de Boom, de Wolk, de Zuil
Een interactieve lichtsculptuur, door Snow (Ruben Boxman en Adri Schokker)

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Inleiding	
  
	
  

Snow is een samenwerkingsverband tussen beeldend/media kunstenaars Ruben
Boxman en Adri Schokker. Beiden zijn in 2011 afgestudeerd aan het Frank Mohr
International Masters richting Interactieve Media & Environments. Echter, hun
artistieke roots liggen bij de voormalige Academie voor Beeldende Kunsten
Constantijn Huygens in Kampen, waar ze beiden beeldhouwen hebben gestudeerd.
Onze (nieuwe) media installaties hebben alleen volledig bestaansrecht als de
toeschouwer besluit deel te nemen aan een proces waarbij (lichaams)data wordt
afgestaan aan het werk. Dit kan een foto zijn, maar ook hersenactiviteit, een state of
mind, of een complete 3D scan van het lichaam. Dit scannen van de toeschouwer
vereist een moment van isolement, een disconnectie met de vertrouwde omgeving
en een interactie met het werk.
De installaties werken als interface tussen verschillende realiteiten en laten zich
voeden door data, om vervolgens te groeien en te veranderen van vorm of flow. In
ons werk onderzoeken we thema’s als de ziel, machine, bewustzijn, individu,
archief, en tijd, in een wereld waarin de grenzen tussen het fysieke, organische en
het kunstmatige, digitale steeds verder vervagen.
Twee maanden geleden werden door de Universiteitsbibliotheek benaderd met de
vraag een ontwerp te ontwikkelen voor een ‘licht’ sculptuur in de hal van de
Universiteitsbibliotheek. Samen met de opdracht waren een aantal
randvoorwaarden en wensen vanuit het GUF geformuleerd, waaraan het ontwerp
diende te voldoen. De afgelopen twee maanden hebben we stap voor stap naar
een ontwerp toegewerkt, waarbij we de randvoorwaarden zoveel mogelijk hebben
meegenomen. Daarnaast hebben we geprobeerd om naast de randvoorwaarden
een eigen visie op de veranderende functie van de Universiteitsbibliotheek te
verwerken in het ontwerp.
Voor u ligt een projectvoorstel waarbij we puntsgewijs het concept achter ons
ontwerp ontvouwen. Naast een beschrijving van het concept en ontwerp, treft u een
globale breakdown aan van de project aanpak, en tot slot een beraming van de
kosten. Wij hopen u met dit voorstel voldoende inzicht te geven in onze ideeën en
plannen.

Ruben & Adri
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Uitgangspunten
In het eerste gesprek zijn een aantal punten besproken die als aanleiding of
uitgangspunt dienden voor de opdracht. Daarnaast zijn er vanuit het GUF een
aantal randvoorwaarden en wensen geformuleerd. Hieronder zijn ze nog eens op
een rij gezet.

Lustrum 400 jaar RUG
De realisatie van het kunstwerk valt tevens samen met het 400 jarig lustrum van de
Rijks Universiteit Groningen in 2014. Een maand lang, van 15 mei t/m 15 juni, wordt
Groningen ondergedompeld in een feestelijk programma rondom het RUG400thema For Infinity (4∞). Er wordt feest gevierd, gesport, kennis en cultuur gedeeld
met stadjers, inwoners van het noorden, (oud-)studenten, (oud-)medewerkers,
(internationale) collega-instellingen, overheden, bedrijven en een ieder die de RUG
een warm hart toedraagt.
Met de realisatie en onthulling van het kunstwerk wordt op een bijzondere wijze 400
jaar RUG verbonden met een vooruit kijkende visie in tijden die vragen om
diepgaande en revolutionaire veranderingen van bestaande systemen.

