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N I C K Y  A S S M A N N

NICKY ASSMANN 

Nicky Assmann (1980) woont en werkt in Rotterdam. Zij behaalde een bachelor in Filmwetenschappen aan de 
Universiteit van Amsterdam en een master in ArtScience aan de Interfaculteit van het Koninklijk Conservatorium en 
de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst (KABK) te Den Haag. Naast het ontwikkelen van een individueel 
oeuvre maakt Nicky deel uit van het collectief Macular, dat de relatie tussen kunst, technologie, wetenschap en 
perceptie onderzoekt.

Nicky Assmann vertoont haar werk wereldwijd, zo had zij een solo-tentoonstelling in TENT Rotterdam en met het 
kunstenaarscollectief Macular was haar kunst te zien in onder andere MOCA Yinchuan en het Boxes Art Museum, 
China en Wood Street Galleries, Pittsburgh. Haar werk werd ook opgenomen in groepstentoonstellingen zoals bij 
Saatchi Gallery, Londen, het National Taiwan Museum of Fine Arts, Art Rotterdam Week, Quartier 21, Wenen, V2_
Lab voor de instabiele media, Rotterdam, Exit Festival, Parijs en de Biënnale van Carrara.

Voor het werk Solace kreeg Nicky een eervolle vermelding in de Europese StartPoint Prijs 2011. In 2019 voltooide 
Nicky Assmann haar eerste permanente kunstwerk in de publieke ruimte, de monumentale videosculptuur Wervel, 
in de parkeergarage van Forum Groningen.

Ze werkt de komende jaren aan diverse projecten en installaties, waarin thema’s als zon, licht, lichtbreking, 
beweging, kleur, perceptie en turbulentie samenkomen.



N I C K Y  A S S M A N N



Wervel



VOORWOORD 

Het werk van Nicky Assmann, winnaar van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 2020, is geïnspireerd door 
natuurlijke fenomenen en richt zich vooral op de zintuiglijke ervaring. Ze heeft een fascinatie en voorliefde voor licht 
en beweging, vanwege het ongrijpbare karakter. Daarmee speelt en experimenteert ze in haar werk. Nicky 
combineert haar open blik en waarnemingen met onderzoek naar natuurkundige fenomenen en -principes en 
technische toepassingen. Ze verenigt artistieke, wetenschappelijke en cinematografische kennis om 
kunstinstallaties te componeren waarin licht en kleur vaak een centrale rol spelen.

Voor de uitvoering van haar ideeën werkt Nicky vaak nauw samen met collega-kunstenaars en experts. In 2019 
voltooide ze haar eerste monumentale opdracht in de garage van Forum Groningen: Wervel. Wervel is een twintig 
meter lange ‘wervelende’ lichtsculptuur, gebaseerd op een tornado, met golvende hyperkleuren en stromende 
videobeelden. De beelden zijn geïnspireerd door natuurlijke verschijnselen als turbulentie en vloeistofdynamica. 
Met behulp van speciaal ontworpen videosynthesizers heeft Nicky een compositie gecreëerd die voor langere tijd 
de aandacht vasthoudt.

Bij onze kennismaking met Nicky hadden we het over techniek en het verdiepende onderzoek bij het ontwikkelen 
van Wervel. De principes van de natuurkundigen Navier en Stokes die worden gebruikt voor het nabootsen van 
stroming in de videosynthesizers voor Wervel, gebruiken wij ook in onze modellen voor het berekenen van 
waterlopen. Dat is onmisbaar in bijvoorbeeld beschrijven en voorspellen van het gedrag van vloeistoffen in 
bijvoorbeeld open waterlopen, een essentieel onderdeel van projecten in een natte omgeving zoals bijvoorbeeld 
Ruimte voor de Rivieren projecten, havenontwikkeling, ecologische herstelprojecten of dijkversterkingsprojecten. 
Het is mooi om te ervaren dat er eigenlijk niet zoveel voor nodig is om elkaar als kunstenaar en ingenieur op 
gemeenschappelijk terrein te vinden. Wie weet wat de wederzijdse inspiratie ons nog brengt!

