
BiJZOnder BOekOMsLaG 

Kaders stellen en binnen de grenzen van het proces de 

uitkomst overlaten aan het grafische procedé; bij het 

drukken van het omslag van dit boek wist niemand wat 

exact de uitkomst zou worden. Een experiment passend 

bij de werkwijze van Driessens & Verstappen, echter 

ditmaal toegepast op het drukproces. Uitgangspunt 

was om zoveel mogelijk variatie in de omslagen van dit 

boek aan te brengen. Door meerdere vormen over elkaar 

heen te drukken en de drukkleuren willekeurig te kiezen 

ontstond een onvoorspelbare en nieuwe beeldtaal. Op 

deze wijze is het gelukt om met een beperkt aantal 

vormen ruim vijftig unieke omslagen te creëren binnen 

de oplage van dit boek. 

speCiaL BOOk COver 

When the cover of this book was printed, no-one knew 

exactly what the result would be. We simply defined a set 

of rules and let the graphics process take its course. This 

experimental printing process is appropriate, given the 

working methods employed by Driessens & Verstappen. 

The idea was to produce as much variation as possible 

in the book covers. A new and unpredictable visual 

language was created by layering different shapes and 

selecting the printing colours at random. In this way, we 

were able to produce over fifty unique covers using a 

limited number of shapes. 
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V o o r w o o r d

anders kiJken 

Fascinerend en inspirerend was onze kennismaking met Driessens & Verstappen en hun kunst. Fascinerend 

vanwege de manier waarop zij beeldend onderzoek doen naar vorm, groeiprocessen en transformatie. En 

vanwege de soort vragen die zij zich daarbij stellen. Of het nu gaat om de ‘maatschappelijk geaccepteerde’ 

vorm van paprika’s of om de vraag hoe het kunstbedrijf werkt. Inspirerend omdat we duidelijk de verbinding 

voelen van hun kunst met ons ingenieurswerk. Zo is voor beide de natuur een belangrijke inspiratiebron. En 

waar Driessens & Verstappen mechanismen, kaders en regels scheppen waarbinnen ‘vanzelf’ kunst ont-

staat, zoeken wij in onze projecten samen met alle stakeholders naar het beste eindresultaat, rekening 

houdend met ieders gezichtspunt. We scheppen beide de randvoorwaarden en beïnvloeden zo de uitkomst.

directie Witteveen+Bos

F o r E w o r d

a diFFerent vieW

Our introduction to Driessens & Verstappen and their work was as fascinating as it was inspiring. It was fascinating 

because of the way they use visual means to investigate form and processes of growth and transformation. And be-

cause of the questions they raise, ranging from the industry-enforced ‘standard of beauty’ for bell peppers to the way 

the art business operates. The experience was also inspiring, as we felt a clear connection between their art and our 

work as an engineering consultancy, for instance in the way nature serves as an important source of inspiration for 

both. While Driessens & Verstappen create mechanisms, frameworks and rules that ‘independently’ generate works of 

art, in our projects we try to achieve the best possible end-result by working together with all stakeholders and taking 

everyone’s perspective into account. We both establish the preconditions and thus influence the outcome. 

Board of Directors, Witteveen+Bos
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The Factory
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nLJ U r Y r A P P o r T

sCHeppers van kUnstMatiGe WereLden

Met gepaste trots presenteren wij als jury van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek het duo       

Driessens & Verstappen als de winnaar van 2013.

Sinds 1990 ontwikkelt het duo een veelzijdig oeuvre van software, machines en objecten. Hun artistieke 

onderzoek richt zich in de eerste plaats op de mogelijkheden die fysische, chemische en computer-    

algoritmes kunnen bieden voor het ontwikkelen van zelfgenererende beelden. Zo worden sculpturen en 

installaties gecreëerd die de klassieke tegenstelling tussen natuur en cultuur op zeer intelligente wijze 

bevragen en ontwrichten.

J U r Y  r E P o r T

CreatOrs OF artiFiCiaL WOrLds

The jury of the Witteveen+Bos Art+Technology Award is proud to present the duo Driessens & Verstappen as the 

winners for 2013.

Since 1990, Driessens & Verstappen have been developing a multifaceted oeuvre of software, machines and 

objects. Their artistic research focuses first of all on the possibilities physical, chemical and computer algorithms 

offer for the development of self-generating images. They create sculptures and installations that question and 

disrupt the classic opposition between nature and culture in a highly intelligent way.

The jury is enthusiastic about the manner in which Driessens & Verstappen’s work addresses pressing issues of 

our time, such as food production, biodiversity and the effects of genetic technology. It does so explicitly as well 

Erwin driessens en Maria Verstappen
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De jury is enthousiast over de wijze waarop urgente vraagstukken uit deze tijd als voedselproductie, 

biodiversiteit en de effecten van gentechnologie in het werk van Driessens & Verstappen aan bod         

komen. Dat gebeurt zowel expliciet als impliciet, wat resulteert in een rijke variëteit aan vormen en       

ervaringen. De jury is vol lof over de wijze waarop een kritische bezinning op de hedendaagse maat-

schappij moeiteloos gecombineerd wordt met speelse interactie en verrassende esthetiek.

Technologie wordt op alle mogelijke manieren ingezet door de vanuit Amsterdam opererende kunste-

naars. Het feit dat ze regelmatig wetenschappelijke conferenties bijwonen en dat hun werk wordt         

besproken in academische publicaties, geeft aan dat er een vruchtbare wisselwerking tussen verschil-

lende kennisdomeinen nagestreefd wordt. De kunstmatige werelden die hieruit resulteren zijn zodanig 

verfijnd ontworpen dat ze niet alleen de technologie, maar ook de kunst en de natuur van een nieuwe 

toekomst voorzien: een toekomst waarin de kunstenaar een onderzoeker is, een facilitator van zelfstan-

dig opererende processen waarbij technologie en natuur in wisselende combinaties worden samen-

gebracht om een ongekende rijkdom aan nieuwe beelden en verhalen te genereren. De jury is unaniem 

van mening dat de eigenzinnige wijze waarop Driessens & Verstappen al decennia lang het kunstenaar-

schap vernieuwen hen de perfecte winnaars maakt voor de Kunst+Techniek-prijs 2013.

De jury van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 2013

Olof van Winden (voorzitter)

Alex Adriaansens

Joost Rekveld

Margriet Schavemaker

as implicitly; the result is a rich variety of forms and experiences. The jury is full of praise for the manner in which 

the artists effortlessly combine a critical consideration of contemporary society with playful interaction and sur-

prising aesthetics.

The Amsterdam-based duo makes use of technology in every possible way. The fact that they frequently attend 

scientific conferences and that their work is discussed in academic publications, shows that they strive for a 

fruitful exchange between different spheres of knowledge. The artificial worlds thus produced are designed with 

great sophistication, presenting not only technology but also art and nature with a new future – one in which the 

artist functions as a researcher, a facilitator of autonomously operating processes in which technology and      

nature are brought together in changing combinations to generate an unprecedented wealth of new images and 

stories. 

The jury unanimously believes that the highly individual manner in which Driessens & Verstappen have been 

renewing their artistic practice for decades makes them the ideal winners of the Art+Technology Award 2013.

