creatieve artefact geëvalueerd moet 
worden (Is het artefact creatief?). Dit lijkt op het eerste gezicht 
niet te hoeven bij de methode via de niche constructions. Ech-
ter, zoals Jon zelf ook al aangeeft, zit deze evaluatie gevangen in 
de methode zelf, met name de fitness functie.

Over hoe deze evaluatie precies zou moeten is erg veel dis-
cussie en lijkt er nog geen oplossing in zicht. Wel is er natuur-
lijk de vraag of je om creatief te zijn ook creativiteit moet kun-
nen herkennen. In dat geval zou er misschien geen evaluatie 
nodig zijn. Dit lijkt toch nog een beetje hoop te geven voor de 
toekomst. 

Je kunt de probleemstelling omtrent creativiteit natuurlijk 
ook iets vereenvoudigen. Dit zou kunnen door, in plaats van 
een computer helemaal op zichzelf creatieve artefacten te laten 
maken, de computer te gebruiken bij het maken van een crea-
tief artefact.

Dit is gedaan door Daniel Jones, Andrew R. Brown, en 
Mark d'Inverno. Zij hebben een creatieve tool gemaakt die je 
helpt bij het componeren van muziek [4]. Deze tool stelt niet 
alleen af en toe zelf bedachte loopjes voor, maar kijkt ook naar 
de stijl van de gebruiker.

Er zijn een heleboel mooie tools die ditzelfde principe han-
teren. Zo is er de ZE Frank's v_draw web applicatie. Hierbij 
bestuur je met je stem een lijntje. Naarmate je harder geluid 
maakt, wordt hij dikker. De toonhoogte bepaalt de hoek waarin 
de lijn beweegt (zie figuur 2).

Deze tools creëren op zichzelf natuurlijk geen creativiteit, 
maar helpen misschien wel bij het ontdekken van de cruciale 

eigenschappen van creatieve artefacten.
 

In dit artikel is een korte blik geworpen op de problemen die 
je tegen komt bij het modelleren van creatieve agenten of pro-
gramma's. Er is eerst gekeken naar het begrip `creativiteit' an 
sich. Daarna is ingegaan op een voorbeeld van een programma 
dat creatieve artefacten probeert te maken. Ten slotte is kort 
gekeken naar hoe de computer als hulp kan dienen bij het zelf 
maken van `menselijke' creatieve werken.

Bronnen:

[1] Robert J Sternberg. Handbook of creativity. Cambridge Univ. Press,  

     Cambridge, 12. printing. edition, 2009.

[2] Davide Pier. Can creativity be measured? an attempt to clarify the  

     notion of creativity and general directions for future research. Thin 

     king Skills and Creativity, 7(3):258 - 264, 2012.

[3] Jon McCormack and Oliver Bown. Life's what you make: Niche con 

     struction and evolutionary art. In EvoWorkshops, pages 528 - 537,  

     2009.

[4] Mark. D'Inverno, editor. Computers and creativity. Springer, Berlin,  

     2012.

Figuur 2, voorbeeldresultaat van de ZE Frank's voice draw web app1
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Jelte van Waterschoot, RU Nijmegen

Painting Machine, 3rd version collection: Museum of Computer History [2]

A man called Harold Cohen[1] has dedi-
cated forty years to art and creative 
machines. Cohen's original profession was 
painting and it was only because of coinci-
dence that he learnt the skills of program-
ming. Ever since he learnt to program in 
Stanford, he has been busy with machine 
creativity and his creation AARON. Even 
Ray Kurzweil, famous in the world of AI, 
has shown great interest in Cohen’s work 
as he finds it a real act of artificial intelli-
gence. [3]

Let’s first discuss how AARON is being 
creative. AARON is an artificial intelligent 
painter, built to paint. He has an extensive 
knowledge base and it has two types of 
knowledge, declarative and procedural.[4]  
He has a great mechanical arm that can 
draw with great precision. AARON has a 
large ‘brain’ in which Cohen has pro-
grammed the rules, over a thousand now-

adays, for AARON to work. Cohen had to 
find these rules in real human artwork and 
he had to inform AARON on how the 
external world would look like. A rule for 
example could be when you draw human 
shapes where the arms are located and 
how they can be rotated in the physical 
world. These are called procedural rules. 
But AARON also needs a lot of rules 
about external world objects, which is 
declarative knowledge. For example, he 

needs to know that a human has two arms, 
two legs, etcetera. With these two knowl-
edge systems, AARON can make a unique 
painting every time. 
Every painting is drawn without human 
intervention. You as human can set up a 
few constraints, whether you want more 
abstract art or a more precise representa-
tion of the world. In the early days, AAR-
ON did not have such an extensive knowl-
edge about art and could only draw lines 

This issue of De Connectie 

about artificial intelligence and 

art has to cover the first robot 

painter ever created of course. 

It starts back in 1973, at the Ar-

tificial Intelligence Lab of Stan-

ford University. 

AARON:  
an artificial intelligent artist

Haven (2012)



nummer 1 juni 2013   27

aaron
De Connectie 

without color. Cohen had to color the 
paintings by hand. But later on, as technol-
ogy evolved and colours were possible to 
work with, AARON has developed the 
skill to color his paintings himself. Color 
itself is quite a difficult concept itself, but 
this is a topic for another time.
So machine creativity, what does it mean 
precisely? According to Cohen, about cre-
ativity in the broadest sense, “creativity 
arises when the individual starts to ques-
tion the unquestioned assumptions of his 
field and to act out the scenarios that pres-
ent themselves as a result”. [2] You might 
wonder if the machine is really creative in 
this sense. You could say that all the cre-

ativity is Cohen’s work, because he pro-
grammed AARON. Nevertheless, when 
AARON produces a painting, it would 
never be something Cohen could have 
thought of. Eventually it is AARON who 
makes the decisions on how to to paint, 
while Cohen only provides him with 
knowledge.

Cohen says that firstly he wanted AARON 
to paint like humans did, but this is quite 
the challenge. And as AARON has 
evolved, he gained the insight he did not 
want AARON to paint like a human. He 
wanted AARON to paint like an intelli-
gent computer, which is why he took a 

turn from trying to get AARON thinking 
like a human to himself thinking in com-
puter terms how to get AARON creative. 
This worked better for both of them and 
until today AARON is making art fully 
autonomous. 

REFERENCES:

[1] The website containing all of Cohen’s work,  
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After the storm (2010)
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 je niet wachten om iedereen daar over te vertellen? 

Heb je goede ideeën voor De Connectie? 

Lijkt het je leuk om artikelen te schrijven? 
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