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Oneigentijds eigentijds

Ziehier de eerste Void( ) publicatie, die het begrip als ware

explorers van de tussenruimte in een aantal publicaties

voelbaar willen maken. De ruimtereizigers in de shuttle

van deze editie zijn Arie Altena en Wander Eikelboom met

essays over Oneigentijds eigentijds en de Void, Hugo van

het laatste jaar en het inmiddels internationaal vermaarde

Vivid-project Sense of Smell.

staat daarbij centraal. Verbindingslijnen en sporen die

als eilanden of sterrenstelsels zich aan ons aanbieden als

onderdeel van het vak maar soms ook weer vervagen en

op de achtergrond verdwijnen in een zwart gat. Is het niet

juist de tussenruimte waarin we opereren, af en toe een

eiland enterend of een stelsel onderzoekend. Is het niet

de leegte waarin we ons thuis voelen en daar een steeds

wisselende koers kiezen. Bewegen we ons niet in de Void( )

waarin we ons vrij voelen een eigen gang te bepalen of mee

te gaan in bewegingen die op dat moment relevant zijn?

aan te scherpen. Een gelegenheid om het voelbaar te

maken. De verbindingen en het zoeken naar verbanden
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Sense of Smell.

projects and the now internationally famous Vivid project

the presentation of two of last year’s outstanding graduation

and the Void, Hugo van Roy with a column on his nuisances,

Eikelboom with essays about the Untemporary temporary

astronauts in this edition’s shuttle are Arie Altena and Wander

of space tangible through a number of publications. The

publication, which wants to make the idea of actual explorers

relevant movements? We hereby present the first Void( )

to either go our own way or to connect with the then temporary

operate within the Void( ), giving us the opportunity to feel free

in and in which we chose an ever changing direction? Don’t we

land or exploring a galaxy? Is it not the void we are comfortable

within this mere space we operate, occasionally entering an is-

times fading away and disappearing in a black hole. Is it not

sometimes being a part of the profession whereas at other

lines and traces presenting themselves as islands or galaxies,

tions and looking for connections are crucial here. Connected

CMD’s position. An opportunity to make it tangible. Connec-

it is also because we want to create an opportunity to sharpen

course because we are proud of what we have achieved, but

of Void( ) has been born. The reason we want to tell this is of

merge this in education generates high quality.” The theme

a specific expertise for an ambit combined with the desire to

hole. The more or less accidental encounters of people with

forces” Hugo van Roy once said. “A kind of inversion of a black

“CMD is an energy field of crossing lines with centripetal
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“CMD is een energieveld van elkaar kruisende lijnen met

centripetale krachten,” zei Hugo van Roy ooit. “Een soort

inversie van een zwart gat. De min of meer toevallige

ontmoetingen van mensen met een specifieke expertise op

een vakgebied in combinatie met de wil dit in het onderwijs

in te passen genereert hoge kwaliteit.” Het thema Void( )

is geboren. Waarom we dat willen duiden is natuurlijk

omdat we trots zijn op wat we bereikt hebben, maar óók

om een gelegenheid te creëren om de positie van CMD
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Roy met een column over zijn ergernissen, de presentatie

van twee in het oog springende afstudeerprojecten van

avanscmd.nl/void
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Patented by Nature is een bijdrage aan deze

Het ontwerp van Patented by Nature bevindt

nieuwe natuur. In processing is een genetisch

zich op het grensgebied van natuur en cultuur

in de mix, waaronder een interpretatie van Osip Mandel-

vastgeroeste denken, is dat we er steeds meer achterkomen

stam’s gedicht ‘Eeuw’, het neurofysiologische feit dat door

dat denken in een strikt onderscheid tussen cultuur en natuur

duisternis perifere cellen in het netvlies (off-cells) getriggerd

– een bouwsteen van het westers denken – de werkelijkheid

worden, het systeem van de mode (wie werkelijk in de mode

geweld aandoet, en schadelijke gevolgen heeft voor onze

is, loopt vooruit op de mode), en de nachtelijke duisternis

planeet als we er aan vasthouden.¹ Zo is ook geen goed idee

tussen de sterren. (Omdat in een uitdijend heelal het licht

om technologie te zien als een opzichzelfstaande categorie.

van de verst weg gelegen sterrenstelsels de aarde nooit

Technologie is altijd verbonden met samenleving, menselijke

kan bereiken, zien we tussen de zichtbare sterren duisternis.)

gedragingen, culturele factoren, het is een complex van

Belangrijk voor Agamben is dat ‘… het zien van het donker

series van vertalingen en transformaties.² Technologie

niet een vorm van inertie of passiviteit is, maar een bijzonder

realiseert zich in steeds nieuwe verbindingen. De vraag is

activiteit en een bijzonder vermogen veronderstelt, die,

wat het verbindt en hoe je je er aan verbindt. Agamben’s

in ons geval, overeenkomt met het neutraliseren van de

‘oneigentijdse eigentijder’ lijkt bij hem vrij abstract en van de

lichtpunten van onze tijd om de duisternis te ontdekken.’

wereld losgezongen te zijn, het zou een figuur moeten zijn die

(p. 27) Om het donkere te kunnen zien, moet het heldere

verbindingen maakt en zich verbindt, en daarbij het donkere,

licht van de eigen tijd geneutraliseerd worden.

onbekende en duistere vangt. Kijk scheef, kijk dwars.

Existence, (2013): ‘‘The
term “folding” will allow
us to avoid the blunder of
speaking of technology
irreverently as a piling
up of objects or as an
admirable example of
mastery, transparence,
rationality, that would
prove “man’s dominion
over matter.” Technology
always entails folds upon
folds, implications, complications, explanations. Its
canonical representation,
thoroughly studied by the
sociology of technologies,
sketches it in the form
of a series, often a very
long series, of nested
translations, a labyrinth.
There is technical folding
every time we can bring
to light this second-level
transcendence that comes
to interrupt, bend, deflect,
cut out the other modes
of existence, and thus by
a clever ploy introduces a
differential of materials.’

smaller, and will have an even more far-reaching influence

that technology in the future will be even faster and even

belief in the driving action of innovation is based on the idea

taking new paths, it is hard to avoid the impression that the

group of experimenting, researching ‘creatives’ who keep

the source of innovation lies in the ideas and solutions of a

in these outlines of the future. Although the creed now is that

computer networks and GPS navigation scarcely play a role

era – predicted flying cars for the 21st century; mobile phones,

existing situation hardly ever provide an accurate assessment

which simplistically argue forwards on the basis of the

of the existing. Technologically powered visions of the future

Actual innovations seldom arise from a simple multiplication

to have an eye for the dark sides, for what remains hidden,

favour of the idea that if you truly wish to look ahead, you have

future. It does provide a poetic and philosophical argument in

of the future developments. 1950’s science fiction – the car

Imagine wanting to be contemporary, would Agamben’s ideas

then be useful to us? He puts it into words beautifully and his

description fascinates, and continues to haunt you once you

of rejecting the historical obsession of the 19th century – in

his opinion his contemporaries suffered from a ‘consuming

historic fever’.) If you allow yourself to be carried away by

To what extent would Agamben be right if you were to assess

what is pushed aside.

with a system which essentially is unpredictable and open

no longer completely controls the final work, but interacts

a new way of designing, in which the designer / programmer

directions. In addition this makes the work a statement for

ary font can be created which can actually move to unexpected

applying algorithms with the correct parameters an evolution-

and design are most relevant in designing new nature. By

and culture and shows that new connections between biology

The design of Patented by Nature is at the perimeter of nature

we might call intelligent?

technological and biological systems and show a complexity

nature these creatures can make connections with all sorts of

impressive constructivist constructions. Through their hybrid

like, whereas a third group has branched off in order to form

creatures have developed stings, others are more amoeba

their own and in relation to their surroundings. Some of these

artificially created organisms evolve according to a dynamic of

and dynamic. What arises is an eco system in which small

able to grow. This process is, just as in nature, uncontrollable

at which undesired qualities die away and desired features are

genotype and evolves through a process of natural selection

has qualities of living nature. Each font gets a specific DNA or

In processing a genetic algorithm is used to design a font which

for experiment.

Thomas Kampers & Robbert Seghers

zijn. Weird, of in ieder geval behoorlijk ontregelend voor het

An Inquiry into Modes of

phenomenon we can even look back on with nostalgia.