directie Witteveen+Bos

Wouter Bijman
Stephan van der Biezen
Eveline Buter



PANTA RHEI 

Toen Nicky Assmann als kind een keer van de trap 
liep, kreeg ze een geestverruimend inzicht. Ze dacht 
na over het heelal en kon de grootte ervan maar niet 
bevatten. Het universum dijde alsmaar uit in haar 
hoofd, in die mate dat ze halt hield en op de traptrede 
ging zitten. Haar hersenpan knapte bijna uit elkaar bij 
het idee van het oneindige en de gedachte dat er 
misschien reusachtige mensen zijn die op ons 
neerkijken zoals wij op mieren, waar op hun beurt ook 
weer op neergekeken wordt. Ze zag een gekmakende 
fractal-achtige herhaling van schaalsprongen voor 
zich, van microscopisch tot kosmisch niveau. 
Alhoewel velen van ons een soortgelijke ervaring 
hebben gehad, heeft deze verwondering over de aard 
der dingen Nicky nooit verlaten. Sterker nog, het is de 
basis van ieder kunstwerk dat ze op de wereld zet. 

Haar wereld is een amalgaam van wetenschap - 
natuurkunde, scheikunde en astronomie - 
technologie, natuurlijke fenomenen en beeldende 
kunst. Een aantal snippers: beelden die NASA’s 
JunoCam maakte van de Great Red Spot op Jupiter. 
Deze supertornado raast al eeuwen over die planeet 
en is groter dan de aarde. En turbulentie, dat de 
aanleiding is tot Assmann’s pièce de résistance 
Wervel (2019). Dat natuurkundige fenomeen is extra 
intrigerend omdat het nog niet volledig 
wetenschappelijk is verklaard. Het verhaal gaat dat 
Werner Heisenberg, winnaar van de Nobelprijs voor 
Natuurkunde in 1932, eens uitriep: ‘Wanneer ik God 
ontmoet, zal ik hem twee vragen stellen. Vanwaar 
quantummechanica? En vanwaar turbulentie? Ik 
geloof echt dat hij op de eerste een antwoord zal 
hebben.’ Of zwarte gaten. De eerste foto van een 
zwart gat (april 2019) heeft een verbluffende 
gelijkenis met de lichtbeelden die haar ‘lichtkanon’ 

The Abysses of the Scorching Sun (2018) 
voortbrengt. Maar ook uitvinder en lichtkunstpionier 
Thomas Wilfred (1889-1968) die met zijn Clavilux 
(kleurorgels) oogstrelende bewegende lichtbeelden 
tevoorschijn toverde. Tevens de geodetische koepel 
- een lichtgewicht structuur die tegelijkertijd heel 
sterk is - en de jitterbug - een beweegbare, flexibele 
vorm - beiden ontsproten aan het brein van homo 
universalis en futurist Buckminster Fuller (1895-
1983). Deze structuren zetten Nicky Assmann op het 
spoor van haar zeepsop installaties waaronder 
Solace (2011). Fascinerende materie, zelfs voor een 
uitgesproken alfa als ik. 

Nicky Assmann’s werk drijft op beweging, licht en 
hallucinerende kleuren. Deze componenten zijn een 
middel om de waarneming op scherp te stellen. Haar 
zintuigenkietelende kunstwerken doen het pure 
plezier van kijken (weer) ervaren, een activiteit die 
door velen van ons achteloos wordt gebezigd en vaak 
maar op halve kracht. Assmann’s films en installaties 
stimuleren het gebruik van de volle potentie van de 
zintuigen. En dat geeft een kick. Daar komen niet 
eens psychedelische drugs aan te pas maar wel 
technologie. ‘Ik ontwikkel tools waarmee je kan 
‘luisteren’. Eigenlijk maak ik een extensie van de 
zintuigen.’ In de jarenvijftigklassieker The Doors of 
Perception beschrijft Aldous Huxley zijn ervaringen 
met de drug mescaline. Die titel is ontleend aan een 
gedicht van kunstenaar William Blake (1757-1827): 
‘Als de deuren der waarneming werden gereinigd, 
zou alles zich aan de mens vertonen zoals het is, 
oneindig. Want de mens heeft zichzelf zolang 
opgesloten, totdat hij alle dingen ziet door de smalle 
spleten van zijn spelonk.’ Nicky Assmann breekt die 
smalle kijkvensters open met haar ingenieuze 
instrumentarium. Ik vermoed trouwens dat haar 
zintuigen scherper dan gemiddeld zijn ontwikkeld, 
maar dit is zuiver speculatie. 

