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Sonic Acts XI: The Anthology of
Coert van Gemeren, derdejaars CKI student aan de UU
(coert.vangemeren@phil.uu.nl)

Van donderdag 23 tot en met zondag 26 
februari 2006 vond in het Amsterdamse 
Paradiso en De Balie, de elfde editie plaats 
van het Sonic Acts festival. Het thema van 
dit jaar was The Anthology of  Computer 
Art. In vier volgepakte dagen konden 
bezoekers zich laten overstelpen met de 
audiovisuele kunst die men met behulp van 
computers de afgelopen dertig jaar heeft 
geproduceerd. De twee hoofdingrediënten 
van dit festival waren vooruitstrevende 
elektronische muziek en de geschiedenis 
van de computerkunst. Van stochastische 
computerbeelden tot vet pompende bassen 
die enkel computers voort kunnen brengen, 
het was allemaal te zien en te horen op 
Sonic Acts XI.

De Connectie waarin je op 
dit moment zit te lezen is, 
zoals je wellicht al door had, 
verzorgd door een spik-
splinternieuwe hoofdredac-
tie, die de fakkel begin Fe-
bruari over heeft genomen 
van de oude hoofdredactie. 
Om de oud-redactieleden 
Ella, Julia, René en David 
te bedanken voor de vijf  
prachtige nummers die zij 
het afgelopen jaar verzorgd 
hebben, had de nieuwe 
hoofdredactie besloten om 
hen een gepast afscheidsca-
deau te geven. 
 Een mooi cadeau vonden we in toegangsbewijzen voor de 
11e editie van het Sonic Acts festival in Amsterdam. Het thema 
van dit jaar: The Anthology of  Computer Art. Naast dat ik op vrij-
dagavond met de oude hoofdredactie gezellig een avondje uit 
was in Amsterdam, bood dit festival mij als redacteur eveneens 
de gelegenheid om voor De Connectie verslag te doen van de 
manier waarop er vanuit de kunstwereld gekeken wordt naar 
computers die audiovisuele kunst genereren. Gedurende drie 
volgepakte avonden kreeg de bezoeker 
het resultaat van dertig jaar computer-
technologie, in zijn toegepassing in de 
kunst, voorgeschoteld. Een interessante 
achterliggende gedachte hierbij is, dat 
je je kunt afvragen of  het hierbij gaat 
om kunst die door de computer is gecre-
eerd, of  dat de computer slechts in de 
handen van een vaardig artiest in staat 
is om kunstwaardige beelden te produ-
ceren. Om deze gedachte extra gewicht 
te geven, waren er naast het muzikaal ge-
vulde avondprogramma in Paradiso en 
de tentoonstelling in De Balie, een aantal 
lezingen georganiseerd waar prominen-
ten op het gebied van de computerkunst 
hun zegje deden over wat er volgens hen 
in de afgelopen dertig jaar allemaal veranderd is op dit gebied. 
Het leverde een aantal interessante inzichten op. Al met al 
gaf  het mij de mogelijkheid om – naast het genieten van de 
‘s avonds gepresenteerde bliepjes, ruis en beats – mij ook eens 
te verdiepen in de status van de computerkunst, want die blijkt 
aardig wat overeenkomsten te vertonen met de status van de AI 
in het algemeen.

Donderdagavond
Het festival opende op donderdagavond 
met een lezing van Jasia Reichardt waarin 
zij een overzicht gaf  van de computer-
kunst zoals die zich sinds de jaren zestig 
heeft ontwikkeld. De donderdag was dui-
delijk de dag waarop de serieuze kant van 
de computerkunst aan bod zou komen. Na 
de lezing van Reichardt stonden twee uit-
voeringen gepland van respectievelijk de 
Amerikaan Curtis Roads met zijn laatste 
werk “Point Line Cloud”, en het Oosten-
rijkse duo Granular Synthesis met hun werk 
“FELD”.
 Reichhardt schreef  geschiedenis aan het 
einde van de jaren zestig met de tentoon-
stelling Cybernetic Serendipity, waarin voor 