Agamben gooit daarna nog een aantal andere ingrediënten

citaat uit Bruno Latour’s

broken, the technology rush of recent decades is a historical

op. We zien de donkere materie niet, we weten dat ze er moet

with his own time. (For the young Nietzsche it was a means

aanvaardt – andere modellen leveren veel grotere problemen

wezens verbindingen aangaan met allerlei

already taken place, accelerating technology’s spell has been

ermee contemporain is zijn alle tijden donker.’ (p. 26)

find out afterwards who was truly contemporary.

donkere materie en 68,3% donkere energie, vrijwel unaniem

not adapt to the requirements of present day, is not aligned

lichtpunten, maar het donker waar te nemen. Voor hem die

know. Perhaps it’s even a non-question, because you can only

van het universum bestaat uit 4,9% zichtbare materie, 26,8%

German 19th-century philosopher the ‘contemporary’ does

rain is diegene die zijn blik strak op de tijd houdt om niet de

Vanwege hun hybride aard kunnen deze

intelligent zouden kunnen noemen?

tion is no more? The digitisation of all society’s domains has

standaardmodel dat veronderstelt dat de massa-energie

history and the history of technological innovation? I don’t

tijd uitstraalt, maar door de duisternis in die tijd. ‘Contempo-

contemporary as the ‘unzeitgemäße’ – the untimely. For the

op heden zonder resultaat. Toch wordt het kosmologische

constructivistische bouwwerken te vormen.

Neem bijvoorbeeld dit

in a post-digital era in which the disruptive power of digitisa-

eigentijds is, wordt niet getroffen door het licht dat de eigen

this image of the ‘contemporary’ by linking cases from cultural

proberen iets van donkere materie op te vangen, maar tot

Agamben starts his essay with Nietzsche’s concept of the

de bundel van duisternis die zijn tijd uitstraalt’ (p. 27). Wie
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future and pass on the message of their ‘god’. Or are we living

spectrum. Verschillende experimenten in ondergrondse labs

answer intrigues.

en ze is niet te detecteren in het elektromagnetische

‘Contemporain is hij die vol in het gezicht geraakt wordt door

groep zich heeft vertakt om indrukwekkende

Mass.: Harvard UP 2013.

the Oracle of Delphi they have inhaled the heady fumes of the

heeft inzicht in het eigentijdse. Agamben formuleert dat zo:

Moderns, Cambridge

darkness, the bright light of the own era has to be neutralised.

donkere materie. We kunnen die materie niet waarnemen,

vision here. But even without this context his philosophical

vasthouden aan de eigen tijd. Alleen wie oneigentijds is,

an Anthropology of the

networked technology will lift humanity to a higher plane. Like

pelijk zwaartepunt te verklaren. Er moet meer materie zijn:

into Modes of Existence,

order to discover its obscurity.’ (p. 13/14) In order to see the

eigen tijd doorgronden, door anachronistisch te zijn kan hij

Bruno Latour’s An Inquiry

messianism and the problematic aspects and to clarify his

heeft om de hun bewegingssnelheid om het gemeenschap-

Zie hiervoor bijvoorbeeld

to a neutralization of the lights that come from the epoch, in

door een oneigentijdse houding kan de contemporain de

1

porary’ in Agamben’s thoughts on the future, potentiality,

materie in spiraalvormige sterrenstelsels niet genoeg massa

more intimate, even smaller, considerably faster and still more

waarnemingen en modellen weten we dat de zichtbare

laat slepen door de eigen tijd, kan niet eigentijds zijn. Juist

activity and a singular ability. In our case this ability amounts

hem aan een ‘verterende historische koorts’.) Wie zich mee

Nottetempo 2009)

Nudities. It would be too much to place ‘What is the contem-

ons ooit hebben durven voor te stellen. Uit astronomische

radical applications of scientific knowledge and a cloud of even

van de negentiende eeuw – zijn tijdgenoten leden volgens

(Vertaling van Nudità, Rome:

ness is not a form or inertia or of passivity. Rather, it implies an

Want onze wereld, zo weten we, is veel weirder dan we

included in the Nudità collection – translated into English as

het een manier om zich af te zetten tegen de historiezucht

Important to Agamben is the fact that ‘… to perceive this dark-

Agamben, Naaktheden,
Amsterdam: Sjibbolet 2011.

niet samen met zijn eigen tijd. (Voor de jonge Nietzsche was

and answer in his essay ‘What is the contemporary’. It was

Alle citaten komen uit Giorgio

be more intelligent than humans. They outline a future in which

verborgen nissen, uit onbekende hoeken.

earth we see darkness in between the visible stars in the sky.)

porain’ zich niet aan de eisen van de eigen tijd aan, hij valt

Literatuur:

‘contemporary’? Italian philosopher Giorgio Agamben provides

bijna altijd, van ‘elders’. Uit de schaduw, uit de duisternis, de

the light from the most remote galaxies can never reach the

troffen te worden door de ‘duisternis’. De vernieuwing komt,

Voor de Duitse negentiende-eeuwse filosoof past de ‘contem-

Singularity are convinced the time is nigh that computers will

aan voorstellingsvermogen, misschien een gebrek om ge-

contemporaine als het ‘unzeitgemäße’ – het oneigentijdse.

contemporary can imagine the future. But what exactly is that

oog van de media heeft afgespeeld. Het tekent een gebrek
Agamben begint zijn essay met Nietzsche’s idee van het

at night between the stars. (Because in an expanding universe

technologische ontwikkeling zich de laatste jaren voor het

of the future in the here and now. Those who can see the

in het menselijk bestaan. Zo’n beetje zoals de versnellende

context intrigeert zijn filosofische antwoord.

of what awaits us? Transhumanists and other prophets of the

sneller en nog kleiner zal zijn, en nog intiemer zal ingrijpen

aspecten van zijn visie uit te diepen. Maar ook zonder die

actually fashionable are ahead of the trend) and the darkness

is op het idee dat in de toekomst technologie nog weer

toekomst, potentie, en messianisme, en de problematische

are contemporary you are capable of recognising the portents

geloof in de aandrijvende werking van innovatie gebaseerd

contemporaine’ te plaatsen in Agamben’s denken over de

peripheral cells in the retina (off cells), the fashion system (the

maar het is moeilijk om je te onttrekken aan de indruk dat het

vertaald als Naaktheden. Het gaat hier te ver om ‘Wat is het

Insight into the contemporary is all about the future. If you

kende ‘creatievelingen’ die steeds nieuwe wegen in slaan,

Het is opgenomen in de bundel Nudità – in het Nederlands

still major transformations ahead? Have we no conception

oplossingen van een groep experimenterende en onderzoe-

Giorgio Agamben in zijn essay ‘Wat is het contemporaine’.

Century’, the neurophysiological fact that darkness triggers

is het credo nu dat de bron van innovatie ligt bij de ideeën en

woord daarop wordt gegeven door de Italiaanse filosoof

accelerating so fast that we can scarcely keep up? Are there

spelen nauwelijks een rol in de toekomstschetsen. Weliswaar

toekomst. Maar wat is precies dat ‘eigentijdse’? Een ant-

including an interpretation of Osip Mandelstam’s poem ‘The

mobiele telefoons, computernetwerken en GPS-navigatie

vermag te zien, kan zich een voorstelling maken van de

with technology.

de auto – voorspelde vliegende auto’s voor de 21ste eeuw;

tekenen van de toekomst te herkennen. Wie het eigentijdse

Are we still in a technological era in which developments keep

fiction van het midden van de twintigste eeuw – de tijd van

toekomst. Wie eigentijds is, is in staat om in het heden de

Agamben then tosses a few other ingredients into the mix

zelden de toekomstige ontwikkelingen te treffen. De science
Inzicht in het eigentijdse heeft alles te maken heeft met de

more a means of explaining the practical, cultural interaction

deneerd wordt vanuit de reeds bestaande situatie, weten

future. The concept of the post-digital on the other hand is

gedreven toekomstscenario’s waarin simpel verder gere-

de praktische, culturele omgang met technologie te duiden.

What is contemporary? What kind of era are we living in?

vermenigvuldiging van het bestaande. Technologisch

van het post-digitale is dan weer eerder een manier om

experience contemporariness, are obscure’ (p. 13)

Werkelijke innovaties komen zelden voort uit een simpele

ontplooien, en een glorieuze toekomst realiseren. Het idee

Untimely
contemporary

die we enkel de vrijheid moeten bieden zodat zich kunnen

not its light but rather its darkness. All eras, for those who

voor wat in het verborgene blijft, wat wordt weggedrukt.

so they can develop themselves and achieve a glorious

uitwerking van technologie. Ze zijn in de ban van weten-

are autonomous forces which we should solely give freedom

vooruit wil kijken, oog moet hebben voor de schaduwkanten,

he who firmly holds his gaze on his own time so as to percieve

een eendimensionale voorstelling van de ontwikkeling en

They are entranced by science and technology as if they

poëtisch en filosofisch argument voor de idee dat wie echt

light of their own era, but by its darkness.‘The contemporary is

vertonen ze een complexiteit die we wellicht

transhumanisten is fascinerender, maar lijdt evenzeer aan

portrayal of the development and effects of technology.

om zo de leegte van de toekomst te vullen. Wel biedt het een

own time.’ (p. 14) He who is contemporary is not struck by the

technologische en biologische systemen en

Het is de vraag of wij het nodig hebben. Het verhaal van de

is more fascinating, but also suffers from a one-dimensional

en onbekende valt niet via een simpele truc af te dwingen,
eyes are struck by the beam of darkness that comes from his

tiger het westerse economische systeem blijft aanslingeren.