Tekst Nanda Janssen, curator en kunstcriticus wonend in Parijs



Solace / Aurora Het brandingsproces van de koperen platen van Aurora door Nicky Assmann



Er is een hele tak van sport die zich specifiek op 
dynamiek, licht en kleur heeft toegelegd. Niet in de 
laatste plaats de twintigste-eeuwse kunststromingen 
Kinetic Art, Op Art (optical art) en Light Art. Nicky 
Assmann borduurt daarop voort. Toen ik laatst voor 
het schilderij Tremor (1962) stond van Bridget Riley, 
de koningin van de Op Art, sprong de gelijkenis met 
de installatie Fading Shadows (2016) van Assmann 
en Joris Strijbos direct in het oog. Riley schilderde 
met zwarte en witte verf een grid van driehoekjes en 
vervormde driehoekjes. Het gevolg is dat het patroon 
lijkt te bewegen, te draaien en zelfs van het schilderij 
loskomt. Met andere middelen creëert het 
kunstenaarsduo eveneens een optische illusie. Een 
zelfgemaakt armatuur met stroboscopisch ledlicht 
draait rond in een verduisterde ruimte voor een 
geperforeerde metaalplaat die van de wand afhangt. 
Het duizelingwekkende patroon dat voor je ogen 
draait en waarin steeds nieuwe diepten zijn te 
ontdekken, veroorzaakt een prettig soort kortsluiting 
in het brein. Beide kunstwerken zijn een knap staaltje 
zinsbegoocheling. Het oog neemt iets waar dat door 
de hersenen anders geïnterpreteerd wordt. Het 
visueel perceptiesysteem wordt op de proef gesteld. 
In Fading Shadows wordt geëxperimenteerd met 
moiré, een optisch effect dat optreedt als twee 
soortgelijke patronen over elkaar gelegd worden 
onder een iets verschillende hoek. Alhoewel Nicky 
Assmann zich absoluut verhoudt tot genoemde 
kunststromingen zijn deze referenties ook beperkend. 
Te meer daar zij een element toevoegt aan dit 
optische theater: de diepe waardering voor de natuur. 

Vaak doet Nicky Assmann inspiratie op tijdens haar 
reizen. Presentaties van haar werk in het buitenland 
zijn een prima excuus om op pad te gaan. Ze maakte 
met het collectief Macular, waarvan ze onderdeel is, 
een roadtrip van Los Angeles naar San Francisco. 
Deze voerde langs een aantal National Parks. Ze 

wandelde in sequoiabossen waarin de eeuwenoude, 
vuurresistente bomen hoog boven haar uittorenden, 
had in Antelope Canyon ontzag voor de golvende, 
gestreepte ravijnen in adembenemende aardetinten 
die het resultaat zijn van millennialange erosie en 
bewonderde hoe het licht door die getekende kloven 
valt. Ze ontdekte lichtgevende kwallen in Monterey 
Bay Aquarium, maakte in Yellowstone National Park 
kennis met thermofielen: schitterend gekleurde 
microscopische en fotosynthetische organismen die 
bij hoge temperaturen kunnen overleven en 
verbonden zijn met het begin van het leven, genoot 
van de sterrenhemel in diverse woestijnen, dompelde 
zich tijdens een residency in Finland onder in het 
noorderlicht en onderzocht of een terrein in Portugal 
geschikt was om kinetische wind- en zonne-
installaties te testen maar twee weken later raasden 
er hevige vuurtornado’s. Fenomenen in de natuur 
waarover Nicky zich verwondert, zet ze in 
kunstwerken naar haar hand. De vorm van Wervel, 
een ledsculptuur over turbulentie en 
vloeistofdynamica, is bijvoorbeeld direct afgeleid van 
zo’n vuurtornado. En zelfgeschoten beelden van 
onder meer de kwallen en het noorderlicht zijn 
gebruikt als input voor de video. 