The jury of the Witteveen+Bos Art+Technology Award 2013

Olof van Winden (chair)

Alex Adriaansens

Joost Rekveld

Margriet Schavemaker
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E S S A Y  d o o r  A r J E N  M U L d E r

Meesters van de Generatieve kUnst 

De kunst van Erwin Driessens en Maria Verstappen is gewijd aan het zelforganiserend vermogen van de 

materie, aan wat de dingen doen wanneer wij ze hun eigen gang laten gaan in plaats van ze onze wil op 

te leggen. Driessens & Verstappen laten in hun werk de dingen met zo’n precisie de vrije hand, dat er 

situaties ontstaan ‘met een hoge mate van detaillering en vaak van grote schoonheid’, zoals ze het zelf 

terecht omschrijven. Het is niet de creatieve inbreng van de mens die voor hen het leven interessant 

maakt, maar wat de buitenwereld kan presteren zonder ons - als wij haar daartoe de kans geven.

Driessens & Verstappen vinden die situaties en systemen het interessantst die ontstaan en functioneren 

zonder centraal gezag, out of control, ver uit evenwicht, chaotisch, zichzelf organiserend in een com-

plexe orde en samenhang die telkens weer betovert en ontroert. In hun werk zoeken en creëren zij     

E S S A Y  B Y  A r J E N  M U L d E r

Masters OF Generative art

The art of Erwin Driessens and Maria Verstappen is devoted to the self-organising ability of matter – to what 

things do when we leave them to their own devices instead of imposing our will. In their work, Driessens & 

Verstappen carefully construct total freedom for things, so that situations arise ‘that are highly elaborate and 

often of great beauty’, as they aptly put it. To them, it is not human beings’ creative contribution that makes life 

interesting, but what the world is able to achieve without us if we give it the opportunity.

Driessens & Verstappen are interested in situations and systems that arise and function without any central 

authority – out of control, way off balance, chaotic, and organising themselves with a complex order and coher-

ence that enchants and moves us again and again. In their work, they seek out and create situations in which 

matter can speak, in which a nonhuman logic can bring forth ‘great beauty’.

Herbarium Vivum
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and the technological realm. Humanity is the steward of each, but it is also something else: a cloud of clumsy 

creative ability that, working in tandem with the nonhuman, sometimes calls something into being that is more 

than human: art. Nature and technology are both ways of tackling practical problems through searching for the 

optimum efficient solution. They work with the same materials and forces – atoms, molecules, gravity, thermo-

dynamics, informatics.

But nature strives for open, unstable systems, while technology aims at closed, stable structures; this has 

traditionally been the difference between them. Living systems are always falling apart and at the same time 

continuously rebuilding themselves. Bodies do little besides keep creating, restoring and expanding them-

selves. Technical systems are built, finished and repaired. They constitute extensions of human, animal and 

plant capabilities in the social sphere. They do not grow or develop; they form when the proper conditions and 

instructions are provided.

Art is nature created through technology or technology applied in a natural way. As the renowned expressionist 

artist Paul Klee (1879–1940) said, it produces a parallel nature of artistic forms alongside existing nature. It is 

generative. It bends to its own will the methods and codes technology runs on. Driessens & Verstappen do the 

same. Their work illustrates, investigates and enables processes in which technology activates nature and nature, 

in return, makes technology dance. In art-historical terms, Driessens & Verstappen work in the tradition of Paul 

Klee. Klee taught that some art copied things that were visible; this was figurative art. Meanwhile, other art made 

things visible; this was generative art. Generative art goes in search of the unknown and brings forth new patterns 

and forms. Klee’s work is half-abstract, or, as he put it, ‘abstract with memories’. The generative principles that 

lie at the basis of each work and give rise to it are abstract. The memories are figurative. In Klee’s work, one can 

distinguish trees, houses, people, animals, even angels, in figures created out of a single sweeping line.

Driessens & Verstappen use structures, processes and materials that are technical in their origins and oper-

ation – ‘abstract’. But the technology produces forms and patterns that are organic in nature – ‘memories’ of 

real nature outside. Their art, too, is generative and follows strict rules that allow free forms to arise; these are 

situaties waarin de materie zichzelf uitspreekt, waarin een niet-menselijke logica met een ‘grote schoon-

heid’ op de proppen komt.

Het niet-menselijke komt in twee vormen: als natuur en techniek. Daartussen zitten wij, mensen. Wij zijn 

deel van de natuur en van de technische sfeer. We zijn er de beheerders van, maar we zijn ook iets   

anders, een wolk van klungelig creatief vermogen dat met dat niet-menselijke soms opeens iets tot 

stand brengt dat meer dan menselijk is: kunst. Natuur en techniek zijn twee methoden om praktische 

problemen aan te pakken op een liefst zo efficiënt en optimaal mogelijke wijze. Ze werken allebei met 

dezelfde materialen en krachten - atomen en moleculen, gravitatie, thermodynamica, informatica.

Alleen streeft de natuur naar open, instabiele systemen en de techniek naar gesloten, stabiele structuren, 

dat is het verschil van oudsher. Levende systemen vallen de hele tijd uit elkaar en bouwen zichzelf tegelijk 

ook continu weer op. Lichamen doen weinig anders dan steeds maar weer zichzelf voortbrengen, herstel-

len en uitbouwen. Technische systemen worden gemaakt, hersteld en uitontwikkeld. Technische syste-

men zijn uitbreidingen van menselijke, dierlijke en plantaardige vermogens in de sociale sfeer. Ze groeien 

en ontwikkelen niet, ze formeren zich als ze de juiste condities en instructies krijgen aangeboden.

Kunst is technisch gemaakte natuur of natuurlijk toegepaste techniek. In de woorden van de expres-

sionistische kunstschilder Paul Klee (1879-1940) brengt kunst een parallelle natuur van artistieke vormen 

voort naast de bestaande natuur. Ze is generatief. Ze zet de methoden en codes waarmee de techniek 

werkt naar eigen hand. Zo ook Driessens & Verstappen. Hun werk illustreert, onderzoekt en laat proces-

sen plaatsvinden waarin de techniek de natuur activeert en de natuur in antwoord de techniek aan het 

dansen brengt. Driessens & Verstappen horen, kunsthistorisch gesproken, thuis in de traditie van Paul 

Klee. Er is kunst die het zichtbare namaakt, leerde Klee: de figuratieve kunst. Er is ook een kunst die 

zichtbaar maakt. Dat is de generatieve kunst. Deze is uit op het onbekende en brengt nieuwe patronen 

en vormen voort. Het werk van Klee is half-abstract, of in zijn eigen woorden ‘abstract met herinnerin-

gen’. Abstract zijn de generatieve principes die aan elk werk ten grondslag liggen en waar het uit voort 

is gekomen. De herinneringen zijn figuratief. Ook in figuurtjes die uit één zwierende lijn zijn opgebouwd 
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ing on external conditions, grains of sand, wax molecules or digital cellular automata affect each other and 

their immediate surroundings at a fundamental level, forming patterns we can recognise as dunes, or a steam-

ing Icelandic snowscape, a real-time map of the landscape. If the rules are established correctly, the resulting 

forms and images will always be interesting, because no two will ever be the same. Nonhuman logic works 

from the bottom up.

Paul Klee constantly performed experiments and exercises, which had an artistic function in themselves, he 

said. In composing a painting, Klee applied a number of rules concerning lines and colour gradients, deviating 

from them as little as possible. In this fashion, he generated paintings rather than depicting things he had 

thought of or seen. Klee conducted voyages of exploration in about ten creative spaces rich with artistic             

potential, each time bringing back a single concrete realisation, one example from what he knew was a whole 

universe of valid images.