manner. Do we even still need it? The transhumanists’ story

in staat eigentijds te zijn’. De verschijning van het duistere

formulates this as follows: ‘The contemporary is the one whose

en de data-industrie). Het is een fictie die steeds krampach-

uncontemporary have insight into the contemporary. Agamben

omzetten in een praktisch toepasbare regel: ‘Kijk, zo ben je

drives the western economic system in an increasingly fraught

schaduw verbergt. Natuurlijk laat Agamben’s idee zich niet

dwingt je over te geven aan de dictaten van iCloud, iTunes

dictates of iCloud, iTunes and the data industry). This fiction

nog sneller en nog intelligenter apparaatje te kopen (dat je

him/her to hold onto their own era. Only those who are

intrigerende objecten vindt, oog heeft voor wat zich in de

even more intelligent device (that forces you to submit to the

toch echt noodzakelijk is om volgend jaar weer een nieuw,

person understand their own era, being anachronistic enables

achterafstraatjes van de cultuur verkent, in vergeten steegjes

convince us that we really have to buy a new, even faster and

groei in stand te houden, om ons ervan te overtuigen dat het

adopting an uncontemporary attitude can the contemporary

geraakt is door de volle bundel van de duisternis, die de

your own era, you cannot be contemporary. Precisely by

ontwikkeling wordt steeds weer verteld om ons geloof in de

ment is repeated in order to maintain our belief in growth, to

die, misschien zonder het zich werkelijk te realiseren,

The meme of continuously accelerating technological develop-

Het verhaal van de continu versnellende technologische

schap en technologie, alsof dat autonome krachten zijn,

Arie Altena

to happen using a simple trick, so as to fill the emptiness of the

baar is open staat voor experiment.

The appearance of the dark and unknown cannot be contrived

met een systeem dat in essentie onvoorspel-

zijn meer amoebeachtig, terwijl een derde

a practicably applicable rule: ‘Do this to be contemporary’.

uiteindelijke werk maar de interactie aangaat

wezens hebben stekels ontwikkeld, andere

shadows. Naturally Agamben’s idea cannot be converted into

langer de totale controle heeft over het

relatie tot hun omgeving. Sommige van deze

zo zijn zoals ze zijn, en niet anders. Eigentijds is degene

objects in forgotten ones, has an eye for that which hides in

waarbij de vormgever/programmeur niet

kelen volgens een eigen dynamiek en in

dat je er niet aan hoeft te twijfelen – omdat ze ‘natuurlijk’

who explores the back alleys of culture, finds intriguing

statement voor een nieuwe ontwerppraktijk

artificieel gecreëerde organismen zich ontwik-

waarop we zelfs met nostalgie terug kunnen kijken?

van de al te zichtbare cultuur, de dingen waarvan het lijkt

without actually realising, is hit by the full bundle of darkness,

bewegen. Hiermee is het werk bovendien een

Wat ontstaat is een ecosysteem waarin kleine

valt – de verhalen en verklaringen die de spil vormen

and that’s the way it just is. Contemporary is he who, perhaps

‘movable type’ in onverwachte richtingen kan

de natuur oncontroleerbaar en dynamisch.

rush van de afgelopen decennia is een historisch verschijnsel

verhalen en verklaringen waar geen speld tussen te krijgen

undoubtable because they are ‘naturally’ the way they are

font gecreëerd worden dat zich als een echt

vormen kunnen groeien. Dit proces is net als

door de versnellende technologie is voorbij, de technologie-

innovatie, en laat zich evenmin verblinden door de geijkte

the centre of the all too visible culture, the things that seem

er met de juiste parameters een evolutionair

eigenschappen afsterven en gewenste

over de triomf van weer een volgende technologische

by the customary, perfect stories and explanations which are

Door het toepassen van het algoritme kan

van natuurlijke selectie waarbij ongewenste

van de samenleving heeft al plaatsgevonden, de betovering

niet verblinden door het felle licht van marketingverhalen

another technological innovation and are equally unimpressed

tot ontwerp van de nieuwe natuur te komen.

genotype en ontwikkelt zich door een proces

digitalisering voorbij is. De digitalisering van alle domeinen

bright lights of marketing stories concerning the triumph of yet

biologie en design uitermate relevant zijn om

natuur.. Elk font krijgt een specifiek DNA of

zonder het te weten vooruitloopt. Wie eigentijds is, laat zich

ahead of the pack. Contemporary people aren’t blinded by the

dat de eigenschappen krijgt van levende

really. To be truly ‘in fashion’ you have to be unaware of being

en laat zien dat nieuwe verbindingen tussen

heersende cultuur? Niet echt. Werkelijk ‘in de mode’ is wie

ly tuned in to what is prescribed by the dominant culture? Not

algoritme gebruikt om een font te ontwerpen
who is fashionable, uses all the latest gadgets, is technological-

een post-digitale tijd, waarin de ontregelende werking van de

is ‘ingetuned’ op wat wordt voorgeschreven door de
start thinking about it. Intuitively he is right. Is contemporary

en geven de boodschap van hun ‘god’ door. Of leven we in

hij die, modieus, alle laatste gadgets gebruikt, technologisch

is a contribution to this new nature.

oncontroleerbare natuur, Next Nature.

man, Next Nature. Patented by Nature

plexe, door de mens geconstrueerde en

uncontrollable nature constructed by

an angle, look idiosyncratically.

Mensvoort noemt deze nieuwe, com-

van Mensvoort calls this new complex

controle meer over heeft. Koert van

so huge he no longer controls them. Koert

die zo groot worden dat hij er juist geen

complex technical systems, that become

mens complexe technische systemen,

control life. In addition, man developes

te brengen. Daarnaast ontwikkelt de

manipulation ensure that mankind can

capturing the dark, the unknown and the obscure. Look from

porary’ seems quite abstract and unworldly, it should be a

The way Agamben portrays his ‘uncontemporary contem-

The question is what it links and how you link yourself to it.

Technology comes to fruition in a constant flow of new links.

it’s a complex of series of translations and transformations.²

mens het leven onder controle weet

interlocking. Techniques such as genetic

person who links things and links themselves to things thereby

always linked to society, human behaviour and cultural factors;

to view technology as an independent category. Technology is

were we to adhere to it.¹ For instance it’s also not a good idea

with reality and has damaging consequences for our planet

nature – a building block of western thinking – is not aligned

discovering that the distinct boundary between culture and

to entrenched thinking is the fact that we are increasingly

know that it must exist. Weird or in any case pretty disruptive

present much bigger problems. We can’t see dark matter, but

dark energy is almost unanimously accepted – other models

consists of 4.9% visible matter, 26.8% dark matter and 68.3%

model that assumes that the mass energy of the universe

dark matter, but have so far failed. Nevertheless, the standard

in underground labs are attempting to capture some of this

manipulatie zorgen ervoor dat de

Patented
by Nature

Technologie en natuur grijpen steeds

Technology and nature are increasingly

differential of materials.’

a clever ploy introduces a

of existence, and thus by

cut out the other modes

to interrupt, bend, deflect,

transcendence that comes

to light this second-level

every time we can bring

There is technical folding

translations, a labyrinth.

very long series, of nested

the form of a series, often a

technologies, sketches it in

studied by the sociology of

representation, thoroughly

explanations. Its canonical

implications, complications,

entails folds upon folds,

matter.” Technology always

“man’s dominion over

rationality, that would prove

of mastery, transparence,

as an admirable example

a piling up of objects or

blunder of speaking of

allow us to avoid the

‘‘The term “folding” will

Modes of Existence, (2013):

Latour’s An Inquiry into

Harvard UP 2013.

2 E.g. this quote from Bruno

Moderns, Cambridge Mass.:

an Anthropology of the

into Modes of Existence,

technology irreverently as

detected in the electromagnetic spectrum. Various experiments

denken. Intuïtief heeft hij het bij het rechte eind. Is eigentijds

boeit, blijft je achtervolgen als je er eenmaal over begint te

dark matter. We cannot observe this matter and it cannot be

zij de bedwelmende dampen van de toekomst ingeademd,

speed around their joint axis. There has to be more matter:

een hoger plan zal brengen. Als de Pythia van Delphi hebben

Agamben’s idee? Hij verwoordt het prachtig, en zijn schets

does not have sufficient mass to explain the latter’s orbital

Stel dat we eigentijds willen zijn, hebben we dan iets aan

models have revealed that the visible matter in spiral galaxies

snellere en nog meer vernetwerkte technologie, de mens naar

have ever dared imagine. Astronomical observations and

kennis en een wolk van nog intiemere, nog kleinere, nog

eigentijds geweest is.