Daarnaast voltrok zich rond 2013 een ecologische 
wending in haar gedachtegoed. Deelname aan Dark 
Ecology, een driejarig kunst- en onderzoeksproject in 
Arctische regio’s van Noorwegen en Rusland, vormde 
het startschot voor deze lichte koerswijziging. Daar 
raakte de kunstenaar gegrepen door de ideeën van 
onder andere James Lovelock, bekend om zijn 
Gaia-hypothese, filosoof Timothy Morton en Donna J. 
Haraway. Morton die meent dat de klimaat-apocalyps 
al lang en breed begonnen is, roept op tot een ander 
begrip van de natuur. Een zonder hiërarchie en 
waarin alles wordt gelijkgeschakeld: mens, dier, 
insect, bacterie en niet-levende elementen zoals 



Lichtinval in Antelope Canyon, beeld gemaakt door Nicky Assmann tijdens onderzoeksreis



Liquid Worlds - Nicky Assmann & Joris Strijbos





water en gesteente. Deze coëxistentie met alle 
elementen noemt hij dark ecology. Het gedachtegoed 
van de feministische socioloog en bioloog Haraway is 
hieraan verwant. Zij pleit voor afschaffing van de 
starre grenzen tussen mensen en dieren, organismen 
en machines, mannen en vrouwen. In plaats van het 
antropoceen duidt ze dit tijdperk liever aan als het 
Chthuluceen, een tijdperk waarin het menselijke en 
niet-menselijke onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn. Deze denkers stimuleerden Nicky haar 
depressieve gevoelens en onvermogen ten aanzien 
van milieuproblematiek en klimaatverandering om te 
zetten in een scheppende kracht. The Abysses of the 
Scorching Sun, een ‘lichtkanon’ dat de baan van de 
zon volgt en in feite energie terug schiet, is haar 
eerste kunstwerk dat direct gelieerd is aan de 
klimaatproblematiek, meer specifiek aan de 
opwarming van de aarde.

Technologie is voor Nicky Assmann essentieel om 
het beeld dat ze voor ogen heeft te verwezenlijken. 
Haar uitgesproken onderzoekende, do it yourself-
houding heeft ze opgedaan tijdens ArtScience, een 
interdisciplinaire master in Den Haag. Via empirisch 
onderzoek doet ze ontdekkingen of stuit ze op 
nieuwe vondsten. En soms geeft de kunstenaar een 
oude, bestaande techniek een nieuwe draai want 
welbeschouwd is The Abysses of the Scorching Sun 
een uitvergroting van een theaterlamp slash oude 
cinemaprojector. Vanwege het experimentele karakter 
duurt het vaak een paar jaar voordat een kunstwerk is 
ontwikkeld. Aan Solace (2011), de zeepvliezenhit 
waarmee ze doorbrak, heeft ze jarenlang stug 
doorgewerkt. Ook al achtte men het onmogelijk, ze 
moest en zou een scherm van zeepsop maken met 
een monumentale grootte zoals een filmdoek en met 
dezelfde beeldverhouding van 4:3, als verwijzing 
naar de vroege, stomme film. Hierin komt haar 
filmachtergrond, ze studeerde filmwetenschappen 

aan de Universiteit van Amsterdam, om de hoek 
kijken. Nicky Assmann is net zo lang doorgegaan met 
proefopstellingen maken, bijstellen, aanpassen en 
weer een nieuwe zeepsopreceptuur, totdat het lukte. 
Naast een frisse blik en vindingrijkheid is een zekere 
koppigheid soms dus ook handig. Overigens waakt 
de kunstenaar ervoor om in de techniek te blijven 
hangen. De techniek is dienend, net zoals een kwast 
dat is voor een schilder. De eindcompositie of 
ervaring die ze wil neerzetten staat voorop. Mede om 
die reden werkt ze vaak intensief samen met 
programmeurs, ingenieurs en elektronicabouwers bij 
het maken van de software, machines en elektronica. 