Driessens & Verstappen’s oeuvre, too, consists largely of experiments and observations that function as art. 

These works’ provisional character is expressed in their aesthetic, which is often of a scientific severity, func-

tional and industrial, an engineer’s more than an artist’s. But they examine technology’s impact on nature with 

an artist’s eye. And what they see is that technology is standardising nature: every pepper is exactly as long 

and round as every other, so that the same number always fits in a crate.

The rejected yellow, green and red peppers the artists reproduce in plaster in Morphotheque #15 (2011) show 

us that peppers are capable of more. They display an astonishing creativity. But why are these 27 peppers, 

lustrously painted and elevated to the status of art, arranged here in precisely this way and no other? There is 

no real reason. Driessens & Verstappen’s investigative, experimental works can be classed as provisional.

Then there are the definitive works. Every few years, Driessens & Verstappen sum up the results of their re-

search in one master work that connects all the previous ones in the series. The question is always: how do 

legitimate forms and images create themselves? For their purposes, only images and forms that are self-made, 

herken je bij Klee bomen, huizen, mensen, dieren, engelen zelfs. De bouwsels, processen en materialen 

die Driessens & Verstappen gebruiken, zijn technisch van afkomst en werking, ‘abstract’. Maar de vor-

men en patronen die deze techniek voortbrengt zijn organisch van aard, ‘herinneringen’ aan de echte 

natuur buiten. Ook hun kunst is generatief en volgt strikte regels om vrije vormen te laten ontstaan, 

onvoorspelbaar en altijd precies goed. Die regels zijn te snappen, je ziet dat ze worden toegepast.          

Afhankelijk van de externe condities werken op een heel basaal niveau zandkorrels, wasmoleculen of 

digitale cellullaire automaten op elkaar en de directe omgeving in en vormen zo patronen die wij als 

duinen herkennen, of een stomend sneeuwlandschap à la IJsland, een realtime landschapskaart. Als de 

regels zuiver worden afgesteld, zijn de resulterende vormen en beelden altijd interessant, want ze zijn 

nooit hetzelfde. Niet-menselijke logica werkt bottom-up.

Paul Klee voerde gestaag experimenten en oefeningen uit, al hadden deze volgens hem ‘zelf ook al een 

kunstwerking’. Hij paste bij de opbouw van een schilderij een aantal regels over lijnvoering en kleurver-

loop toe en week daar zo min mogelijk van af. Zo genereerde hij schilderijen in plaats van iets af te 

beelden wat hij eerder had bedacht of gezien. Klee ging op ontdekking uit in een stuk of tien creatieve 

ruimten vol beeldende mogelijkheden en bracht telkens één concrete realisatie mee terug, één voor-

beeld van wat hij wist dat een universum vol geldige beelden was.

Ook het oeuvre van Driessens & Verstappen bestaat voor een fors deel uit probeersels en observaties 

‘met kunstwerking’. Het voorlopige van deze werken komt tot uiting in hun esthetiek, vaak van een 

wetenschappelijke strengheid, functioneel, industrieel en eerder die van de ingenieur dan van de kun-

stenaar. Maar in hun werk onderzoeken zij met de blik van kunstenaars wat de techniek met de natuur 

doet: standaardiseren. Alle paprika’s even langwerpig en bol zodat er altijd evenveel in de dozen pas-

sen. De in gips gereproduceerde afgekeurde gele, groene en rode paprika’s uit Morfotheek #15 (2011) 

laten zien wat de paprika nog meer kan. En wat een vindingrijkheid opnieuw. Maar waarom zijn die 27 

glanzend geschilderde, tot kunst verheven paprika’s nu juist zo gerangschikt en niet anders in de op-

stelling van Morfotheek #15? Daar is niet echt een reden voor. Het onderzoekende en experimenterende 

werk van Driessens & Verstappen laat zich rangschikken als provisorisch.



1514

NL

ENrather than merely thought up, are ‘legitimate’. Driessens & Verstappen build machines, installations and digital 

environments, turning out not a single work each time but rather as many as it is possible to make using a 

particular set of rules and artistic choices. Klee set himself a problem and found a new legitimate solution to it 

in each work. Driessens & Verstappen show us all the legitimate solutions in real time.

The Morphotheque series, with its many beautiful rejected vegetables – peppers but also potatoes, carrots and 

more – comprises the research for their first master work, The Factory (1995, 2007/2008). This fully automated 

miniature facility produces the diversity of forms seen in the Morphotheques serially, in real time. Driessens & 

Verstappen write that The Factory is the result of research they conducted at the Rijksakademie van Beeldende 

Kunsten into the functioning of the art business. Their conclusion: ‘We determined that the art world is a gen-

erative system that maintains itself.’

They built The Factory to embody this criticism in a work of art. In this installation, round after round, an identical 

amount of liquid wax is dropped into a container of cold water and lifted out again after a few seconds by a         

Er zijn ook de definitieve werken. Eens in de zoveel jaar vatten Driessens & Verstappen hun onderzoeks-

resultaten samen in een meesterproef, een werk dat alle voorafgaande uit de reeks tot elkaar in verband 

brengt. De centrale vraag is steeds: hoe brengen geldige vormen en beelden zichzelf voort? Waarbij alleen 

die beelden en vormen geldig zijn die zichzelf hebben gemaakt, in plaats van alleen maar te zijn bedacht.

Driessens & Verstappen bouwen apparaten, installaties en digitale omgevingen waarin ze niet telkens 

één kunstwerkje per keer afleveren, maar alle kunstwerken die er te maken zijn met een bepaalde set 

van regels en artistieke keuzes. Waar Klee zich een probleem stelde en werk na werk een geldige oplos-

sing vond, laten Driessens & Verstappen alle geldige oplossingen zien, in real time.

De reeks Morfotheken met zijn vele prachtige, afgekeurde groenten - naast paprika’s ook aardappels, 

wortels en meer - is een voorstudie voor hun eerste meesterwerk, The Factory (1995, 2007/2008). Het 

is een volautomatisch fabriekje dat de versatiele vormen uit de Morfotheken in serie en in real time 

produceert. Driessens & Verstappen schrijven zelf dat de fabriek de uitkomst vormt van het onderzoek 

dat het kunstenaarsduo op de Rijksakademie verrichtte naar het functioneren van het kunstbedrijf.   

Morfotheek #15



1716

NL

EN mechanical sieve, which lets the congealed wax roll into a drying area. The shape of each lump is surprisingly    

different. Every one is a unique specimen (a hallmark of art). The newly created wax object, the tiny artwork, is trans-

ported through the factory along a succession of three conveyor belts, with a different side facing up each time. In 

the middle of the journey, a digital video is made, documenting the lump as a work of art. The belts move unapolo-

getically onward until finally the lump is rolled back into the vat of hot wax, where it dissolves. Then the mechanical 

ladle once more scoops up the same amount of wax, shakes off the excess drops, and starts the cycle of the       

production and destruction of an artwork over again. Openings have been cut into the factory’s wooden housing, 

allowing light and the viewer’s gaze to penetrate. This is how a work of art comes into being: it passes through the 

phases – development, marketing, sales, whatever – and then it’s over, forgotten, and the cycle starts again. But 

Driessens & Verstappen have constructed their critique with such mechanical precision and such a thoroughly 

thought-out plan that it gives matter the freedom to show what it is capable of, what it desires, what it intends.