Because we know that our world is a lot weirder than we could

ook een non-vraag, omdat alleen achteraf blijkt wie werkelijk

the unexpected.

voor waarin radicale toepassing van wetenschappelijke

innovatie te koppelen? Ik weet het niet. Het is misschien

From the shadows, from the darkness, the hidden niches, from

zullen zijn dan mensen nabij is. Zij spiegelen een toekomst

geschiedenis en de geschiedenis van technologische

darkness. The innovation almost always comes from elsewhere.

van de ‘contemporain’ zou toetsen door cases uit cultuur-

of a lack of imagination, perhaps a lack of being affected by the

menen dat het moment waarop computers intelligenter

In hoeverre zou Agamben ‘gelijk’ hebben als je dit beeld

under the eyes of the media in recent years. It is characteristic

laat de duisternis van het heden verschijnen.

the accelerating technological development has played out

vermoeden we nog niet half van wat ons te wachten staat?

antwoorden.’ (p. 34) Wat uit het verleden wordt opgedoken,

on human existence. Along the lines of the manner in which

houden? Liggen de grote transformaties nog in het verschiet,

Patented by Nature

meer in elkaar. Technieken als genetische

duisternis van het heden is zijn schaduw op het verleden
het vermogen krijgt op het donker van het heden te

Transhumanisten en andere profeten van de singulariteit

Bruno Latour’s An Inquiry

werpt, en het verleden, geraakt door deze schaduwbundel,

1 Please refer to, for example:

almaar sneller gaan, zo snel dat we ze bijna niet bij kunnen

Ca.: Stanford UP 2011

steeds in een technologische tijd waarin de ontwikkelingen

Opnieuw Agamben: ‘Het is alsof het onzichtbare licht dat de

Agamben, Nudities, Stanford

Eigentijds zijn bepaalt ook een verhouding met het verleden.

All quotations from Giorgio

Wat is eigentijds? In wat voor tijd leven we? Leven we nog

Literature:

Oneigentijds eigentijds

Void ( )
Wanneer je luistert naar 4’33 van John Cage, als luisteren

de rechtvaardiging zijn geweest voor duizenden jaren aan

Void ( )

macht en onderdrukking.

Op 31 januari 1961 werd – als onderdeel van het Mercury

orchest zit stil, de instrumenten in de aanslag, de dirigent

Programma – een raket de ruimte in gelanceerd met daarin de

slaat de pagina’s van de partituur om en het publiek is in

De wetenschappelijke experimenten van de Verlichting

vierjarige chimpansee Ham. Gedurende zijn korte, 14 minuten

volle concentratie aanwezig. Gedurende de 4:33 minuten

doorbraken de goddelijke orde opdat deze door mensen

durende, reis in een baan rond de aarde, bediende hij hendels

van stilte word je bewust van het feit dat er niet zoiets

De letterlijke betekenis ervan is leegte.

onderzocht kon worden. God werd afgezet als de originele

en onderging hij hoge G krachten. Toen zijn capsule in de

bestaat als volledige stilte. Je hoort de kuch van een violist,

Echter, wanneer je probeert om Void( )

klokmaker van het universum, dat als een groot verweesd

oceaan landde, lekte deze ernstig waardoor de chimp bijna

een windvlaag die door de muren waait en het gedempte

uurwerk achter bleef. Haar radarwerk werkte onder invloed

stierf. Maar Ham overleefde en werd de eerste primaat in

gefluister van het publiek. Omgevingsgeluid vormt een

als leegte te definiëren loop je al snel tegen

van natuurwetten die gekend, gedefinieerd en berekend

de ruimte. Ham was echter veel meer dan een werktuig dat

integraal onderdeel van het werk. De traditionele grenzen

een aantal lastige filosofische vraagstukken

konden worden in de wetenschappelijke taal van de

door mensen gebruikt werd om de ruimte te veroveren.

die compositie van omgeving, muziek van geluid en musici

wiskunde. Van nu af aan werd de leegte aangeduid als

Zoals Donna Haraway benadrukt, is deze, in het cybernetisch

van toeschouwer scheiden, storten in. 4’33 creëert een

aan. Wanneer iets leeg is, beschrijf je eigen-

een gemis aan kennis of, in het beste geval, een begeerd

systeem van het ruimteschip geïntegreerde primaat de eerste

Void( ) waar nieuwe mogelijkheden van interactie ontstaan:

lijk een ruimte zonder inhoud. Maar hoe

onbekende dat op het juiste instrumentarium wachtte zodat

cyborg. Deels dier, deels machine en deels mens, leefde

Elk moment is hierin intrinsiek uniek.

het opgemeten, gecategoriseerd, geordend en uiteindelijk

Ham het leven zoals wij het nu dagelijks ervaren in onze

kan iets zonder inhoud een ruimte zijn?

gecontroleerd kon worden. In dit antropocentrisch

omgang met onze apparaten. Wij controleren die niet langer

Void ( )

En hoe typeer je dan vervolgens die ruimte?

universum vormen kennis en macht een duurzaam pact

maar vormen intieme relaties met onze technologie die zich

De schetsen van de kunstenaar, de aantekeningen van

met als doel de leegtes van de wereld te veroveren en

ontwikkeld heeft als een soortgenoot. De hybride soorten die

de wetenschapper en de doodles van de schrijver hebben

Vertelt het omhulsel iets over datgene wat

op te slokken. En zo werd het westen overmeesterd, de

voortdurend ontstaan, wijzen naar de zijnsvorm in continue

allemaal het volgende gemeen: ze laten ideeën in wording

er in zit? Natuurlijk weten we allemaal

niet-westerse wereld gekoloniseerd en de natuur aan het

flux. Wij leven waarlijk in de Void( ).

zien. De lijnen, berekeningen en notities barsten met de

werk gezet door en voor de machines van de industriële

potentie dat ze nog in meerdere richtingen tegelijk kunnen

dat het ‘ontwerpen’ gaat over de innige

revolutie. De wetenschap legde de mysteries van het brein

Void ( )

relatie tussen vorm en inhoud waarbij

bloot en beteugelde de kracht van het atoom. Zullen, met

Midden in het Berlijnse Mitte staat het Joods Museum.

Deze tussenstatus van de schets is meer dan een proces

alle satellieten, telescopen en marsrovers die de sterren en

Dit monumentale gebouw van de architect Daniel Libeskind

van selectie en perfectionering. Want het is juist deze

de eerste een reflectie van de tweede is.

daar voorbij verkennen, er binnenkort nog wel leegtes over

is ontworpen als “een embleem waarin het Zichtbare en het

ongedefinieerde toestand die ervoor zorgt dat ideeën

Maar hoe kunnen de grenzen iets bepalen

Scarmack, Emma E.,

Onzichtbare structurele eigenschappen zijn”.¹ De elementen

kunnen ontstaan. Bovendien wordt er een ruimte gecon-

blik van de NSA voor wie het onkenbare gelijk staat aan

“Between the Lines.”

die dit concept het beste typeren zijn de voids die verticaal

strueerd waar verschillende concepten nieuwe connecties

in het gebouw zijn opgenomen. Gemaakt van ruw beton

kunnen maken. En dit is nog belangrijker want zo worden

Esztetika/korabbiak/

zonder kunstmatig licht, airconditioning of verwarming,

mogelijkheden gecreëerd waar print, drukwerk en mense-

esztetika12/hf3/Libes

zijn deze voids gangen waar smalle spleten in de wanden

lijke lichamen in dialoog kunnen treden.

hu/materials/kerekgyarto/

Jewish.pdf (laatst geraad-

benauwende lichtstrepen in en op de ruimte projecteren.

pleegd 14 april, 2014).

betekenis, of eigenlijk over de betekenisloosheid. Iets dat

Maar wie gelooft dat de leegte zo makkelijk gedomineerd

Dit is niet enkel een museum waar het verhaal van het

Void ( )

zonder betekenis is, onttrekt zich aan onze taal. Op welke

kan worden door controlerende systemen, onderschatten

Joodse volk tentoongesteld wordt. Door te interacteren

Het universum bestaat grotendeels uit niets. De ruimte

wijze presenteer je vervolgens een onbekendheid zonder

haar kracht. Onder de gesanctioneerde historiografie zijn

met haar bezoekers, is dit gebouw het verhaal. Op het

is een grote uitgestrektheid van leegte waar planeten en

dat je deze moet vullen met het bekende dat het dus niet

er altijd onderstromen en plooien van de leegte geweest

moment dat je het gebouw betreedt, ervaar je de afwezig-

sterren kleine eilandjes vormen in een oceaan van compleet

is? Kun je het onbekende eigenlijk wel kennen? De leegte

die kunstenaars, filosofen, wetenschappers, activisten

heid die deze lege ruimtes oproepen. De voids in het Joods

niets. Wanneer we vervolgens onze telescopen in micro-

lijkt een soort breekbaarheid te hebben die we riskeren te

en ontwerpers geïnspireerd hebben. Zij worden niet

Museum slagen erin het afwezige aanwezig te maken terwijl

scopen veranderen, presenteert onze innerlijke ruimte zich

vermorzelen wanneer we deze vullen met betekenis.