het eerst computerkunst het centrale thema was. Tijdens haar 
lezing gaf  ze een overzicht van de werken die op Cybernetic 
Serendipity tentoongesteld waren en vertelde ze over haar keu-
zes voor bepaalde werken. Tevens lichtte ze al een tipje van de 
sluier op ten aanzien van de gespannen verhouding tussen we-
tenschap en kunst als het gaat om computer-gegenereerd werk. 
Waar het in de beginjaren enkel nog wetenschappers waren die 
de beschikking over computers hadden en claimden dat deze 

kunst genereerden, kon pas jaren later het 
grote publiek – en dus  ook toen pas de 
kunstwereld – zelf  beschikken over com-
puters en werd er meer duidelijk over de 
eigenlijke capaciteiten van de computer. 
Kritische stukken vanuit de kunstwereld, 
door onder andere de tevens aanwezige 
Frieder Nake, maakten korte metten met 
de in hun ogen ongegronde claims van 
de wetenschappers uit de beginjaren van 
de computerkunst.
 Na deze boeiende introductie, die het 
reflecterende thema van het festival on-
derstreepte, was het tijd om de compu-
ters aan het werk te zetten. Curtis Roads 
bracht zijn 14 nummers durende werk 
“Point Line Cloud” ten gehore, waar-

mee hij de microstructuur van geluid wil onderzoeken. Roads 
werd daarin bijgestaan door visuals van Brian O’Reill. De aan 
MIT verbonden Roads is naar mijn smaak toch meer een we-
tenschapper dan een artiest, want ik vond de insteek voor zijn 
“Point Line Cloud” eigenlijk interessanter dan het werk zelf. 
Ruim een uur lang schoot een barrage aan bliepjes en ande-
re tikjes de zaal door. Het geheel had naar mijn mening toch 
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het meeste weg van het geluid dat een Geigertel-
ler produceert. Hoewel het concept van microgeluid 
zeker een boeiende gedachte is, had ik het na drie 
nummers eigenlijk wel gehoord. Gelukkig was de 
Oostenrijkse act Granular Synthesis een stuk interes-
santer, omdat ik daar door de subtiele opbouw van 
“FELD” wel kans zag me door het stuk te laten grij-
pen. De muziek zelf  werd gevormd door zinderend 
lage frequenties die Paradiso op zijn grondvesten 
deden beven. Je zou dus kunnen aandragen dat, 
gezien de muur van licht en geluid die op je afge-
vuurd werd, er geen ontkomen aan “FELD” was. 
Het optreden vulde de zaal met zware en diepe 
geluiden, die middels de door Roads bedachte granular synthesis-
techniek (d.i. microgeluid) waren gemaakt. De techniek bestaat 
uit het met een computer in stukjes knippen van geluiden tot 
hun meest minuscule vorm. Door deze geluidspartikels vervol-
gens weer aan elkaar te plakken, of  te herhalen, ontstaan com-
pleet nieuwe geluiden waarmee de artiest zijn werk maakt.
 Wat aan Roads’ uitvoering af  deed, was dat de visuals niet zo 
goed aansloten bij zijn werk, zoals dat bij Granular Synthesis wel 
het geval was geweest. Bij laatstgenoemde zorgden de kleurige 
en stroboscopische projecties ervoor dat de kijker als het ware 
het werk werd ingezogen.

Vrijdagavond
De programmering voor de 
vrijdagavond was duidelijk 
meer georiënteerd op uit-
gaanspubliek dan die van 
de dag ervoor. Vele verschil-
lende stijlen, van populaire 
en minder populaire elek-
tronische muziek, waren in 
de twee zalen van Paradiso 
ingeroosterd. De organi-
satie had in ieder geval de 
echte mainstream artiesten 

gemeden, wat voor een verfrissende kijk op de contemporaine 
elektronische dansmuziek zorgde. Met name de freakshow van 
de Japanse artiesten Doddodo en Ove-Naxx is 
noemenswaardig. Zij maakten bij hun optreden 
onder andere gebruik van een Gameboy-spel-
computer om hun gekke combinatie van drum 
& bass, kinderliedjes en breakbeats te produce-
ren. De freakshow van de gekke Japanners, die 
zich voor de gelegenheid als clowns hadden ge-
schminkt, zorgde voor een uitgelaten sfeertje in 
de uitpuilende kleine zaal van Paradiso.
 Dat afhankelijkheid van computertechnologie 
risico’s met zich meebrengt bleek later in de 
grote zaal. Het Spaanse trio Nettle moest door 