Allerlei handgemaakte instrumenten en technische 
snufjes duiken in haar werk op. Voor de soundtrack 
van de film Liquid Solid (2015) waarin een 
zeepsopmembraan bevriest, wederom een 
coproductie met Joris Strijbos, zetten ze met een VLF 
antenne (Very Low Frequency) de elektrische lading 
van het noorderlicht om in geluid. En de lange, ijle 
tonen in die soundtrack worden voortgebracht door 
zelfgebouwde monochords, eenvoudige 
snaarinstrumenten die terugvoeren tot Pythagoras, 
die bespeeld worden met elektromagneten. The 
Abysses of the Scorching Sun volgt de baan van de 
zon dankzij het ingebouwde trackingsysteem dat data 
van de solar database paart aan de lokale 
coördinaten en tijden. Voor Wervel werkte de 
kunstenaar met maar liefst twee speciaal 
vervaardigde digitale videosynthesizers. Daarmee 
kon zij zowel nieuwe beelden maken, als bestaande 
foto’s en video’s uit eigen archief of van andere 
bronnen te bewerken tot vloeiende beelden. Net 
zoals met tonen gecomponeerd kan worden, kan dat 
ook met beeld door met de snelheid, richting, kleur 
en andere variabelen te spelen. Een video-
synthesizer, een instrument dat in de jaren zeventig 
(in analoge versie) opgeld deed, faciliteert dit. 



Het maken van geluidsopnames met zelfontwikkelde VLF antennes van de zonnewind, in het donker te zien als het noorderlicht 
(aurora borealis) in Kilpisjärvi, het sub-arctische gedeelte van Finland tijdens de artist-in-residence van Nicky Assmann en 
Joris Strijbos voor Liquid Solid



Liquid Solid



Nicky Assmann doet al dat technisch vernuft als 
vanzelfsprekend voorkomen, alsof het appeltje-eitje 
is, maar er komt aardig wat bij kijken. Alleen al over 
deze twee op maat gemaakte videosynthesizers en 
de verschillen ertussen valt een heel epistel te 
schrijven. Daarnaast, je moet er maar opkomen: het 
noorderlicht vertalen in geluid?!, een database van 
de stand van de zon?! In wat voor een prachtige 
wereld moet zij leven! 

Weliswaar is de natuur voor Nicky Assmann de 
aanleiding om een kunstwerk te maken, het 
uiteindelijke beeld is altijd abstract. Dit tilt het 
oorspronkelijke fenomeen op een hoger plan. Diverse 
kunstenaars die iets wezenlijks te zeggen hebben 
over de natuur, over dat wat er achter de zichtbare 
werkelijkheid schuilt, komen uit op abstractie. In de 
baanbrekende expositie Women in Abstraction 
(2021) in Centre Pompidou trof de kunstenaar 
recentelijk haar geestverwanten. Een van de vele 
kunstwerken die haar grepen, was het schilderij Red, 
Yellow and Black Streak (1924) van Georgia 
O’Keeffe. Dit is niet zo verwonderlijk, want het 
schilderij heeft dezelfde esthetiek als haar eigen 
werk. In golvende vormen in felle rozen, gelen en 
oranjes geeft de schilder de reflectie van de 
ondergaande zon op een meer weer. O’Keeffe wilde 
in haar schilderijen de essentie van de natuur en 
ritmes buiten het zichtbare bereik treffen: ‘The 
abstraction is often the most definite form for the 
tangible thing in myself that I can only clarify in paint 
… I found I could say things with color and shapes 
that I couldn’t say any other way - things I had no 
words for.’ 

Maar The Swan, No. 13 (1915) van Hilma af Klint 
raakte Nicky Assmann nog het meest. Het magische 
schilderij zóóg haar op. Deze Zweedse kunstenaar 
wier interesse in natuur, wiskunde en wetenschap 

sporen heeft achtergelaten in haar composities, was 
zeer spiritueel. Ze hield zich bezig met antroposofie 
en fungeerde ook als medium. Haar doeken kunnen 
beschouwd worden als een portaal naar het hogere. 
Het is opvallend dat veel kunstenaars waartoe Nicky 
Assmann zich aangetrokken voelt spiritueel zijn, 
zoals de eerder genoemde Thomas Wilfred maar ook 
Kandinsky, componist en musicus La Monte Young en 
Georgiana Houghton van wie in Women in 
Abstraction tekeningen te zien waren die ze maakte 
als medium van God. Toch heeft Nicky Assmann 
geen spirituele intenties met haar kunstwerken. Maar 
haar concentratie op de aard der dingen kan wel 
degelijk een spirituele ervaring sorteren. Want wat de 
een God noemt, heet voor een ander de natuur. Haar 
sensorische visioenen brengen menigeen in een 
contemplatieve stemming. Zelf geeft het me het 
nietige en niet onprettige gevoel een minuscuul 
radertje in het universum te zijn. Op zo’n moment 
ervaar ik even in direct contact te staan met de 
essentie van het leven.
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The Abysses of the Scorching Sun
kinetische lichtsculptuur
2018