aangetrokken door de bekende ruimte maar door de zwarte

de volledige onbegrijpelijkheid en onrepresenteerbaarheid

ook als een grote leegte. Onze atomaire structuur bestaat

gaten in de kennis. Zij opereren in de plaatsen die zich niet

van de Holocaust ongeschonden blijft. Hierdoor worden

uit kernen en niets. Ons universum valt echter niet in elkaar

Proberen Void( ) te definiëren lijkt een onmogelijke opdracht

laten vangen door de symbolische orde en creëren hun

de slachtoffers met respect herdacht maar wordt tegelijker-

net zoals onze materie niet desintegreert. Er zijn onzichtbare

te zijn. Elke poging haar te vangen in een definitie leidt bijna

tussenruimtes. Terwijl ze dit universum verkennen, betreden

tijd het herdenken als een psychologische, rationele en

krachten werkzaam die met krachtige energie alles samen

onvermijdelijk tot haar vernietiging. Is het daarom niet beter

ze af en toe de atmosfeer van één van de planeten om zich te

fysieke daad mogelijk.

weten te binden.

om een aantal parameters te schetsen? Als een impres-

laten verrassen door het onderliggende mysterie. Voor hen

sionistisch schilderij, dat de stralende zon weet te vangen

is de werkelijkheid geen onveranderlijke waarheid die ligt te

Void ( )

Wij zijn de Zwarte Materie en Higgs Deeltjes die duurzame

in een bevroren moment. Of als een modernistische collage

wachten om ontdekt te worden maar slechts één actualisatie

Het begrip school komt van het Griekse woord ‘schole’

verbanden smeden door in de Void( ) te treden. Door media,

waar de verschillende fragmenten zowel als afzonderlijk

of schepping uit een ongelimiteerd aantal virtuele mogelijk-

dat rust of vrije tijd betekent. Plato beschrijft dat enkel door

cultuur, samenleving, technologie, mensen, machines

constituerende elementen aanwezig zijn als bijeen gehouden

heden; een netwerk van menselijke en niet menselijke dingen

‘schole’ de mens in staat is om te leren en kritisch na te

en biologie te verbinden, creëren we nieuwe stammen

worden in de compositie. En als bits, de bouwstenen waar

dat zich dynamisch aanpast met het afwikkelen van de tijd.

Hermsen, Joke, “De homo

denken.² In tegenstelling tot ons hedendaagse (mis)verstand

waar mensen en niet menselijke kernen empathische

empathicus/Breda Photo.”

waarin we het onderwijsstelsel hebben vol gepropt met

relaties vormen.

http://www.jokehermsen.

modules, opdrachten, toetsen en examens, argumenteerden

nl/ (laatst geraadpleegd

© NASA

from members of the audience. Environmental sounds forming

of wind coming through the walls and the hushed whispers

such thing as silence. One hears the cough of a violinist, a gust

the 4:33 minutes of silence one becomes aware that there is no

of the score and the audience in silent concentration. During

their instruments at the ready, the conductor turning the pages

term, one is struck by the emptiness. The orchestra, sitting with

When listening to John Cage’s 4:33, if listening is the correct

Void ( )

life and are open for consideration of the other. ³

stand still in the Void( ) we forget the endless rush of modern

potential as empathic human beings. As we take the time to

reflection and the moment of creativity - to fully develop our

out that more is at stake. We need ‘schole’ or Void( ) - the inner

between the two. Dutch philosopher Joke Hermsen has pointed

time and Kairos; the intermezzo. They argued for a balance

couch? The Greeks had two conception of time: Kronos or clock

rest; under the shower, during a walk or idling away on the

situations in which creativity emerges when our brains are at

And this sounds convincing for haven’t we all encountered

empty time or voids for creativity and reflection to emerge.

tests and exams, the classic Greek philosophers argued for

educational institutions to the max with modules, assignments,

to our modern (mis) conception in which we have filled our

humans are capable of learning and critical thinking.² Contrary

means rest or free time. Plato described that only from ‘schole’

The word school is derived from the Greek word ‘schole’ which

Void ( )

act at the same time.

remembrance as both a psychological, rational and physical

remembering those lost whilst opening up the possibility of

unrepresentabillity of the Holocaust intact. Thereby respectfully

present while letting the absolute incomprehensibility and

voids in the Jewish Museum succeed in making the absent

one experiences the absence these empty spaces evoke. The

story by interacting with its visitors. As one enters the voids

exhibit the story of the Jewish people, this building is this

into and onto the space. Far more than being a museum to

corridors where small slits in the walls cast eary spells of light

3 Ibidem.

http://www.jokehermsen.nl/

empathicus/Breda Photo.”

2 Hermsen, Joke, “De homo

(accessed April 14, 2014).

artificial lighting, air-conditioning or heating, these voids are

through the building. Made out of bare concrete with no

which most typify this concept, are the voids that run vertically

Visible and Invisible are structural features’.¹ The elements,

tetika12/hf3/LibesJewish.pdf

Esztetika/korabbiak/esz-

(accessed April 14, 2014).

Daniel Libeskind is ‘conceived as ‘an emblem in which the

Museum. This monumental building designed by architect

materials/kerekgyarto/

In the heart of the Berlin Mitte district stands the Jewish

www.filozofia.bme.hu/

Void ( )

“Between the Lines.” http://

© NASA

1 Scarmack, Emma E.,

a powerful energy that keeps everything connected.

empathic relationships.

collapsing and matter falling apart, invisible forces release

vived to become the first primate in space. As Donna Haraway

create new tribes where human and non-human nuclei form

consisting of nuclei and nothing. Instead of our universe

the ocean it leaked badly nearly killing the Chimp. But Ham sur-

Instead of forming a static relationship of control, we form

space also shows itself as one big void: Our atomic structure

and was subjected to high G forces. When his capsule landed in

culture, society, technology, humans, machines, biology we

And as we turn our telescopes into microscopes, our internal

During his short – 14 minute – suborbital trip he pulled triggers

the life we now face in our everyday existence with machines.

form tiny islands of matter in an otherwise ocean of nothing.

blasted into space as part of the Mercury Space Program.

lasting bonds by entering into the Void( ). By binding media,

one vast expanse of emptiness where planets and stars

On January 31 1961, Ham a four-year-old chimpanzee was

The universe is largely made up out of nothing. Space being

Void ( )
Come and enter Void( ) with us:

Void ( )

and human bodies enter into a dialogue with one another.

explore what lies beneath. Reality for them is not some fixed

opportunities for communication where print, printed matter

atmosphere of one planet for a short period of time in order

a formlessness defined by confusion and emptiness. Earth is

culture, society and technology.

they create their own interzones, sometimes entering the

that is without form and void; a chaotic unwieldy matter,

phers, scientists, activists and designers. Instead of knowable
nothing of the definitive end result.

Operating in the spaces between the fixed points of meaning

undercurrents and folds of the void inspiring artists, philosoas bits, building blocks of any digital system while telling you

civilization. The book of Genesis describes earth as something

neath this sanctioned historiography there have always been
but held together in their composition at the same time. And

space, they are attracted by the black holes of understanding.

by the systems of control, underestimate its power. UnderLike a modernist collage; fragmented in its constituent parts

Void is mentioned at the beginning of Western Christian

Those who believe that the void can so easily be dominated
drawing, capturing the brilliance of the sun in a frozen moment.

be any voids left soon? Or will they also fall under the panoptic

obliterating anything left to wonder.

telescopes and rovers exploring infinity and beyond, will there

it with meaning?

to sketch the parameters of Void( ): like an impressionistic

psyche and harness the power of the atom. And with satellites,

known? Don’t we risk crushing the void when we superimpose

criminal or worse terrorism. The brilliance of total transparency

revolution. Science managed to open up the mysteries of the

it with the known which it is not? How can the unknown be

effort to define it would mean to destroy it. Therefore, it’s better

nized and nature put to use by the machines of the industrial

But how does one present the absent without having to fill

gaze of the NSA where the unknowable equals subversion,

world. And so the west was won, the non-western world colo-

meaningless defies being fixed in some cultural signifier.