Randvoorwaarden en wensen GUF
Bij het ontwikkelen van het ontwerp en het schrijven van het projectvoorstel is
rekening gehouden met de randvoorwaarden en wensen zoals die zijn
geformuleerd door het GUF. Het ontwerp dient aan de volgende randvoorwaarden
en wensen te voldoen:
- Het object zou één of meer van de volgende voor de universiteit belangrijke
thema's tot uitdrukking moeten brengen: duurzaamheid (sustainable society), healthy
aging, energy en internationalisering;
- De centrale rol van de student moeten belichten, waarbij ook talent en excellentie
van belang zijn;
- Dynamisch, opvallend, niet aan tijd gebonden en bij voorkeur spraakmakend
moeten zijn en ook in fysiek opzicht de tand des tijds moeten kunnen doorstaan;
- De tegenstelling traditioneel-academiegebouw en modern-bibliotheekgebouw tot
uitdrukking dienen te brengen;
- Door opstelling in de centrale hal/trappenhuis dag en nacht ook buiten het gebouw
goed zichtbaar moeten zijn, en (de ingang naar) het trappenhuis moeten verfraaien
- Herkenbaar dienen te maken dat het GUF de opdrachtgever is.
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Concept
	
  
Inleiding
	
  
Als gevolg van revolutionaire ontwikkelingen in geschreven taal aan het begin van
het 2e millennium, vond er een verschuiving plaats van het hardop lezen naar het
stille lezen. Ontwikkelingen die de aard van studeren en onderwijs veranderden.
Universiteiten begonnen het belang van het stille lezen te benadrukken als
essentiële aanvulling op de colleges. Bibliotheken begonnen een veel centralere rol
te spelen in het universiteitsleven. De kleine leesruimtes die gebruikt werden voor
hardop lezen werden weggebroken en maakten plaats voor grote leestafels waar
studenten, professoren en andere bezoekers gezamenlijk in stilte aan het lezen
waren. Steeds meer boeken, woordenboeken, en naslagwerken vulden de kasten
en de magazijnen van de bibliotheken.
De Universiteitsbibliotheek is een plek waar zich door de eeuwen heen, alle kennis
zich in geschreven en later gedrukte vorm heeft verzameld. Een ruimte gevuld met
boeken en naslagwerken. Een plek waar stilte heerst en studenten en andere
bezoekers geconcentreerd studeren. Naast stilte en studie, is de UB een plek waar
bezoekers kennis met elkaar uitwisselen en gezamenlijk onderzoek doen. Het is een
inspirerende en stimulerende omgeving waar gelijkgestemden elkaar vinden en
nieuwe contacten maken. De UB vervult een belangrijke functie voor ontmoeting en
sociale interactie.
Opnieuw leven we in een tijd waarin de rol en de functie van de bibliotheek binnen
het universiteitsleven fundamenteel aan het veranderen is. Als gevolg van de
digitalisering van informatie verdwijnen de boeken geleidelijk uit de kast en
raadpleegt men steeds vaker het internet en internationale databases om artikelen
en e-journals te doorzoeken. Informatie is ten aller tijde overal oproepbaar. Zoals
destijds de kleine leesruimtes verdwenen, verdwijnen nu de boeken. Informatie
wordt steeds meer losgekoppeld van de fysieke locatie. In tijden van digitalisering
zal de kracht van de UB steeds meer de fysieke locatie zelf zijn, met meer ruimte
voor ontmoeting en sociale interactie.