Circuit after circuit, The Factory affected me more and more as I regarded it on a quiet morning in 1997 at Arti 

et Amicitiae in Amsterdam. My awareness of the little wax shapes’ finitude made them ever more beautiful, ever 

‘We stelden vast dat de kunstwereld een generatief systeem is dat zichzelf in stand houdt.’ Om deze 

kritiek in een kunstwerk te verbeelden bouwden ze The Factory. In deze installatie wordt ronde na 

ronde volautomatisch exact dezelfde hoeveelheid vloeibare was in een bak ijskoud water gestort en er 

na enkele seconden weer uitgetild met een mechanische zeef, die het stolsel op een droogplekje laat 

rollen. Elke keer is de vorm van de klont verrassend anders. Het zijn allemaal unieke exemplaren (het 

kenmerk van kunst). Het gevormde wasfiguurtje, het kunstwerkje, wordt door het fabrieksgebouw         

geleid over drie lopende banden, steeds met een andere kant naar boven gekeerd. Halverwege wordt 

er een digitale video van opgenomen om het als kunstwerk te documenteren. Zonder pardon draait de 

band verder en rolt het wasklompje ten slotte terug in de bak met hete was, en lost op. Waarna de 

mechanische lepel opnieuw dezelfde hoeveelheid was schept, druppels afschudt, en de cyclus van 

productie en destructie van een kunstwerkje van voren af aan begint. In de houten omkisting van de 

kunstfabriek zijn openingen uitgespaard waardoor het licht en de blik van de bezoeker binnen kunnen 

dringen. Zo komt dus een kunstwerk tot stand, dit zijn de fasen, ontwikkeling, marketing, verkoop, vul 

maar in, en dan is het einde, vergeten, we beginnen opnieuw. Alleen bouwden Driessens & Verstappen 

richer in meaning, ever more essential. But as the art business rolled inexorably forth with its fully automated 

logic, again and again I had to deal with the loss of an object by becoming enthusiastic about the next touch-

ingly beautiful little sculpture beginning its journey of exaltation and destruction. The Factory is a tragic work 

and, at the same time, deeply consoling.

Each phase in the generative process of construction and dissolution has its own beauty born of surprise,     

appreciation, grace and despair. The longer you look, the more you realise that the phases are not really im-

portant: there are only legitimate works of art, perfect images. What Driessens & Verstappen had not reckoned 

with, was the power art possesses in object form. All those little wax shapes, meant as tiny symbols for statues 

and all the other art chucked onto the market, turned out to be ineffably beautiful. It began as a critique, a  

literal representation of how the art business works, but it became an adventure. ‘We realised how difficult and, 

the same time, what a challenge it is to strive towards an art that systematically generates spontaneous       

phenomena,’ the artists say. The phenomena are spontaneous in that they operate under their own power, 

unpredictably, in real time – everything happens as you watch. And their generation is systematic in that it     

hun kritiek met zo’n mechanische precisie en tot het eind doordacht bouwplan, dat ze de materie de 

ruimte gaven te laten zien wat zij kan en wil en bedoelt.

The Factory greep mij rondgang na rondgang meer aan toen ik het in 1997 op een rustige ochtend be-

keek in Arti et Amicitiae in Amsterdam. Het besef van hun eindigheid maakte de wasfiguurtjes steeds 

mooier, steeds rijker aan betekenis, steeds onmisbaarder. Maar het kunstbedrijf rolt onverbiddelijk 

voort met zijn volautomatische logica, en steeds weer moet ik mijn verlies van een kunstobject verwer-

ken door enthousiast te worden over een volgend ontroerend mooi wassen beeldje dat aan de reis van 

verheerlijking en vernietiging begint. The Factory is een tragisch werk en tegelijk zeer troostrijk.

Alle fasen van het generatieve proces van opbouw en verval hebben een eigen schoonheid van verras-

sing, erkenning, gratie en wanhoop. Hoe langer je kijkt, des te meer je beseft dat die fasen er niet zo 

toe doen: er zijn alleen maar geldige kunstwerken, kloppende beelden. Waar Driessens & Verstappen 

buiten hadden gerekend was de kracht van kunst in objectvorm. Want al die wasfiguurtjes, bedoeld als 
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tures art and technology. The precisely functioning automatic installation inside is pure engineering, as are its 

products. It is not the wax shapes that constitute the art but the installation as a whole: a factory that makes 

only unique specimens, though the production process is identical every time. Art makes one-of-a-kind pieces; 

technology mass-produces. Matter seeks variation and diversity of form.

Driessens & Verstappen revisit the same theme in their installation Top-down Bottom-up (2012), which I saw at 

the Centraal Museum in Utrecht. Four computer-controlled pipes hanging from the ceiling dripped identical 

amounts of melted beeswax onto the floor. Beneath them, stalagmites formed: shapes that grew increasingly 

taller and stranger. Four entirely different results were produced through exactly the same technological pro-

cess of dripping and cooling, plus local variations in wind force and temperature. Form-finding is the subject. 

From above, one needs only to supply raw materials; then, from the bottom up, drop by drop, a megastructure 

is built. It would seem to be the dream of every administrator and manager. The columns of congealed beeswax 

call to mind the magnificent structures built by termites in southern Africa. These towers, which can rise five 

symbooltjes voor standbeelden en wat er meer aan kunstobjecten op de markt wordt geplompt, bleken 

onuitsprekelijk mooi. Het begon als kritiek, als letterlijke weergave van hoe het kunstbedrijf werkt. Maar 

het werd een avontuur. ‘We realiseerden ons hoe moeilijk en tegelijkertijd uitdagend het is om te streven 

naar een kunst waarbij spontane fenomenen systematisch worden opgewekt.’ Spontaan in de zin van: 

op eigen kracht, onvoorspelbaar, in real time. Het gebeurt waar je bij staat. En systematisch in de zin 

van binnen vastgestelde grenzen, volgens een procedure met regels en randvoorwaarden. The Factory 

is de fabriek van kunst en techniek. De subtiel functionerende, automatische installatie erbinnen is pure 

techniek, net als de producten die het aflevert. Niet de wasfiguurtjes zijn de kunst, maar de installatie 

als geheel: een fabriek die alleen maar unieke exemplaren maakt, terwijl het productieproces telkens 

exact hetzelfde verloopt. Kunst maakt unica, techniek series. Materie wil variatie en vormdiversiteit.

Driessens & Verstappen hernemen het thema in hun installatie Top-down Bottom-up (2012), die ik zag 

in het Centraal Museum in Utrecht. Uit vier pijpen aan het plafond druppelt computergestuurd telkens 

exact dezelfde hoeveelheid gesmolten bijenwas. Eronder ontstaan druipgestalten, stalagmieten, steeds 

metres high, are constructed entirely from the bottom up, grain by grain and blob by saliva blob. But Top-down 

Bottom-up shows us the logic of soft matter, not the organic logic the termites follow. I do find an organic 

logic in another of Driessens & Verstappen’s master works: the three series of landscape films, Frankendael 

2001, Diemerzeedijk 2007 and Kennemerduinen 2010. Over the course of a year, the artists went to approxi-

mately ten locations every few days and shot video from the same fixed camera position. They spliced these 

together into three series of six films, each of which shows the passage of a year in just over nine minutes. But 

these are not films at all: they are landscape photographs. Nothing moves within the frame as the seasons dis-

solve into each other. Trees and reeds stand still; clouds do not swirl; no bicyclists suddenly appear, as they 

inevitably would in a time-lapse film. The only element in the photographic image that changes is the colours. 