Defining Void( ) is an impossible task it would seem where the

a lasting alliance conquering and devouring the voids of the

meaning, or rather, its meaninglessness. Something that is

this human centred universe knowledge and power formed

If emptiness is a lack of content, one also describes its

to measure, categorize, order, and in the end control it. In

yearning. Some unknown waiting for the right instruments

to be defined as a lack of knowledge or, at best, the object of

define something that is empty?

order waiting to be known, defined, and calculated in the

scientific formula of mathematics. From now on the void was

of the latter. But, how do boundaries

as a giant clock. It’s cogs and wheels operating under a natural

content where the former is a reflection

this divine order to human explorations. God moved off stage

as the original clockmaker leaving behind the celestial sphere

the relationship between form and

The scientific experiments of the Enlightenment opened up

Of course, we all know design is about

anything about that which is inside it?

thousands of years to follow.

been used as legitimations of power and oppression in the

open voor aandacht voor de ander.³

Ibidem.

be a space? And does the container tell

is of course a false dichotomy where binary oppositions have

can something that is essentially empty,

into fixed categories. This so-called natural order or taxonomy

other, subject and object, right and wrong and placing each

content: a space that is empty. But, how

define it is, indeed, to divide it. Separating the known and the

is empty one describes a space without

act of dividing than giving existence to formless matter: To

dark, animal/human, male/female. Here, creation is more an

philosophical questions. When something

God starts by bringing order to the void: water/earth, light/

one encounters a number of difficult

hoovering the vacuum to be cleaned.

one tries to define Void( ) as emptiness

a thorough scrubbing with God as the prime cleaning lady

Void literally means emptiness. But when

a place in need of tidying up. And the act of creation resembles

What does the concept Void( ) mean?

Void ( )

Jewish Museum, Daniel Libeskind, Berlin

Joods Museum, Daniel Libeskind, Berlijn

eindeloze stroom van het moderne leven en staan we meer
3

different concepts can make new connections. For it opens up

maatschappij en technologie.

are coming into being in the interaction between people,

ontwerp ontstaan in de interactie tussen mensen, cultuur,

fout en waarbij elk in onwrikbare categorieën geplaatst

into being. But more importantly, it creates a space where

tussen bekend en onbekend, subject en object, goed en

interaction, storytelling, creative technology and media design

de tijd nemen om stil te staan in de Void( ) vergeten we de

perfection. It is that undefined state which allows ideas to come

van interactie, storytelling, creative technology en media

media, Void( ) urges us to consider how new possibilities for

potentieel als empathische mensen te ontwikkelen. Als we

inderdaad, verdelen waarbij een onderscheid wordt gemaakt

status of the sketch is more than a process of selection and

dwingt Void( ) ons tot het besef dat nieuwe mogelijkheden

ways in which design creates new forms of technology and

en mogelijkheid voor creativiteit – nodig hebben om ons

opdelen dan leven blazen in vormloze materie: definiëren is,

tions without having to find a definitive form. This in-between

dat ontwerp nieuwe media en technologie ontwikkelen,

technology are changing rapidly. Instead of thinking about the

staat. Zij stelt dat we ‘schole’ of Void( ) – de innerlijke reflectie

man/vrouw. Creatie is, in dit geval, meer een kwestie van

are bursting with the potential of moving into different direc-

kelen, geduid kunnen worden. In tegenstelling tot de visie

the framework to understand the ways in which media and

Joke Hermsen beargumenteert dat er veel meer op het spel

in de leegte te brengen: water/aarde, licht/donker, dier/mens,

the process of becoming. The lines, calculations and notes

veranderingen waarmee media en technologie zich ontwik-

space of design and try to find new connections. Void( ) is

die twee vormen van tijd moest zijn. De Nederlandse filosofe

haar stofzuiger het vacuüm opruimt. God begint door orde

Wander Eikelboom

Void( ) is een framework waarmee de razendsnelle

doodles all have one thing in common: they show ideas in

Kairos; het intermezzo. Ze betoogden dat er een balans tussen

schoonmaak waarbij God als de originele poetsvrouw met

Within Void( ) we explore the possibilities within an infinite

Grieken hadden twee concepten van tijd: Kronos of kloktijd en

moet worden. En de schepping lijkt op een grote voorjaars-

The artist’ sketch, the scientist’ notebook and the writers

en zoeken we naar nieuwe verbindingen.

encounters, the spaces in between, the invisible dark matter.

of luierend op de bank – klinkt dat best overtuigend. De oude

is, met andere woorden, een plek die nodig opgeruimd

Void ( )

de mogelijkheden van een oneindige ruimte voor ontwerp

explorations into the unknown. Void( ) is about unexpected

ontspannen – onder de douche, gedurende een wandeling

die gekenmerkt wordt door verwarring en leegte. De aarde

It is the empty space vacated by meaning and open for

onzichtbare donkere materie. In Void( ) onderzoeken we

Every moment being unique in itself.

creatieve gedachtes ontstaan op het moment dat we ons brein

zonder vorm. Het is er woest en ledig; een vormloosheid

Void( ) is that space which defies traditional boundaries.

over onverwachtse ontmoetingen, de tussenruimtes, de

where new possibilities for interaction come into being:

en reflectie konden ontstaan. Wanneer we beseffen dat veel

In het boek Genesis wordt de aarde beschreven als leeg en

and musicians from audience collapse. 4:33 creates a Void( )

voor ontdekkingsreizen door het onbekende. Void( ) gaat

dynamically adapting itself as time unfolds.

de Griekse filosofen voor lege tijd of ruimtes zodat creativiteit

14 april, 2014).

Leegte staat aan het begin van de Christelijke beschaving.

the composition from its surrounding, music from sounds

Het is een lege ruimte verlaten door betekenis en klaar

possibilities; a network of human and non-human things

Void( ) is een ruimte die de traditionele grenzen doorbreekt.

an integral part of the piece. The traditional borders separating

vertellen over het eindresultaat.

tion or act of creation from an unlimited amount of virtual

geen digitaal systeem zonder kan, maar die niets definitiefs

truth wanting to be known but just one particular actualisa-

2
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first cyborg. Part animal, part human, part machine, Ham lived

Als leegte tegelijk inhoudsloos is, zeg je ook iets over de

We are the Black Matter and Higgs particles creating

meer aan de verbeelding over gelaten zal worden?

locked into a cybernetic system with the spacecraft he was the

alles transparant te maken zo verblindende zijn dat niets

© NASA

http://www.filozofia.bme.

revolutie, criminaliteit of erger, terrorisme. Zal de wens om

use in their quest to conquer the celestial void. As a primate

1

pointed our, Ham was much more than a tool for humans to

dat eigenlijk leeg is?

zijn? Of zullen ook deze ten prooi vallen aan de panoptische

bewegen zonder dat ze vaste vorm hoeven te vinden.

to the in between state of being. We truly live in the Void( ).

Wat betekent het begrip Void( )?

de correcte term is, word je bevangen door de leegte. Het

species. The hybrid species which continuously emerge, point

is in wezen een valse dichotomie waar binaire opposities

dynamic relations with our technologies as our companion

Void ( )

Kom en betreedt Void ( ) met ons:

worden. Deze zogenaamde natuurlijke orde of taxonomie

phenomenon we can even look back on with nostalgia.

broken, the technology rush of recent decades is a historical

already taken place, accelerating technology’s spell has been

tion is no more? The digitisation of all society’s domains has

in a post-digital era in which the disruptive power of digitisa-

future and pass on the message of their ‘god’. Or are we living

the Oracle of Delphi they have inhaled the heady fumes of the

networked technology will lift humanity to a higher plane. Like

more intimate, even smaller, considerably faster and still more

description fascinates, and continues to haunt you once you

then be useful to us? He puts it into words beautifully and his

Imagine wanting to be contemporary, would Agamben’s ideas

find out afterwards who was truly contemporary.

know. Perhaps it’s even a non-question, because you can only

history and the history of technological innovation? I don’t

this image of the ‘contemporary’ by linking cases from cultural

To what extent would Agamben be right if you were to assess

darkness, the bright light of the own era has to be neutralised.

order to discover its obscurity.’ (p. 13/14) In order to see the

to a neutralization of the lights that come from the epoch, in

activity and a singular ability. In our case this ability amounts

smaller, and will have an even more far-reaching influence

that technology in the future will be even faster and even

belief in the driving action of innovation is based on the idea

taking new paths, it is hard to avoid the impression that the

group of experimenting, researching ‘creatives’ who keep

the source of innovation lies in the ideas and solutions of a

in these outlines of the future. Although the creed now is that

computer networks and GPS navigation scarcely play a role

era – predicted flying cars for the 21st century; mobile phones,

of the future developments. 1950’s science fiction – the car

existing situation hardly ever provide an accurate assessment

which simplistically argue forwards on the basis of the

of the existing. Technologically powered visions of the future

Actual innovations seldom arise from a simple multiplication

middelbare school veel aandacht besteed aan het vraagstuk welvaart

versus welzijn. Het na-oorlogse tijdperk had in de Westerse wereld

een enorme groei laten zien, de gevolgen daarvan werden zichtbaar,

de club van Rome had net ‘De grenzen aan de groei’ uitgebracht en

het zag er niet goed uit.

Ik ben niet conservatief van aard, maar toch heb ik sindsdien altijd enige

argwaan gehad bij vooruitgang per se, een ongebreideld, soms kritiek-

loos geloof in wat vooruitgang, technologie en innovatie vermogen.