computerproblemen hun optreden al na drie nummers staken. 
Dat was erg jammer, want de muziek van de Marokkaanse vio-
list, Schotse celliste en de Amerikaanse DJ Rupture, klonk voor-
dat de computer het begaf  erg goed.
 Na Nettle was het tijd voor de in Berlijn woonachtige Ameri-
kaanse Planning To Rock. Gewapend met een laptop, een stoel, 
wat doe-het-zelf  knutselwerk en haar jankende stem, kreeg ze 
het publiek niet echt op haar hand. Indrukwekkend was het 
op zich wel, maar dat had volgens mij meer te maken met het 
lef  om jezelf  in je eentje op een dergelijke manier te presente-
ren, dan met de kwaliteit van het optreden. De combinatie van 
zelfgemaakte maskertjes, knutselvideootjes en gekrijs, lieten op 
mij een sterk vervreemdende indruk achter. Iets waar elektroclash 
vaker in slaagt.
 Naarmate het later op de avond werd, werd de muziek har-
der, en zo tegen het einde van de avond kwam breakcore-artiest 
Aaron Spectre nog even de grote zaal op z’n kop zetten. De 
meest tegendraadse en onnatuurlijke jungleritmes knalden de zaal 
door, en het publiek genoot er zichtbaar van.
 In de kelder van Paradiso kon men zo nodig een beetje bijko-
men van al het geweld dat de kleine en grote zaal teisterden. 
Daar was de DVD te zien en te horen die de organisatie van 
Sonic Acts XI voor de gelegenheid had geproduceerd. Ook was 
er een standje waar allerhande boeken over computerkunst te 
koop waren, en je ook meteen de CD’s, DVD’s en platen kon 
opzoeken van de artiesten die boven zo hun best stonden te 
doen. 

Zaterdagmiddag
Moderne techniek is een zegen. Aangezien ik 
zaterdagmiddag niet in Amsterdam kon zijn 
voor de conferentie had ik bijna het meest in-
teressante deel van het hele festival gemist. De 
organisatie van Sonic Acts verzorgde in samen-
werking met De Balie echter een webcast van 
de conferentie en zodoende heb ik van achter 
mijn computer in Utrecht toch nagenoeg de 
hele conferentie meegekregen. Deze begon met 
de Duitse Professor Grafische Dataverwerking Frie-
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der Nake. Nake is verbonden aan de Universiteit van Bremen 
en heeft vanaf  de jaren zestig bijgedragen aan de ontwikkeling 
van de computerkunst. Nake zet echter wel zijn kanttekeningen 
bij de term computerkunst. In zijn vroege werk staat telkens 
de stelling centraal dat een computer niet over de scheppende 
krachten beschikt om creatief  te zijn, zoals de mens dat wel 
is. De wetenschappers die in de beginjaren als eerste toegang 
hadden tot computers, gebruikten volgens hem in veel gevallen 
de term computerkunst verkeerd of  ten onrechte. Nake bracht 
hierin verandering door te stellen dat de term op deze wijze een 
compleet verkeerde indruk geeft van wat deze vorm van kunst 
daadwerkelijk inhoudt. In zijn stukken There Should Be No Compu-
ter Art (Nake, 1971) en Technocratic Dadaists (Nake, 1972) maakte 
hij korte metten met de idee dat computers zelf  creatief  zouden 
zijn: “Questions like ‘is the computer creative’ or ‘is a computer an artist’ or 
the like should not be considered serious questions, period.” (Nake, 1971) 
In het stuk betoogde Nake zelfs dat kunstenaars de computer 
niet moeten gebruiken om te proberen een nieuwe kunstvorm 
te creëren, maar dat zij de computer slechts moeten zien als een 
nieuw stuk gereedschap. Daarbij was Nake van mening dat de 
afstand tussen de kunstenaar en zijn werk door het gebruik van 
technologie wordt vergroot. Hij vond dan ook dat onderzocht 
moest worden wat voor goede en/of  slechte invloeden dit kon 
hebben op de kunstenaar en zijn werk. Sinds de jaren zestig is 
er echter veel veranderd. De kunstwereld is, mede door Nake, 
niet meer zo naïef  om te denken dat computers kunst creë-
ren. Nake maakt de vergelijking met de Nachtwacht, waarbij 
hij zich de vraag stelt of  het creatieve proces van het maken 
ervan toebehoort aan Rembrandt, of  aan diens penselen. Op 
die manier moeten hedendaagse 
kunstenaars en wetenschappers 
ook kijken naar hun computers en 
wat zij ermee produceren.
 Iemand die in mijn ogen waanzin-
nig mooi werk heeft geproduceerd 
met behulp van een computer is 
Manfred Mohr, een andere spreker 
op de zaterdagconferentie.  
 Sinds 1972 schrijft Mohr algorit-
mes die een beschrijving geven van 
n-dimensionale kubussen. Met deze 
algoritmes laat hij de computer 
vervolgens een visualisatie van een 
aanzicht berekenen, om de beelden 
die dat oplevert in het groot uit te 
werken. Met de computers van te-
genwoordig kunnen zijn hyperku-
bussen ook als animaties uitgewerkt 
worden, wat erg mooie visualisaties 
oplevert. Essentieel voor de waar-
dering van Mohr’s werk is volgens 
mij dat de aanschouwer begrijpt 