De neuron als metafoor
Het stille lezen veroorzaakte niet alleen een revolutie in de ontwikkeling van het
boek en de bibliotheken, maar zorgde ook voor een fundamentele verandering in de
structuur van onze hersenen. Doordat het begrijpend lezen cognitief minder
intensief werd, ontstond er letterlijk meer ruimte voor de ontwikkeling van ideeën,
het leggen van verbanden, schema’s, en concepten. De opkomst van het internet
zorgt voor een nieuwe cognitieve uitdaging voor het verwerken van informatie. Het
zal onze hersenen op een nieuwe manier herstructureren.
De metafoor van de neuron of de zenuwcel ligt aan de basis van het kunstwerk, en
symboliseert de veranderende functie van de bibliotheek in tijden van digitalisering
van informatie. Neuronen zijn de bouwstenen van onze hersenen. Neuronen zijn de
informatie- en signaalverwerkers van het lichaam. Ze kunnen signalen ontvangen en
doorgeven zonder verlies van signaalsterkte. In de hersenen bevinden zich circuits
van neuronen die een groot aantal lichaamsfuncties regelen en ook verantwoordelijk
zijn voor ons denkvermogen.
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Het werk
De structuur van de neuron inspireerde ons om verder te associëren over de vorm
en werking van het kunstwerk. Waarbij de onderdelen van de neuron, de dendriet,
de soma (cellichaam) en de axon vertaald zijn naar input, kern, en output.
Het kunstwerk bestaat uit drie verschillende objecten die hun eigen vorm en
werking hebben, maar ook in verband staan met elkaar. Daarnaast is het werk te
onderscheiden in de fysieke verschijning van de objecten en een meer onzichtbaar
computer netwerk en database. De interactie van de bezoeker met het netwerk en
de database, oefent invloed uit op de verschijning en vorm van de objecten. Als
gevolg van een eindeloze informatie stroom, in gang gezet door de bezoekers, zal
het kunstwerk voortdurend aan verandering onderhevig zijn.

De Boom dient als ‘input’ voor emoties, gekoppeld aan kleuren. Kleuren die kunnen
doorstromen naar de Wolk. In de Wolk (soma, kern) komen kennis, intuïtie, en
emotie samen. De kern is sociaal, menselijk, maar ook onvoorspelbaar en
associatief. Ze helpt je op je zoektocht naar kennis en informatie omdat haar
netwerk zich uitspreid over de hele wereld. Veelal bruikbare kennis, maar vaak ook
niet. Via de kern sta je in contact met mede studenten en andere bezoekers van de
UB, met de community. Alle communicatie zowel intermenselijk als mens en
machine, loopt via de Wolk. De Zuil kijkt vanaf een afstand toe en neemt de tijd
voordat het een ‘output’ geeft. Het heeft de informatie van de Wolk en de UB nodig
om tot een uitkomst te komen. De Zuil is calculerend en koppelt daar relevantie aan.
Het is een rationele output, gefilterd uit een veelheid aan uiteenlopende informatie.
De Zuil staat symbool voor rationalisering.
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De Boom (dendriet, input)
Het eerste object heeft de vorm van een omgekeerde boom en hangt aan de linker
muur bij de ingang. De vorm is een uitvergroting van een gedeelte van de
plattegrond van het centrum van Groningen, met de UB als startpunt bovenaan. Het
object bestaat uit een groot aantal lagen glas en hout. Onder het object is een LED
matrix verwerkt, zodat het object kan oplichten. De LED’s werken als pixels van een
computerscherm. Op deze wijze kan de Boom verschillende kleuren aannemen, en
kan gespeeld worden met vormen en beweging binnen de vormen van de Boom.
Het object fungeert als input. De voornaamste informatie die hier binnenkomst zijn
stemmingen en emoties. Verschillede emoties en/of stemmingen refereren aan
verschillende kleuren die de LED’s kunnen aannemen. Bij binnenkomst in de
bibliotheek wordt de bezoeker uitgenodigd haar stemming via een smartphone app.
achter te laten bij de Boom. 'Stress' heeft bijvoorbeeld de kleur oranje en 'tevreden'
heeft de kleur groen. De kleur die de Boom aanneemt is een gemiddelde van alle
ingevoerde stemmingen en emoties. Op deze wijze kan de bezoeker zien wat de
heersende stemming is in de UB. Zodra de bezoeker de bibliotheek betreedt, loopt
er letterlijk een (licht)signaal via de takken naar de bovenkant. Er wordt een signaal
doorgeven.

Sfeer impressie: de Boom.