The rest is silence.

Within this stilled frame, I see the constant shifts in colour steadily evoking new meanings. In spring, a hazy 

green appears amid the grey of a waterfront or dune valley. Early flowers light up like LEDs. The soft green 

deepens into leaves, flowering plants, bushes, treetops. Colours bulge out into plant shapes. No animals can 

hoger en vreemder gevormd. Vier totaal verschillende uitkomsten van precies hetzelfde technische pro-

ces van druppel- en afkoelingssnelheid, plus lokale variaties in windkracht en temperatuur. Vormvinding 

is het thema. Je hoeft van bovenaf niet meer te doen dan materiaal aan te leveren, dan wordt van on-

deraf druppel voor druppel een megastructuur gebouwd. Dat lijkt de droom van de bestuurder en de 

manager. Maar de zuilen van gestolde bijenwas herinneren ook aan de grootse bouwsels van termieten 

in zuidelijk Afrika. Deze torens van wel vijf meter hoog worden geheel bottom-up opgebouwd, korrel 

voor korrel en speekselklodder. Wat Top-down Bottom-up laat zien is de logica van zachte materie, niet 

de organische logica die de termieten volgen.

Zo’n organische logica vind ik wel in nog zo’n meesterproef van Driessens & Verstappen, de Land-

schapsfilms, te weten: Frankendael 2001, Diemerzeedijk 2007 en Kennemerduinen 2010. Het kunste-

naarsduo wandelt een jaar lang om de paar dagen langs een stuk of tien locaties en maakt daar een 

opname vanaf een vast camerastandpunt. Aaneengemonteerd leverde dat de drie reeksen van zes 

landschapsfilms op waarin we in amper negen minuten één jaar langs zien komen. Maar het zijn hele-
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be seen. It is a deathly still, subdued world in which all of life flows from colours and is wholly entrusted to 

them. These colours are fresh, primeval, balanced, fleeting and always legitimate, for they follow and make up 

the organic logic of the seasons of northwestern Europe, within a 20-kilometre radius of Amsterdam.

These films of a park, a dike and dunes comprise part of the Dutch landscape painting tradition. Here, though, 

the ancient images dissolve into each other without ever crystallising into a definitive picture. What is eternal-

ised is the transience of all the scenes that pass through a handful of places over the course of one year and 

nine minutes of consciousness. Driessens & Verstappen define a section of landscape and let nature go its own 

way within it. What does the living landscape show us? What is an ecosystem? The answer is amazingly sim-

ple: a part-song or dance of colours; constantly transforming and varying patterns of hues. The artist sees this, 

but the engineer or scientist does not.

A third master work of generative art is Driessens & Verstappen’s E-volved Cultures (2005–2011). On a flat wall 

screen, as if from a great height, we see what look like landscape maps, forming and transforming as if over 

maal geen films. Het zijn landschapsfoto’s. Er beweegt niets binnen het beeldkader terwijl de jaargetij-

den in elkaar overvloeien. De bomen en riethalmen staan stil, de wolken dwarrelen niet en er verschijnen 

niet opeens fietsers zoals onvermijdelijk bij timelapse-films zou zijn gebeurd. Het enige wat er binnen 

het fotobeeld verandert zijn de kleuren. The rest is silence.

Ik zie continue kleurverschuivingen steeds weer nieuwe betekenissen oproepen binnen dat verstilde 

beeldkader. In het voorjaar verschijnt een wazig groen in het grauw van een waterkant of duinvallei. 

Vroege bloempjes lichten als ledlampjes op. Het zachte groen verdiept zich tot bladeren, bloemplanten, 

struiken, boomkronen. Kleuren stulpen zich uit in plantaardige vormen. Geen dier te bekennen. Een 

doodstille, ingehouden wereld waarin het hele leven uit de kleuren voortkomt en geheel aan de kleuren 

is toevertrouwd. Die kleuren zijn fris en oeroud en in balans, vluchtig en altijd geldig, want ze volgen en 

vormen de organische logica van de seizoenen in Noordwest-Europa, in een straal van amper twintig 

kilometer rond Amsterdam. De Landschapsfilms van een park, een dijk en de duinen zijn deel van de 

traditie van het Nederlandse landschapsschilderij. Alleen vloeien de oeroude beelden ditmaal in elkaar 

diemerzeedijk 2007
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epidemics of orange eat their way through a pastel-purple riparian landscape and dark lines cut right-angled 

patterns with no beginning or end. Every map is different, and completely as it should be. Here again, the       

images are legitimate, but this time they are produced according to a digital logic. Each image arises through 

the activity of artificial single-pixel ‘organisms’, which follow a simple algorithm that tells them to change     

colour and move toward a nearby pixel, depending on the adjacent ones’ colours. This local behaviour results 

in a continuously transforming image that resembles 4.5 billion years of a planet’s evolution.

The related work E-volver (2007) hangs permanently in a research lab at the Leiden University Medical Center. 

Visitors – mostly scientists – can change the parameters of the behaviour of eight artificial organisms on      

planet X, visible on a wall screen. It is evolutionary engineering: with a bit of patience and attention, you can 

manipulate a digital ecosystem to develop in any direction you desire – say, giving it more shades of blue and 

crooked lines.

over zonder ooit in een definitief beeld uit te kristalliseren. Wat hier vereeuwigd wordt, is de verganke-

lijkheid van alle beelden die er op één plek langskomen in de loop van een jaar en van negen minuten 

bewustzijn. Driessens & Verstappen bepalen de uitsnede uit het landschap en laten daarbinnen de     

natuur haar gang gaan. En wat toont ons het levende landschap? Wat is nu een ecosysteem? Het ant-

woord is van een verbluffende eenvoud: een samenzang of dans van kleuren, almaar transformerende 

en variërende kleurschakeringen. Dat ziet de kunstenaar, maar niet de ingenieur of wetenschapper.

Een derde meesterproef van generatieve kunst is Driessens & Verstappens E-volved Cultures (2005-

2011). Op een plat scherm op de wand zien we als van grote hoogte landschapskaarten zich formeren 

en transformeren, over eeuwen of millennia. Google Earth van een onbekende planeet, een Solaris als 

van Tarkovsky, alleen vreten hier epidemieën van oranje zich door een pastelpaars rivierlandschap en 

snijden duistere lijnen haakse patronen zonder begin of eind. Elke kaart is anders en helemaal correct. 

Geldige beelden, voortgebracht met een digitale logica. Elk beeld ontstaat door het werk van artificiële 

wezentjes die op pixelniveau een simpel algoritme volgen: verander de kleur van je pixel en schuif naar 

Every ecosystem ends up in a climactic situation in which it has finished evolving and can in principle exist into 

infinity as a self-supporting system. This stage is followed by the wildest shaping experiments with living             

beings – giant ferns and dinosaurs but also dodos and northern European mixed deciduous forests with their 

wolves and highwaymen. In a climactic situation, all an ecosystem’s living forms react to each other in exactly 

the right ways and with the richest possible variation. The food-production and energy network that every          

ecosystem also is works bottom-up and top-down at once. But it does not care about that – that is mere life 

technology. What truly keeps an ecosystem going is the play of colours and lines.