waar hij naar kijkt. In zijn lezing neemt Mohr dan ook ruim-
schoots de tijd om zijn toehoorders mee te nemen van een ma-
nier om driedimensionale kubussen te beschouwen, naar een 
soortgelijke manier om elfdimensionale hyperkubussen te kun-
nen beschrijven en visualiseren. De elfdimensionale hyperku-
bussen zijn natuurlijk een verwijzing naar de in de hedendaagse 
natuurkunde populaire String Theorie, wat zijn werk in mijn ogen 

nog bijzonderder maakt.  
 Wat opvalt is dat Mohr van mening is dat 
de esthetische waarde van zijn werk gezocht 
moet worden in de algoritmes die hij ervoor 
gebruikt. Deze algoritmes zijn ontstaan 
door de logica en de wiskunde, en zijn niet 
direct toe te schrijven aan hemzelf. Dit is 
dus duidelijk een ander geluid dan wat ik 
tot dan toe van Nake had gehoord. 
 De laatste artiest die ik in dit stuk wil 
aanhalen is computational arts-docent Golan 
Levin van de Carnegie Mellon University in 
Pittsburgh, VS. Levin is een echte compu-
terknutselaar. Zelf  geeft hij aan niet geïn-
teresseerd te zijn in de vraag of  zijn werk 
mooi of  lelijk is, hij wil enkel onderzoeken 
wat nieuwe media mogelijk maken in het 
audiovisuele landschap. Het systeem dat hij 
hiervoor heeft bedacht is ingenieus. Hij be-
schrijft het fenomeen dat iedere artiest die 
ook maar iets met een computer doet, alle 
interactie met het apparaat laat gaan door 
de dunne kabeltjes die muis en toetsenbord 

Golan Levin maakt met zijn handen een vorm die via zijn over-
head projector omgezet wordt in geluid.

Subset P1011-H1, een elfdimensionale hyperkubus. 
Pigment-inkt op canvas 168x130, origineel in kleuren 
zwart/wit/groen. (Mohr, 2005)
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verbinden met de computer. Dat moest volgens hem beter kun-
nen. Door de bandbreedte van de interactie te vergroten, kun 
je meer bereiken. Levin heeft daarvoor een systeem bedacht 
waarbij een overhead projector en een scanner samenwerken, 
om visuele vormen om te zetten in data die middels algoritmes 
omgezet worden in geluid. De demonstratie van zijn systeem 
is indrukwekkend. Door met zijn handen een door schaduw 
omsloten vorm te creëren op de overhead projector hoor je, 
nadat de vorm razendsnel is ingescand en door het computeral-
goritme is verwerkt, meteen het corresponderende geluid. Ook 
vierkantjes, cirkeltjes en andere vormpjes hebben hun eigen 
authentieke geluid.
 De zaterdagconferentie was zeer de moeite waard en de or-
ganisatie verdient een dikke pluim voor het verzorgen van een 
webcast ervan.