De Wolk (soma, kern)
Het tweede object hangt, of beter, zweeft op een centrale plek, midden in de
aankomst hal van de UB. Gekozen is voor de vorm van een wolk. Een metafoor voor
de digitale cloud, maar ook een vorm wat gelijkenis toont met de hersenen. Het is
de kern, de soma. De wolk is vervaardigd van wol en oogt daardoor zeer licht en
luchtig. Ze is opgebouwd uit enkele honderden laagjes wol die samen de ruimtelijke
vorm maken. Een wat vreemde vergelijking, maar denk aan een gesneden heel
brood die van binnen uitgehold is. De laagjes hangen aan flinterdunne draden die
voor het blote oog nauwelijks opvallen. De binnenkant van de wolk is gevuld met
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LED licht dat verschillende kleuren kan aannemen, en drie LED beamers waarmee
allerlei beelden geprojecteerd kunnen worden vanuit de wolk.
De Wolk is de portal tot het online archief van de bibliotheek, maar ook tot het
internet en de nationale en internationale databases waarbij de UB is aangesloten
zoals het e-Depot en JSTOR. De wolk beschikt over een kunstmatige intelligentie,
met werktitel Elize, en kan een dialoog met de bezoeker aangaan over
onderzoeksthema’s en onderwerpen. Wanneer je de bibliotheek betreedt, begroet
Elize je via een applicatie op je smartphone. Zij zal je bevragen over de redenen
van je bezoek en je vervolgens helpen met zoeken naar mogelijk geschikte
informatie. Maar zelfs als je geen thema’s invoert kan je een persoonlijk dialoog met
haar voeren. Ze voelt menselijk aan. Elize is een symbiose van een databasezoekmachine met een algoritme geïnspireerd op een vroeg voorbeeld van ‘Natural
Language Processing’ genaamd ELIZA, ontwikkeld door Joseph Weizenbaum in
1966. Een systeem dat je uitnodigt een interactie aan te gaan met het kunstwerk, en
dat je bovendien helpt in je zoektocht naar kennis en informatie. Alle gevonden
informatie rondom een ingevoerd onderwerp, wordt direct gevisualiseerd in de wolk.
Niet alleen via woorden, maar vooral via beelden, foto’s en video’s. Op het moment
dat de kern je helpt, verschijnen er in collage vorm allerlei beelden op de wolk. Een
visualisatie en associatie op jouw zoektocht. Het is vooral deze visualisatie die alle
kanten uit kan gaan, en op zichzelf door kan associëren. Logische resultaten leiden
tot nieuwe onverwachte verbanden en beelden.

Sfeer impressie: de Wolk

Naast een portal tot wereldwijde informatie, dient de Wolk als virtuele ruimte waar
intermenselijke contacten samenkomen. De Wolk is een social network. Op het
moment dat je contact hebt met de Wolk, sta je in direct contact met andere
bezoekers van de UB die via de app. ook in contact staan met de Wolk. Via je
smartphone is het mogelijk informatie, kennis, en chat berichten uit te wisselen met
bevriende studenten, maar ook onbekenden. Via tag’s kan je elkaars onderwerpen
en thema’s zien en zo mogelijk contact maken wanneer je dezelfde onderwerpen
deelt. De sociale functie van de UB krijgt hierdoor een extra dimensie.

De Wolk bundelt de informatie-uitwisseling onder de bezoekers onderling, maar
verbindt hen ook met het internationale informatie netwerk. Een object waar alle
informatie en communicatie samenkomt.
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Experiment met wol.