Alle tekenen wijzen er op dat technologie ons wederom een veel betere

doel, relevant voor onze opleiding. Wij noemen onszelf een gebruikers-

gerichte opleiding op het snijvlak van design en technologie. We zijn

in die zin makers én gebruikers van technologie. Maar in ons denken

staat de gebruiker, de mens centraal. We gebruiken inderdaad techno-

logie om op onze schaal ‘een betere wereld te creëren’, maar wel graag

met de menselijke maat als uitgangspunt.

Het lijkt er op dat we de verantwoordelijkheid van vooruitgang en

zélf. Technologie is het antwoord op elk probleem en wij zijn het

lijdend voorwerp. Het punt is dat technologie naast vele voordelen

ook duistere kanten krijgt wanneer we geloven in technologie als

oplossing voor elk probleem. Wanneer we ons te veel overgeven aan

technological solutionism en de mens als factor zo ongeveer uitscha-

kelen. Dat vertroebelt ons wereldbeeld. De wereld aanschouwen door

een mechanistische, rationele bril maakt ons los van de werkelijkheid

van alledag, van de mens en zijn omgeving, van ons bestaan.

Mens en technologie, een interessante combinatie. Onze eigen

uitvindingen verleiden ons tot steeds meer en meer. Maar de techno-

logie neemt afstand van ons. We creëren een kloof, een soort negatieve

Digital Divide, een void die groter wordt. In die void klinkt hopelijk de

stem van techno-humanisme. De stem van redelijke en menselijke

technologie. Die rekening houdt met menselijke imperfectie en inef-

ficiency, want dat maakt ons mens.

Is it you and I, or is it the technology and its inventors?

sometimes uncritical belief in progress, technology and

de empowerment van het individu geheel leggen bij de technologie

ourselves a user-oriented training which is on the cutting edge
of design and technology. We are in that sense creators and at
the same time users of technology. But the user is central in
our thoughts. On our scale, we do indeed use technology to
create a better world, but desire the human dimension
as a starting point.

going to bring more progress and a much better world than
we have ever seen. We call this for convenience the Internet of
Things. Everything is connected to everything, we continuously
generate loads of data, we know everything and nothing is
likely to remain undiscovered. And if we know everything,
we can solve anything.

column — Hugo van Roy

seat and for what purpose is relevant to our training. We call

Once again, all the signs are indicating that technology is

I think the question of who exactly is sitting in the driving

the promise that this implies . But who is actually at the wheel?

had some suspicion of progress per se, in the unbridled,
innovation.

convenience serves mankind. We feel good with that power and

I am not a conservative by nature, but ever since I have always

and inefficiency – because that is what makes us human.

and human technology, which takes into account human imperfection

hopefully hear the voice of techno-humanism, the voice of reasonable

Digital Divide, a void that is growing ever larger. In that void we can

also takes away from us. We are creating a chasm, a kind of negative

inventions tempt us to yet more and more. However technology

Mankind and technology are an interesting combination. Our own

mankind, our environment, and with our very existence.

rational glasses breaks the link with the everyday reality of

mankind as a factor. The world contemplated through mechanistic,

technological solutionism and when we more or less switch off

benefits, technology also develops darker sides when we believe

simply the passive object. The point is that, in addition to many

Technology is seen as the answer to every problem and we are

empowerment of the individual entirely on the technology itself.

mage of the world is obscured when we have too much faith in

Ik vind de vraag wie er nou eigenlijk aan het stuur zit en met welk

in technology as a solution to each and every problem. Our i

stuur? U en ik, of de technologie en haar uitvinders?

apps coach and navigate us through life and technological

en bij de belofte die dit inhoudt. Maar wie zit er nou eigenlijk aan het

been given a sense of control and power, we are empowered,

technologisch gemak dient de mens. We voelen ons goed bij die macht
“The Limits to Growth” and things were not looking good .

we zijn empowered, apps coachen en navigeren ons door het leven,

that so far this has mainly benefited the individual. We have

geprofiteerd; we hebben een gevoel van controle en macht gekregen,

ing apparent. The Club of Rome had just commissioned

goeds gebracht. Interessant is dat nu vooral het individu hiervan heeft

optimists, have brought us much good. What is interesting is

ontwikkeld door zeer slimme vooruitgangsoptimisten hebben ons veel

growth in the postwar era and the effects of this were becom-

ste gelijk van de wereld. Ere wie ere toekomt. Nieuwe technologieën,

credit is due. New technologies, developed by highly intelligent

Graag geef ik de protagonisten van het technologie-walhalla het groot-

versus welfare. The Western world had shown tremendous

on-ontdekt. En als we alles kunnen weten is dus ook alles op te lossen.

Walhalla have been absolutely right. Let us give credit where

doorlopend karrevrachten data, we weten alles, niets blijft in potentie

I would like to admit that the protagonists of this technological

wereld gaat brengen dan we ooit gezien hebben. We noemen dit voor het

a great deal of attention was devoted to the issue of prosperity

In mijn jonge jaren, we praten over de 70-er jaren, werd op de

In my early years, we are talking about high school in the 70s,

gemak the Internet of Things. Alles is met alles verbonden, we genereren

It seems that we place the responsibility of advancement and

en potlood.. Na elke performance is de partituur zichtbaar

Homo
sapiens
non urinat
in ventum

historic fever’.) If you allow yourself to be carried away by

his opinion his contemporaries suffered from a ‘consuming

of rejecting the historical obsession of the 19th century – in

with his own time. (For the young Nietzsche it was a means

not adapt to the requirements of present day, is not aligned

German 19th-century philosopher the ‘contemporary’ does

contemporary as the ‘unzeitgemäße’ – the untimely. For the

Agamben starts his essay with Nietzsche’s concept of the

answer intrigues.

vision here. But even without this context his philosophical

messianism and the problematic aspects and to clarify his

porary’ in Agamben’s thoughts on the future, potentiality,

Nudities. It would be too much to place ‘What is the contem-

veranderd en verworden tot een uniek bijproduct van een

radical applications of scientific knowledge and a cloud of even

hippe sticker en een lichtgevende appel.

ness is not a form or inertia or of passivity. Rather, it implies an

en muziek. De uitvoerende muzikant leest, bespeelt en

vragen oproept over de relatie tussen grafiek, muzieknotatie

included in the Nudità collection – translated into English as

letterlijk en figuurlijk, te kijken naar

what is pushed aside.

fungeert. Dit is een interessante bijkomstigheid die nieuwe

Important to Agamben is the fact that ‘… to perceive this dark-

andere kant sta jij als toeschouwer,

and answer in his essay ‘What is the contemporary’. It was

een grafisch vormgever waarmee deze in feite als componist

van een poster. De poster of partituur, is ontworpen door

be more intelligent than humans. They outline a future in which

en expressieve mogelijkheden. Aan de

to have an eye for the dark sides, for what remains hidden,

ruild voor een transparante grafische partituur in de vorm

earth we see darkness in between the visible stars in the sky.)

een theoretisch oneindig aantal muzikale

‘contemporary’? Italian philosopher Giorgio Agamben provides

De onzichtbare wereld van de laptopcomputercode is inge-

invoelbaar en direct zichtbaar voor muzikant en publiek.

favour of the idea that if you truly wish to look ahead, you have

multidimensionale wereld met daarin

the light from the most remote galaxies can never reach the

‘broncode’en het uitvoeren daarvan zijn volledig transparant,

contemporary can imagine the future. But what exactly is that

puter’ de performer een zicht op een

Singularity are convinced the time is nigh that computers will

Niet alleen het scherm is transparant ook de muzikale

als een kamerscherm voor een preutse computermuzikant.

future. It does provide a poetic and philosophical argument in

pen. Aan de ene kant biedt de ‘com-

at night between the stars. (Because in an expanding universe

dient nu als de contact katalysator tussen beide en niet meer

of the future in the here and now. Those who can see the

universele kwaliteiten en eigenschap-

of what awaits us? Transhumanists and other prophets of the

heen in de performance act visueel ontmoeten. Het medium

performer en toeschouwer elkaar dwarsdoor het medium

actually fashionable
by-product
are ahead
of aof
visually
the trend)
meaningful
and the musical
darknessexperience.to happen using a simple trick, so as to fill the emptiness of the

uit het zicht te nemen. Hiervoor in de plaats wordt een

an angle, look idiosyncratically.

capturing the dark, the unknown and the obscure. Look from

person who links things and links themselves to things thereby

porary’ seems quite abstract and unworldly, it should be a

The way Agamben portrays his ‘uncontemporary contem-

The question is what it links and how you link yourself to it.