The Factory is a technical installation that makes artworks. In the landscape films, nature gives rise to a series of 

photographic landscape paintings. In E-volved Cultures, a digital programme draws a landscape as if on a real-

time map: technological nature, naturalised technology. The closed form has a great aestheticising capacity, 

creating distance between the work and the viewer even as it reaches out through a window or viewing hole.           

I experience this silence-through-distance as extremely Dutch. In the Netherlands we see the big world in minia-

ture. You just have to look closely enough.

een naburige pixel, afhankelijk van de kleuren van de aangrenzende pixels. De uitkomst van dit lokale 

gedrag is het steeds maar door transformerende beeld van 4,5 miljard jaar evolutie van een planeet.

E-volver (2007) hangt permanent in een onderzoekslab in het Leids Universitair Medisch Centrum. Hier 

kunnen bezoekers zelf de parameters wijzigen waarnaar ditmaal acht artificiële wezentjes op planeet X 

zich gedragen, daar op het scherm aan de wand. Evolutionary engineering: met wat geduld en aandacht 

kun je de evolutie van het digitale ecosysteem in een gewenste richting manipuleren. Elk ecosysteem 

kent een climax-situatie waarin het evolutionair uitontwikkeld is en helemaal self-supporting in principe 

oneindig lang kan voortbestaan. In een climax-situatie volgen de ruigste vormexperimenten met levende 

wezens: reuzenvarens en dinosaurussen, maar ook dodo’s en het Noord-Europese gemengde loofbos 

met zijn wolven en struikrovers. In een climax-situatie reageren alle levende vormen in het ecosysteem 

precies goed op elkaar en in de rijkst mogelijke variatie. Het voedselproductie- en energienetwerk dat elk 

ecosysteem ook is werkt bottom-up en top-down tegelijk. Maar daar let het zelf niet op, dat is alleen 

maar levenstechniek. Wat een ecosysteem werkelijk gaande houdt, is het spel van de kleuren en lijnen.
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But could not things be bigger, a bit more out in the open? Why do not Driessens & Verstappen build a park 

according to their own colour algorithms? Why have they not submit a design for the World Trade Center? That 

is what the wax columns in Top-down Bottom-up remind me of, in any case. Why do they not colonise an entire 

planet for their generative experiments?

Driessens & Verstappen are the Netherlands’ greatest generative artists. And I believe their best work is yet to 

come.

The Factory is een technische installatie die kunstwerken maakt. In de landschapsfilms laat de natuur 

een reeks landschapsschilderijen in fotografische vorm ontstaan. In E-volved Cultures zien we een digi-

taal programma een landschap uittekenen als op een realtime kaart: technische natuur en vernatuurlijkte 

techniek. De gesloten vorm heeft een groot esthetiserend vermogen, ze schept afstand tussen werk en 

bezoeker, en biedt tegelijk een handreiking via een venster of doorkijk. Ik ervaar die verstilling-door-af-

stand als heel erg Nederlands. In Nederland zien we de grote wereld in het klein. Als je maar goed kijkt.

Kan het niet wat groter, wat meer in de open lucht? Waarom leggen Driessens & Verstappen niet eens 

een park aan volgens hun zelfgeschreven kleurenalgoritmen? Waarom stuurden ze geen ontwerp in 

voor het World Trade Center - daar deden die waszuilen in Top-down Bottom-up mij in elk geval aan 

denken. Waarom koloniseren ze niet een complete planeet voor hun generatieve experimenten?

Driessens & Verstappen zijn de groten van de generatieve kunst in Nederland. Maar ik denk dat hun 

beste werk nog moet komen.

Accretor #dw407
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driessens & verstappen 

Erwin Driessens (Wessem, 1963) en Maria Verstappen (Someren, 1964) vormen een paar sinds zij elkaar 

leerden kennen tijdens hun opleiding aan de Academie Beeldende Kunsten in Maastricht, waarna zij 

beiden hun studie vervolgden aan de Rijksakademie van Beeldende kunst in Amsterdam, van 1988 tot 

1991. Sinds 1990 werken zij op professioneel gebied samen. Driessens & Verstappen zijn in Nederland 

en internationaal toonaangevend op het gebied van de generatieve kunst. De werken van het kunste-

naarsduo kennen verschillende uitingsvormen zoals sculptuur, software, robotica, installatie en fotogra-

fie. Er is een centrale gedachte te herkennen in het werk: de fascinatie van Driessens & Verstappen ligt 

bij groeiprocessen en transformatie. Zo ontwikkelen zij mechanismen die zelfstandig unieke objecten of 

bewegingen kunnen voortbrengen. Driessens & Verstappen scheppen de omstandigheden, de regels en 

grenzen waarbinnen de mechanismen hun gang kunnen gaan; daarmee automatiseren zij feitelijk het 

creëren van unica. De uitkomsten van de processen die zij in gang zetten, hebben een hoge mate van 

onvoorspelbaarheid. 

driessens & verstappen

Erwin Driessens (b. Wessem, the Netherlands, 1963) and Maria Verstappen (b. Someren, the Netherlands, 

1964) have been partners since they met as students at the Maastricht Academy of Fine Arts and Design. They 

subsequently continued their studies at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam from 1988 to 

1991. Driessens & Verstappen have worked together professionally since 1990. They are leaders in the field of 

generative art in the Netherlands and internationally. The duo’s work manifests itself in various forms, including 

sculpture, software, robotics, installation and photography. In all their art, a central theme is visible: Driessens & 

Verstappen are fascinated with growth processes and transformation. They develop mechanisms that can in-

dependently call into being unique objects and movements. Driessens & Verstappen create circumstances, 

rules and boundaries within which these mechanisms can act, effectively automating the creation of unique 

objects. The processes they set in motion lead to highly unpredictable outcomes. In their studio in a former 

school building in Amsterdam, Driessens & Verstappen work on their multifaceted oeuvre, taking inspiration 

from the self-organising processes of the natural world around us. They record their observations of these 

Breed 1.2 #abcba339
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wax and sand, in their generative machines. And they create virtual growth processes using 3D printers and 

software they have written. Striking examples of their work include the projects E-volved Cultures, Breed, 

Sandbox, Hot Pool, Top-down Bottom-up and The Factory. Their Tickle robots won first prize in 1999 and 2002 

in the Vida International Art and Artificial Life Awards. Driessens & Verstappen’s work makes up part of the col-

lections of museums including the Centre National des Arts Plastiques in Paris, the Museum für Moderne Kunst 

in Frankfurt, the Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, the Stedelijk Museum in Amsterdam, and the 

Centraal Museum in Utrecht. They have participated in numerous group exhibitions, given lectures and courses, 

and worked for various clients, including the Netherlands Ministry of Finance and Directorate-General of Public 

Works and Water Management. For their exhibition Points of View at the Bergkerk in Deventer in late 2013, they 

have developed a new work, Solid Spaces.