De Zuil (axon, output)
De Zuil is een vierkante paal, die uit de vloer lijkt te komen. De Zuil is opgebouwd uit
plaatjes glas van 30 bij 30 cm met een ronde holle kern, 9 meter hoog, waarvan de
binnenkant is gevuld met een LED matrix. Net als bij de Boom zijn de verschillende
LED’s te vergelijken met de pixels van een computerscherm. Dit biedt
mogelijkheden om op de Zuil vormen en beelden te tonen. De Zuil fungeert als
output. Als output van de de Wolk, maar ook als output van de UB. Zo zijn er
bijvoorbeeld datavisualisaties te zien van de hoeveelheid uitgeleende boeken
opgedeeld in categorieën. De Zuil analyseert ook de data van de Wolk en gaat
bijvoorbeeld op zoek naar de meest gezochte namen van een dag. Dit kunnen
namen zijn van filosofen, wetenschappers, kunstenaars, of andere personen die een
belangrijke bijdrage hebben geleverd binnen de geschiedenis van de mensheid.
Op basis van de meest 'gezochte' persoon van een dag, zoekt de Zuil via
databases op het internet een bekende uitspraak uit monde van deze historische
persoon. Deze uitspraak is gedurende de hele dag in tekst te zien op de Zuil.
Een statisch en bijna tijdloos verschijnsel in verhouding met de vluchtigheid van de
Wolk. Een mogelijkheid om belangrijke uitspraken van historische figuren, in je
hoofd te herhalen en tot je door te laten dringen. Op de wijze zoals men studeerde
ten tijde van Erasmus in de 16e eeuw. Een tijd waarin gebruik werd gemaakt van
notitieboekjes, waar men per categorie belangrijke uitspraken van schrijvers en
passages uit boeken in opschreef, om ze vervolgens uit het hoofd te leren. De
quote als rationele output gefilterd uit de eindeloze hoeveelheid informatie die
dagelijks geraadpleegd wordt.

Foto's van de glazen zuil met en zonder licht.
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Sfeer impressie: datavisualisatie de Zuil.

Sfeer impressie: quote op de Zuil.

Interface
Als ergens in de openbare ruimte, bijvoorbeeld in een woonwijk, een nieuw
kunstwerk wordt geplaatst, kennen de bewoners er meestal een eigen betekenis
aan toe. Door de tijd heen gaan de bewoners een band aan met het werk, en geven
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er in veel gevallen zelfs een eigen naam aan, anders dan de titel die bedacht is
door de kunstenaar.
Wij hopen dat de bezoeker in deze primaire zin ook een band aan gaat met het
werk, en dat het zelfs zijn eigen naam krijgt. Toch willen we naast deze band op
basis van herkenning en gewenning, de bezoeker de mogelijkheid geven een nog
intiemere band met het werk aan te gaan door middel van interactie en dialoog.
Om deze interactie tussen mens en machine tot stand te brengen willen we gebruik
maken van een smartphone app. Via deze app. kan de bezoeker een stemming
achterlaten, een dialoog aangaan met de kern, en in contact komen met andere
bezoekers. Op haar beurt kan de kern van het kunstwerk via de app. contact
zoeken met de bezoeker. De app. is alleen te gebruiken in de bibliotheek rondom
het kunstwerk. Op deze wijze willen het lokale en fysieke karakter van het kunstwerk
benadrukken. Als je buiten een bepaalt bereik van het werk komt, kan je er niet
meer mee communiceren.
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Verantwoording voorwaarden en wensen GUF	
  
Hieronder volgt een korte verantwoording van de randvoorwaarden en wensen zoals
die geformuleerd zijn door het GUF.
Het object zou één of meer van de volgende voor de universiteit belangrijke thema's
tot uitdrukking moeten brengen: duurzaamheid (sustainable society), healthy aging,
energy en internationalisering;
De objecten zijn vervaardigd uit natuurlijke en duurzame materialen zoals gebruikte
glasplaten, hout, en wol. Door gebruik te maken van LED licht en LED projectie is
de installatie energiezuinig.
Internationalisering is een belangrijk onderwerp binnen de veranderende rol van de
UB. De Wolk symboliseert deze verandering, en is letterlijk een portal naar
internationale databases en netwerken waarmee de UB verbonden is.