Zaterdagavond
Nadat ik overdag de conferenties op mijn computer had be-
keken, haastte ik mij die avond alsnog naar Amsterdam voor 
het avondprogramma. Een van de eerste acts die avond was 
“Rotor” van de Belgische broers Boris & Brecht DeBackere. Zij 
stonden echter veel te vroeg op het programma, waardoor er 
helaas te weinig mensen waren om dit mooie project te kunnen 
zien. Brecht DeBackere legde mij naderhand uit dat “Rotor” 
bestaat uit een samenwerking van een auditief  en een visueel 
systeem die samen een virtuele omgeving creëren waarin de 
aanschouwer zich als het ware bevindt. De broers kunnen ver-
volgens live het hele systeem roteren, waardoor de aanschou-
wer het idee krijgt dat hij of  zij zich er doorheen beweegt. De-
Backere vertelde me dat ze voor het produceren van dit alles 
uitgaan van een opzet die vergelijkbaar is met de aanpak van 
een Jazz-optreden. Ze hebben een vaste basis waarop ze kun-
nen improviseren. Een dergelijke aanpak zie je tegenwoordig 
steeds vaker bij elektronische muzikanten. Waar in de jaren ’90 
veelal het complete ‘live’ optreden vooraf  ingeprogrammeerd 
was, komt hier tegenwoordig steeds vaker verandering in. Dit 
gebeurt echter vaak door toevoeging van klassieke instrumen-
ten en/of  zangers, zangeressen en rappers. Wat “Rotor” zo bij-

zonder maakt is dat, ondanks dat er een duidelijk live element 
in aanwezig is, het enkel gebruik maakt van computertechnolo-
gie om de uitvoering uit op te bouwen. Om dit alles voor elkaar 
te krijgen, maken ze voor de visuals gebruik van “Jitter”, dat is 
gebaseerd op het populaire softwarepakket “Max/MSP” van 
Cycling’74, en voor de audio gebruiken ze de software “Reak-
tor” van Native Instruments. De combinatie van deze twee 
pakketten leveren een geheel nieuwe audiovisuele belevenis op, 
die echt live is te manipuleren en weinig tot niets meer heeft te 
maken met de klassieke notie die wij van muziek hebben, zoals 
dit bij “Point Line Cloud” en “FELD” ook reeds het geval was. 
Deze laatste twee uitvoeringen kwamen echter op mij een stuk 
statischer over dan die van “Rotor”.
 Evenals de avond ervoor was er voor de rest van de avond 
geen gebrek aan elektronische beats en snerpende ritmes. De 
aandacht lag op de zaterdag echter wel meer op techno en house-
muziek dan de dag ervoor, waar de aandacht meer op breakbeats 
en jungleritmes gericht was geweest.

Sonic Acts
Moe geluisterd en gekeken vertrok ik zaterdag weer met de 
nachttrein naar Utrecht. De conferentie die op de zondag erna 
plaats vond is volledig aan me voorbij gegaan. Op dat moment 
bevond ik mij nog in mijn eigen roterende soundscapes en virtu-
ele landschappen, die van mijn dromen welteverstaan. Aan die 
virtuele-wereldgenerator kan helaas voorlopig nog geen enkel audio-
visueel softwarepakket tippen, maar misschien dat ik zoiets nog 
eens op een van de (hopelijk nog vele) Sonic Acts van de toekomst 
tegen zal komen. Al met al was Sonic Acts XI een zeer geslaagd 
festival en ik kan iedereen die geïnteresseerd is in elektronische 
muziek en computer gegenereerde kunst toekomstige uitvoe-
ringen ervan aanbevelen. ø
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“Rotor” van Boris & Brecht DeBackere
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