In hun atelier, gevestigd in een voormalig Amsterdams schoolgebouw, werken Driessens & Verstappen 

aan een veelzijdig oeuvre. Het duo laat zich daarbij inspireren door de zelforganiserende processen in 

de ons omringende natuur. Observaties van deze processen leggen ze vast in hun Landschapsfilms en 

Morfotheken. In hun generatieve machines experimenteren zij met natuurlijke materialen als bijenwas 

en zand. In de virtuele groeiprocessen werken ze met zelf geschreven software en 3D-printers.                  

Sprekende voorbeelden zijn projecten als E-volved Cultures, Breed, Sandbox, Top-down Bottom-up,                

Hot Pool en The Factory. Voor hun Tickle-robots kregen zij in 1999 en in 2002 de eerste prijs toegekend 

door VIDA, een internationale competitie voor Art & Artificial Life. Het werk van Driessens & Verstappen 

is opgenomen in museale collecties, onder andere het Centre National des Arts Plastiques Parijs,         

Museum für Moderne Kunst Frankfurt, Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam, Stedelijk Museum 

Amsterdam en Centraal Museum Utrecht. Zij namen deel aan vele groepsexposities, gaven lezingen en 

cursussen en werkten voor diverse opdrachtgevers waaronder Rijkswaterstaat en het Ministerie van 

Financiën. Voor hun expositie Points of View in de Bergkerk te Deventer, eind 2013, ontwikkelden zij een 

nieuw werk, genaamd Solid Spaces.

essayist 

arjen Mulder (1955) is bioloog en essayist. Voor zijn essaybundel De vrouw voor wie Cesare Pavese 

zelfmoord pleegde werd hij in 2004 genomineerd voor de AKO Literatuurprijs. In februari 2014 verschijnt 

zijn nieuwe boek Wat is leven? De queeste van een bioloog bij Uitgeverij De Arbeiderspers. Mulders 

essays gaan over eigentijdse onderwerpen of tonen een eigentijdse invalshoek op een historisch onder-

werp. De belangrijkste disciplines waarmee Mulder zich bezighoudt zijn biologie, mediatheorie, antro-

pologie en literatuur. Naast literaire essays schreef Mulder over mediatheorie en kunst in diverse tijd-

schriften, zoals Mediamatic, Archis, Metropolis M, De Witte Raaf en De Gids en wijdde hij enkele boeken 

aan kunst en mediatheorie, waaronder Over mediatheorie: taal, beeld, geluid, gedrag (2004) en Van 

beeld naar interactie: betekenis en agency in de kunst (2010). Mulder is medewerker van V2_ te            

Rotterdam, waar hij onder meer Dick Raaijmakers Monografie (2007) samenstelde.

essayist

arjen Mulder (born 1955) is a biologist and essayist. In 2004 his literary-historical study De vrouw voor wie 

Cesare Pavese zelfmoord pleegde was nominated for the prestigious AKO Literature Prize. In February 2014, 

De Arbeiderspers will publish his new book Wat is leven? De queeste van een bioloog. Mulder’s essays deal 

with contemporary subjects, or present a contemporary perspective on a historical topic. The main disciplines 

addressed in his work are biology, media theory, anthropology and literature. In addition to literary essays, 

Mulder has written on media theory and art in various magazines, including Mediamatic, Archis, Metropolis M, 

De Witte Raaf and De Gids. He is also the author of a number of book-length studies on art and media theory, 

including the acclaimed Understanding Media Theory: Language, Image, Sound, Behaviour, and From Image to 

Interaction: Meaning and Agency in the Arts. Mulder works at the V2_Institute for the Unstable Media in                

Rotterdam, where he edited Dick Raaijmakers’ Monograph (2007), among other publications.
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JUry 

Olof van Winden (voorzitter) is oprichter van TodaysArt, dat onder andere het jaarlijkse TodaysArt Fes-

tival in Den Haag organiseert. In de afgelopen tien jaar heeft TodaysArt zich gevestigd als een van de 

meest vooraanstaande kunst-, muziek- en technologiefestivals ter wereld. Van Winden was van 2011-

2012 artistiek directeur van het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk) in Amsterdam, dat door de 

cultuurbezuinigingen werd opgeheven. Van Winden is actief als curator, festivalorganisator en neemt 

zitting in vele adviescommissies.

alex adriaansens studeerde aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch. Hij 

is directeur van kunstinstituut V2_, dat hij in 1982 heeft helpen oprichten, en van het Dutch Electronics 

Arts Festival (DEAF), een tweejaarlijks internationaal en interdisciplinair kunstevenement over heden-

daagse kunst en design. Hij is actief als gastcurator voor verschillende kunst- en technologiefestivals 

en evenementen en geeft over de hele wereld lezingen en presentaties. 

JUry

Olof van Winden (chair) is the founder of TodaysArt, organiser of the eponymous annual festival in The Hague. 

Over the past decade, the TodaysArt Festival has established itself as one of the world’s leading art, music and 

technology events. Van Winden works as a curator and festival organiser and sits on numerous advisory commit-

tees. From 2011 to 2012, he served as artistic director of the Netherlands Media Art Institute in Amsterdam, 

which closed because of governmental arts budget cuts.

alex adriaansens studied at the Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch. He is director of 

the art institute V2_, which he helped to found in 1982, and of the biennial Dutch Electronic Art Festival, an inter-

national, interdisciplinary event devoted to contemporary art and design. He works as a guest curator for various 

art and technology events and gives talks and presentations all over the world. 

Joost rekveld maakt abstracte films en kinetische installaties sinds 1991. Voor zijn films ontwikkelt hij 

eigen gereedschap, vaak geïnspireerd door doodlopende straten in de geschiedenis van de weten-

schap en technologie. In de afgelopen jaren is de focus van zijn werk verschoven naar off-screen pro-

ducties, hij houdt zich steeds meer bezig met kunstmatig leven en robotarchitectuur. Rekveld is hoofd 

van de Interfaculteit ArtScience van het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van 

Beeldende Kunsten in Den Haag.

Margriet schavemaker is kunsthistoricus, filosoof en mediaspecialist. Zij is hoofd collecties en onder-

zoek in het Stedelijk Museum Amsterdam en werkte eerder als docent en assistent-professor aan de 

afdelingen kunstgeschiedenis en mediastudies van de Universiteit van Amsterdam. Schavemaker is 

(mede)auteur van diverse werken over de hedendaagse kunst en theorie. Schavemakers initieerde het 

ARtours-project, een augmented reality-platform voor smartphones dat kan worden gebruikt door mu-

sea om hun collectie op innovatieve en interactieve wijze te presenteren.

Joost rekveld has been making abstract films and kinetic installations since 1991. For his films, he develops 

special tools, many inspired by dead ends in scientific and technological history. In recent years, the focus of            

his work has shifted to off-screen productions. He increasingly concerns himself with artificial life and robot                        

architecture. Rekveld is head of the ArtScience Interfaculty at the Royal Conservatoire and the Royal Academy of 

Art in The Hague.

Margriet schavemaker is an art historian, philosopher and media specialist. She is head of collections and re-

search at the Stedelijk Museum in Amsterdam and the author and co-author of various writings on contemporary 

art and theory. Schavemaker previously worked as an instructor and assistant professor in the art history and 

media studies departments at the University of Amsterdam. She initiated the ARtours project, an augmented        

reality platform for smartphones that museums can use to display their collections in an innovative, interactive 

way.
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accretor #dw407

2012, 3D-print in acryl, 

circa 15 x 15 x 15 cm

Een accretieproces laat deeltjes neerslaan op 

een klein klompje, volgens een set van regels. 