Technology comes to fruition in a constant flow of new links.

it’s a complex of series of translations and transformations.²

always linked to society, human behaviour and cultural factors;

to view technology as an independent category. Technology is

were we to adhere to it.¹ For instance it’s also not a good idea

with reality and has damaging consequences for our planet

nature – a building block of western thinking – is not aligned

discovering that the distinct boundary between culture and

to entrenched thinking is the fact that we are increasingly

know that it must exist. Weird or in any case pretty disruptive

present much bigger problems. We can’t see dark matter, but

dark energy is almost unanimously accepted – other models

consists of 4.9% visible matter, 26.8% dark matter and 68.3%

model that assumes that the mass energy of the universe

dark matter, but have so far failed. Nevertheless, the standard

in underground labs are attempting to capture some of this

detected in the electromagnetic spectrum. Various experiments

dark matter. We cannot observe this matter and it cannot be

speed around their joint axis. There has to be more matter:

does not have sufficient mass to explain the latter’s orbital

models have revealed that the visible matter in spiral galaxies

have ever dared imagine. Astronomical observations and

Because we know that our world is a lot weirder than we could

the unexpected.

From the shadows, from the darkness, the hidden niches, from

darkness. The innovation almost always comes from elsewhere.

of a lack of imagination, perhaps a lack of being affected by the

Het door Alan Turing als Universal

are contemporary you are capable of recognising the portents

in deze context echter last van juist die

under the eyes of the media in recent years. It is characteristic

als muzikaal medium experimenteel en innovatief wordt

differential of materials.’

a clever ploy introduces a

of existence, and thus by

cut out the other modes

to interrupt, bend, deflect,

transcendence that comes

to light this second-level

every time we can bring

There is technical folding

translations, a labyrinth.

very long series, of nested

the form of a series, often a

technologies, sketches it in

studied by the sociology of

representation, thoroughly

explanations. Its canonical

implications, complications,

entails folds upon folds,

matter.” Technology always

“man’s dominion over

rationality, that would prove

of mastery, transparence,

as an admirable example

a piling up of objects or

technology irreverently as

blunder of speaking of

allow us to avoid the

‘‘The term “folding” will

Modes of Existence, (2013):

Latour’s An Inquiry into

2 E.g. this quote from Bruno

Harvard UP 2013.

Moderns, Cambridge Mass.:

an Anthropology of the

into Modes of Existence,

Bruno Latour’s An Inquiry

1 Please refer to, for example:

Ca.: Stanford UP 2011

Agamben, Nudities, Stanford

All quotations from Giorgio
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Bij een laptop performance gebruikt

still major transformations ahead? Have we no conception

accelerating so fast that we can scarcely keep up? Are there

Are we still in a technological era in which developments keep

What is contemporary? What kind of era are we living in?

so they can develop themselves and achieve a glorious

are autonomous forces which we should solely give freedom

They are entranced by science and technology as if they

portrayal of the development and effects of technology.

is more fascinating, but also suffers from a one-dimensional

manner. Do we even still need it? The transhumanists’ story

muzikant die je nu staat te bewonderen.

drives the western economic system in an increasingly fraught
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dictates of iCloud, iTunes and the data industry). This fiction
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Machine by Alan Turing, is inflicted by

‘instrument’, characterized as Universal

a laptop as an instrument. However, the

verhuld, verdacht veel op de laptop

convince us that we really have to buy a new, even faster and

photo: Nico van Haastrecht

de muzikant zich mild deinend achter

ment is repeated in order to maintain our belief in growth, to

foto: Nico van Haastrecht

At a laptop performance a musician uses

Symphony
Spirograph
Bovendien lijkt het instrument, waar

The meme of continuously accelerating technological develop-

Scott van Haastrecht

Symfonie Spirograaf
Homo sapiens non
urinat in ventum

bevraagd door het visueel asynchrone laptopscherm

Het is een zomerse dag. De bouwvakkers zijn net weg. Ik speel op een bouwter-

rein tegenover mijn school. Ik schrijf met mijn vinger mijn naam in het natte

beton. Elke keer wanneer ik hier langs kom, zie ik nog steeds mijn naam in het

beton staan en voor een kort moment voel ik me weer 9 jaar oud.
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gepubliceerd in een conceptboek een bloemlezing van “the

Stof kruipt je neus binnen, Sterke geur van gebroken bakstenen.

Paul van ’t Hullenaar

en immersieve events. Al het onderzoek en ontwerp worden

Gé Smit

prototypes voor interactieve installaties, sensuele ervaringen
Wander Eikelboom

Ik vind haar fantastisch.

Michel Witter

Hugo van Roy

Void commision:

avanscmd.nl/void

af te geven dat zich direct een weg baant naar

Frederik Duerinck

Carel Fransen

Geur is in staat om een heel dwingend signaal

Ria va Ooijen

Nico van Haastrecht

Commissie Void /

waarmee wij met de werkelijkheid interacteren.

Marcel van Brakel

Titus Verheijen

NPN Drukkers

Druk / print:

She’s a special kind of girl.

character is a corpse but she can hardly lie still. I feel a bit guilty, but it looks great.

is half naked on the concrete steps of the emergency stairs of our apartment. Her

Film shoot on a cold winter’s day. I am shooting a film scene with my girlfriend. She

ashes, lubricating oil fungal smell.

Geur is één van de krachtigste primaire sensoren

Scott van Haastrecht

Robbert Seghers

geur en geur technologie.
Rob van Hoesel

kan amper stil liggen. Ik voel me schuldig, maar het ziet er wel geweldig goed uit.

Wander Eikelboom

state of the art” in denken en producten op het gebied van

Ontwerp / design:

op de betonnen vloer van de brandtrap van ons flatje. Ze speelt een lijk maar

photography:

Fotografie /

Op een koude winterdag film ik een scène met mijn vriendin. Ze ligt halfnaakt

Marise Hertroys

Vertalingen / translations:

geur, stoffig, sigaretten as, smeerolie, geur van schimmel.

Thomas Kampers

Projecten / projects:

Stof en gruis sample genomen bij de ingang van de Berlijnse metro. zoete vettige

Hugo van Roy

geursamples van geurbronnen. Daarbij noteerde ze de

Wander Eikelboom

Longitude: 13369673

Column:

media design.

Arie Altena

sche communicatie, wayfinding, storytelling, interactie en

Essays:

mogelijkheden voor het gebruik van geur binnen strategi-

Paul van ’t Hullenaar

de verrassende wereld van geur om zo te komen tot nieuw

Redactie / editors:

is. Binnen het project verkennen studenten en docenten

on the subject of smell.

docenten en studenten dat in het kader van Vivid opgezet

Dirt sample from the floor at a subway entrance. Sweet greasy smell, dusty, cigarette

Sense of Smell is een internationaal co-creatieproject van

will present engaging new thoughts and “the state of the art”

nen. Ze verkenden Berlijn via hun neus en verzamelden

Latitude: 52510570

werp en/of communicatiedesign.

documented and will be published in a book of concepts that

studenten gebruikten hun zintuigen om de stad te verken-

Longitude: 13416164

project dat op locatie in Berlijn werd uitgevoerd. Leraren en

and immersive events. All research and development is

for a second I feel like 9 again.

now, every time I’m passing by, I still see my name written in the concrete and just

construction workers have just left. Inside I write my name on the wet concrete. Even

It’s a summer’s day. I’m playing on the construction site opposite my school. The

You feel dust creeping up your nostrils. Heavy smell of broken bricks.

Latitude: 52526352

Longitude: 13369673

In april 2013 ging Sense of Smell van start met het DUFT

prototypes for interactive installations, sensual experiences

Sense of smell is on-going, and is currently developing

messages for the ignorant pedestrians.

using stencils and an odorant aerosol. Thus creating invisible

on location. Dispersed over the city, smell tags were made by

annotated. Furthermore, they designed smell interventions

collected and the memories and associations they evoked were

over Berlin, they collected smell samples. The sites these were

their senses to explore the city’s specific scent. Spread out

executed on location in Berlin. Teachers and students used

April 2013, Sense of Smell kick-started with DUFT side project

storytelling, interaction and media design.

possibilities of scent for strategic communication, way finding,

possibilities of scent. The aim is to rethink and prototype the

project teachers and students explore this amazing world of

project designed by CMD Breda for VIVID. Within this

Sense of Smell is an international co-creation and research

communication design.

overlooked in the process of media and

Het Sense of Smell onderzoek resulteert in onder meer,

vision. Despite it’s powers. Scent is mostly

werd aangebracht met stencils en geurspray.

a far more direct response than sound or

aan de nietsvermoedende voorbijganger. De Geur Graffiti

and memories. Furthermore, it provokes

in de stad werden, onzichtbare boodschappen achtergelaten

directly connected with our emotions

Latitude: 52510570

with the world. It‘s deeply rooted and

Longitude: 13416164

opriepen. Daarnaast ontwierpen ze op locatie interventies

powerful sensors we can use to interact

vindplaats en de herinneringen en associaties die de geur

Scent is one of the most ancient and

door middel van geur. Op verschillende plaatsen verspreid

A Sense
of Smell

CMD project

A Sense of Smell

onze emoties en herinneringen en communiceert

hiermee veel directer dan beeld of geluid. Het is

daarom vreemd dat geur maar zeer sporadisch

wordt toegepast als onderdeel van mediaont-