De centrale rol van de student moeten belichten, waarbij ook talent en excellentie
van belang zijn;
Het kunstwerk is voortdurend in verandering. De dynamiek wordt bepaald door de
leervraag van de studenten, die als start dient voor alle informatiestromen die via
het kunstwerk ingang worden gezet. In de interactie met het werk staat de student
centraal, en de installatie werkt ten dienste van hem of haar.
Dynamisch, opvallend, niet aan tijd gebonden en bij voorkeur spraakmakend moeten
zijn en ook in fysiek opzicht de tand des tijds moeten kunnen doorstaan;
Het werk is voortdurend aan verandering onderhevig. Door het gebruik van
natuurlijke materialen krijgt het werk een tijdloze uitstraling
De tegenstelling traditioneel-academiegebouw en modern-bibliotheekgebouw tot
uitdrukking dienen te brengen;
Door met het ontwerp ten dele mee te gaan in de architectuur van het
bibliotheekgebouw, en het gebruik van moderne technologieën, komt de
tegenstelling met het traditionele-academiegebouw nog sterker to uitdrukking.
Door opstelling in de centrale hal/trappenhuis dag en nacht ook buiten het gebouw
goed zichtbaar moeten zijn, en (de ingang naar) het trappenhuis moeten verfraaien;
Doordat het een lichtsculptuur is, is de installatie ook goed van buiten te zien. In de
ontwerpfase is deze voorwaarde vanaf het begin meegenomen.
Herkenbaar dienen te maken dat het GUF de opdrachtgever is.
We hebben nog geen naam voor het werk. Graag zouden we het werk een naam
geven die het GUF op een originele wijze verbindt met het werk.
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Aanpak	
  
Om een beeld te krijgen van de te verrichten activiteiten voor de realisatie van het
werk, hebben we een voorlopige breakdown gemaakt van de aanpak. Het project is
in deelprojecten verdeelt en er is een globale fasering gemaakt. Per fase
beschrijven we de te verrichten activiteiten per deelproject. Het is een globale
aanpak die, indien het project doorgaat, vervolgens verder uitgewerkt wordt.	
  

	
  
Globale indeling in fasen
Initiatief/Defenitiefase, 12 december t/m 15 maart 2013.
Ontwerpfase, 16 maart t/m 15 augustus 2013.
Uitwerkingsfase, 17 augustus t/m 1 januari 2014.
Testfase, 2 januari t/m 1 maart 2014.
Realisatiefase, 1 maart 2014.

	
  
Initiatieffase/Defenitiefase, 12 december t/m 15 maart 2013	
  
	
  
Ontwikkelen concept en eerste ontwerp
Schrijven project voorstel.	
  

	
  

Ontwerpfase, 16 maart t/m 15 augustus 2013
Verder uitwerken ontwerpen.
Definitieve ontwerpen van de 3 objecten, de Boom, de Wolk, de Zuil. Maken
afspraken voor uitbesteden snij-werkzaamheden.
Ontwikkeling LED matrixen en aansturing.
Ontwikkeling definitief technisch plan voor de LED matrixen en de aansturing.
Benaderen bedrijven voor de aanschaf van materiaal en apparatuur.
Ontwikkeling database en software, smartphone app.
Ontwikkeling schema’s en structuren voor de software.
Onderzoek naar mogelijkheden integratie online database systemen.
Contact leggen met RUG faculteiten en samenwerkingsverbanden opzetten
Definitieve plan van aanpak software ontwikkeling.

	
  
	
  
Uitwerkingsfase, 17 augustus t/m 1 januari 2014
Vervaardigen van de installatie.
Het vervaardigen van de 3 objecten, de Boom, de Wolk, de Zuil.
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Vervaardigen LED matrixen en aansturing
In elkaar zetten van de matrix en de aansturing.
Het testen van de aansturing met geschikte software.
Samenvoegen van de objecten met de LED matrixen
Ontwikkeling van de software, database, en smartphone app.
Ontwikkelen software in samenwerking met de RUG. We hebben een bedrag mee
begroot om een extern programmeur in te huren die de coördinatie van het
programmeren voor zijn/haar rekening kan nemen.

Testfase, 2 januari t/m 1 maart 2014.
Samenvoegen van alle onderdelen in een tentoonstelling.
Testen samenhang en werking van de LED’s.
Testen gebruiksgemak van de software en smartphone app.
Testen visualisatie software van de Wolk.
Testen quote analyse software van de Zuil.
Alle bugs en fouten eruit halen en herstellen.

Realisatiefase, 1 maart 2014
Het installeren van het kunstwerk in de Universiteitsbibliotheek.
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