Elke set regels leidt tot een unieke vorm. 

De virtuele sculpturen worden vervolgens 

gematerialiseerd met een 3D-printer. 

kennemerduinen 2010

2011, stills, fotografie en software, 

duur 9 min

Gedurende één jaar werd het landschap 

vanuit eenzelfde standpunt gefotografeerd. 

Vervolgens zijn deze opnames in 

vloeiende overgangen gemonteerd om 

seizoenswisselingen en veranderingen in het 

landschap zichtbaar te maken.

Morfotheek #15

2011, 1:1 kopieën van paprika’s, 27 delen, 

gips met acrylverf

Deze vormverzameling reflecteert de menselijke 

drang tot purificatie en standaardisatie, door 

juist de afgewezen paprika’s te conserveren en 

daarmee de vormdiversiteit binnen de soort 

centraal te stellen.

e-volver

2006, installatie met interactieve software, 

Onderzoeksgebouw LUMC Leiden

Op vier kweekmachines kan men invloed 

uitoefenen op de animaties. Dit gebeurt op 

basis van een kunstmatige genetica en een 

proces van variatie en selectie. Gaandeweg 

evolueren die beelden die men collectief het 

interessantst vindt. 

accretor #dw407

2012, 3D print in acrylic resin, 

approx. 15 x 15 x 15 cm

An accretion process adds particles to a 

small, random ‘seed’ according to a set of 

rules. Each rule set produces a unique shape. 

The resulting virtual sculptures are then 

materialised using a 3D printer.

kennemerduinen 2010 / 

2011, stills, photography and software, 

duration: 9 minutes

The landscape was photographed from a 

fixed camera position during a one-year 

period. The photographs were then edited to 

create smooth transitions that visualise the 

changing seasons and the transformations in 

the landscape.

Morphotheque #15

2011, 1:1 copies of 27 bell peppers, 

plaster and acrylic paint

This ‘morphotheque’ reflects on the human 

urge to purify and standardise. The rejected 

peppers are conserved, thus drawing 

attention to the diversity of shapes within the 

species.

e-volver

2006, interactive software installation, 

LUMC Research Labs, Leiden

Four ‘breeding units’ generate images 

based on artificial genetics and a process of 

variation and selection. Viewers can influence 

the process to gradually evolve those images 

that are collectively perceived as most 

interesting.

Membraan

2005, videoprojectie, reizend paviljoen 

Pleinmuseum, duur 17 min, geluid Ton 

Driessens, H.6 x B.6 x D.15 meter 

In een computermodel van het paviljoen, kan 

het witte doek op allerlei manieren bewegen 

en vervormen. Deze geconstrueerde beelden 

worden op het paviljoen geprojecteerd 

waardoor de concrete ruimte en de 

illusionaire ruimte gaan samenvallen: een 

eigentijdse ‘trompe-l’oeil’. 

tschumi tulips

2008, installatie met 20.000 tulpen en 

webcam, Tschumipaviljoen Groningen

Op twee manieren kon men het groeiproces 

van de tulpen volgen dat zich in en om het 

glazen paviljoen voltrok: live op het Hereplein 

en via een webcamfilm op internet.

sandbox

2009, diorama met 50 ventilatoren, 

elektronica en 200 kg zand, 

H.176 x B.245 x D.122 cm

Een zandvlakte verandert voortdurend 

door middel van wind. De ventilatoren 

worden individueel in- en uitgeschakeld 

door een speciaal algoritme, waardoor de 

karakteristieke glooiingen ontstaan.

top-down Bottom-up

2012, installatie met vier druppelmachines en 

800 kg bijenwas, Centraal Museum Utrecht

Vloeibare druppels vallen naar beneden en 

stollen. De gestolde vorm beïnvloedt de 

stroming van de daaropvolgende druppels. 

Dit proces verloopt telkens enigszins 

Membrane

2005, video projection for the mobile 

Pleinmuseum pavilion, duration: 17 minutes, 

sound: Ton Driessens, 

6 x 6 x 15 m (H x B x D)

In a computer model of the pavilion, the white 

screen can move and transform in various 

ways. The computer-generated images are 

projected onto the pavilion, resulting in a 

convergence of physical and virtual space in 

a contemporary ‘trompe l’oeil’.

tschumi tulips

2008, installation with 20,000 tulips and a 

webcam, Tschumi Pavilion, Groningen

The growth of the tulips in and around the 

glass pavilion could be observed in two ways: 

‘live’ on Hereplein square and via an Internet 

webcam.

sandbox

2009, diorama with 50 fans, electronics, 

and 200 kg of sand, 

176 x 245 x 122 cm (H x B x D)

An expanse of sand is continually 

transformed by the wind. Each separate 

fan is switched on and off in accordance 

with a special algorithm, resulting in striking 

formations.

top-down Bottom-up

2012, installation with four dripping machines 

and 800 kg of beeswax, Centraal Museum, 

Utrecht

Drops of liquid wax fall to the floor and 

solidify. The solidified form influences the 

path taken by subsequent drops. The process 

anders. Na afloop worden de stalagmieten 

omgesmolten tot blokken voor de volgende 

presentatie.

Herbarium vivum

2013, installatie met 10 planten, Arboretum 

Belmonte Wageningen

Tien verschillende gewasplanten groeien op 

tussen twee platen. De ruimte is extreem 

beperkt: vrijwel tweedimensionaal. Door 

deze manipulatie gaan ze lijken op hun eigen 

voorstellingen in herbaria en botanische 

illustraties.

Hot pool

2010, diorama met elektronica, 

61 warmte-elementen en kaarsvet, 

H.154 cm, doorsnede 113 cm

Een landschap van kaarsvet transformeert 

onder invloed van smeltings- en 

stollingsverschijnselen. De warmte-elementen 

worden individueel aan- en uitgeschakeld 

door een speciaal algoritme, waardoor het 

kaarsvet plaatselijk gaat smelten en na een 

tijdje weer stolt.

Breed 1.2 #abcba339

2011, 3D-print in RVS/brons, 

circa 8 x 8 x 8 cm   

De sculpturen zijn het resultaat van een 

kunstmatig groeiproces. De software 

genereert morfogenetische regels die 

voorschrijven hoe, vanuit een eenvoudige cel, 

een gedetailleerde vorm groeit door middel 

van celdeling. 

yields slightly different results each time. After 

the exhibition, the stalagmites are melted 

down for the next presentation.

Herbarium vivum

2013, installation with ten plants, 

Arboretum Belmonte, Wageningen

Plants of ten different species are cultivated 

between two plates. The space is extremely 

limited, almost two-dimensional. This 

manipulation makes the plants resemble their 

own representations in herbaria and botanical 

illustrations.

Hot pool

2010, diorama with electronics, 

61 heating elements and candlewax, 

height 154 cm, diameter 113 cm

A candlewax landscape continuously 

transforms as it melts and solidifies. Each 

heating element is switched on and off in 

accordance with a special algorithm, so that 

the wax melts locally and then re-solidifies.

Breed 1.2 #abcba339

2011, 3D print in stainless steel/bronze, 

approx. 8 x 8 x 8 cm

The sculptures are the result of an artificial 

growth process. The software generates 

morphogenetic rules that determine the 

growth of a simple cell into a detailed shape 

through cell division.