Solace
kinetische sculptuur, zeepvlies apparatus
2011

Wervel
videosculptuur in openbare ruimte
2019

Liquid Solid
samenwerking met Joris Strijbos
videoinstallatie
2015 

Radiant
kinetische lichtsculptuur
2015

Solaris
kinetische sculptuur, zeepvlies apparatus
2013

Circuit Dress 
performance
2009

Aurora 
sculptuur
2015

Fading Shadows 
samenwerking met Joris Strijbos
kinetische lichtinstallatie
2016

Moiré Studies 
samenwerking met Joris Strijbos
2013

Delayed Field of Visions
samenwerking met Joris Strijbos
werk in wording sinds 2020

Sinking in Between
samenwerking met Cocky Eek
sculptuur met lichtcompositie
2020



JURYRAPPORT 

Met veel lof voor de andere genomineerden stelt de 
jury van de Witteveen+Bos Kunst+Techniek Prijs de 
winnaar van 2020 voor: Nicky Assmann. Nicky 
Assmann is een nog relatief jonge kunstenaar, maar 
heeft toch al een aantal indrukwekkende werken 
gerealiseerd. Ze durft groot te denken en gaat 
complexe projecten niet uit de weg. In de uitvoering 
gaat ze vruchtbare samenwerkingen aan met 
collega-kunstenaars en experts om tot het beoogde 
resultaat te komen.

Vanuit haar fascinatie met de cinematografie 
ontwikkelt ze schermen van verschillende materialen, 
zoals zeepvliezen, koperplaten, metalen grids en 
plexiglas. Geen klassieke projectieschermen: in 
plaats van beelddragers zijn het de schermen zelf die 
beeld worden. De beweging die je ziet is geen film 
maar de transformatie van het scherm zelf. Deze 
concrete aanpak zien we ook terug in werken met 
geprojecteerde lichtverschijnselen: wat we zien is 
geen vooraf opgenomen film, maar wordt in ‘real time’ 
gegenereerd. Door juist terug te keren naar de 
fysieke beginselen van onze waarneming, is haar 
kunst tevens te beschouwen als een commentaar op 
onze hedendaagse beeldcultuur, waarin de 
werkelijkheid meer en meer digitaal wordt 
gemedieerd.

Natuurobservaties vormen de basis voor haar werk, 
zowel verschijnselen op kosmische als op 
microscopische schaal. Door in te zoomen op 
natuurkundige fenomenen laat ze je kleuren zien, op 
een manier die je er weer ‘als nieuw’ naar laat kijken. 
Je kunt eindeloos kijken naar een zeepsop-scherm, 
waarin je het kleurenspectrum ziet, je eigen 
spiegeling, en dat dan plotseling ‘knapt’, waarna het 
scherm opnieuw wordt opgetrokken.

De jury heeft bewondering voor de wijze waarop zij 
verschillende schaalniveaus in haar werk weet te 
combineren, en hoe zij de overeenkomsten tussen 
micro- en macropatronen zichtbaar maakt. Zij weet 
fascinerende installaties en performances te 
realiseren doordat ze blijft experimenteren met de 
techniek, waar ze vaak diep in duikt. Zij verbindt het 
experiment met de techniek steeds met ‘goed kijken’ 
en heldere artistieke concepten.

De jury is vooral onder de indruk van de schoonheid 
van het werk van Nicky Assmann en hoe ze met 
behulp van technologie meeslepende zintuiglijk 
ervaringen weet te creëren die de toeschouwer 
betoveren, tot verwondering leiden, die je preciezer 
laten kijken, en je laten ervaren wat waarneming 
inhoudt.



JURY 

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

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

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

Medeleden van het Macular collectief: 
Joris Strijbos, Eric Parren, Daan Johan, 
Matthijs Munnik en Jeroen Molenaar

Cocky Eek
Robert Pravda
Diederik Schoorl
Dieter Vandoren
Nenad Popov
Stock
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