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De relatie tussen kunst en wiskunde is historisch

rijk en ontwikkelt zich nog steeds. De tentoon-

stelling De bomen van Pythagoras in het

Mondriaanhuis maakte duidelijk dat dit ook

geldt voor een nader gespecificeerd thema als

‘geconstrueerde groei’. Kort geschetst: evolutie

en transformatie zijn belangrijke thema’s in de

beelden van bijvoorbeeld Escher, maar de

vormen die door fractals1 worden geproduceerd

en die herkenbaar lijken te zijn als fjordenkusten

of varentakken, voeren al veel verder, en

misschien realiseren wij ons nog te weinig

hoezeer de virtuele werkelijkheid die nu in iedere

huiskamer kan worden gecreëerd, voortge-

komen is uit een ontwikkeling die met de

inmiddels klassieke idealen van de constructieve

en concrete kunst werd ingezet. Wiskundige,

althans structurerende principes zijn de kunst

nooit vreemd geweest – de architectuur is wat

dit betreft ook wel de moeder der kunsten

genoemd. Wanneer logische regels en systemen

echter als uitgangspunt en methode gaan dienen

om kunst te maken, wordt de verhouding tussen

meesteres en dienstmaagd op scherp gezet en

keert zich om.

Mondriaan was van mening dat de wereld van

het getal weliswaar een aantal gebonden

kunsten opleverde, maar dat deze toch onderge-

schikt was aan de wereld van de intuïtie en de

Van compositie naar algoritme

Wiskundige principes zijn nooit vreemd geweest aan de kunst. Maar

hoe ver kunnen kunstenaars gaan met het verwerken van logische

regels en systemen in hun kunst? Een verslag van het symposium

‘Kunst en mathematiek’ van 25 oktober 2003 in het Mondriaanhuis in

Amersfoort.

Cees de Boer

de recherches culturelles de l’Europe). Daarnaast zijn de internationale ‘expertmee-

tings’ die de stichting organiseert een manier om vorm te geven aan de tendens tot

internationalisering. 

Het einde van de internationalisering is nog niet in zicht. Is de Boekmanstichting

aan het eind van de twintigste eeuw nog voornamelijk een nationale intermediair, in

deze nieuwe eeuw zal haar internationale rol als kenniscentrum op het gebied van

kunst en cultuurbeleid wellicht kunnen groeien. 

Eenentwintigste eeuw: een ‘levende onderneming’ Kunst en wetenschap. De

Boekmanstichting heeft in haar bestaan laten zien dat het samengaan van die twee

een hecht huwelijk kan opleveren met als resultaat een waardig veertigjarig-

huwelijksfeest. Wel laat de geschiedenis van de stichting zien dat er, om dat

huwelijk goed te houden, niet kon worden stilgezeten.

Terugkijkend naar de geschiedenis van de stichting is er op deze manier een

traditie ontstaan. In die traditie is het opmerkelijk dat de stichting er al die jaren in is

geslaagd de ontwikkelingen in de maatschappij op de voet te volgen, en tegelijker-

tijd steeds pro actief is gebleven en tijdig heeft geanticipeerd op maatschappelijke

veranderingen. De stichting heeft zich flexibel getoond, zonder daarbij haar iden-

titeit en waarde te verliezen. Ze is meegegaan op de grote stroom, zonder haar

sterke kanten tekort te doen. Dit vermogen van volgen en tijdig anticiperen op een

veranderende omgeving is ook in het bedrijfsleven te zien, en wordt daar geacht de

eigenschap te zijn van langdurig bestaande en stabiele, dat wil zeggen écht succes-

volle ondernemingen. 

Tineke Pronk is bij de Boekmanstichting 
werkzaam geweest van 1977 tot 1993. 
Momenteel is zij adjunct-directeur van de 
War Trauma Foundation 
(020-643 85 38, www.wartrauma.nl).
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De geschiedenis van de

stichting laat zien dat er,

om het huwelijk tussen

kunst en wetenschap

goed te houden, niet kon

worden stilgezeten

hogere vormen van kunst waarin abstractie en

beelding samengingen; tegelijkertijd streefde hij

naar een universele beeldtaal die met ideale

vormen en zuivere principes de waarheid van de

schepping zou uitdrukken. Het is duidelijk dat dit

bij Mondriaan een spanning tussen ratio en intu-

ïtie opleverde en dat deze spanning hem naar

zijn beste artistieke resultaten bracht. Het was

deze productieve spanning tussen intuïtieve en

wiskundige abstractie die in verschillende

gedaanten naar voren kwam tijdens het op 25

oktober 2003 in het Mondriaanhuis te

Amersfoort gehouden symposium Kunst en

mathematiek. 

Klinkende structuren Albert van der Schoot

(Filosofische Faculteit, UvA) opende de reeks van

sprekers met een beschouwing over

constructieprincipes in de muziek door de

eeuwen heen. Met ‘Sounding Structures’ gaf hij

in zijn titel aan dat het hierbij gaat om vormen

van praktische kennis en vaardigheden die door

componisten sinds lang worden gebruikt. Hij

lichtte bijvoorbeeld het vierstemmige motet Ma

fin est mon commencement van Guillaume de

Machaut uit de dertiende eeuw toe: in de

structuur kunnen verschillende typen van

spiegeling, herhaling en transformatie van

melodie en ritme worden onderkend. Dit motet
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de kunstenaar kon benoemen als tekeningen van

zelfdragende constructies. 

Remko Scha (UvA) is ook in dit themanummer

van Boekman met een essay vertegenwoordigd;

hij is hoogleraar computergestuurd taalonder-

zoek, maar sinds de jaren zeventig maakt hij

muziekmachines en onderzoekt hij de mogelijk-

heden van computergegenereerde beelden.

Onderzoekers en kunstenaars werken in het

Institute for Artificial Art Amsterdam samen aan

de algoritmische productie van beeldende

kunst, muziek, architectuur en vormgeving. Hier

staan computerprogramma’s centraal die

beelden en modellen genereren – een vorm van

beeldproductie die in de hoogste mate proces-

matig is (en ook interactiviteit tussen algoritme

en bestuurder kan inhouden). Was het samen-

smelten van proces en structuur in de klassieke

constructieve kunst het ideaal, hier is het algo-

ritme het eigenlijke kunstwerk. Het gaat bijvoor-

beeld om het genereren van beeld en/of geluid

die door hun complexiteit ervaringen genereren

in de kijker/luisteraar. Scha presenteerde het

werk Ima Traveller van Erwin Driessens en Maria

Verstappen, een computerprogramma dat een

oneindig universum creëert en exploreert.

Wanneer men de cursor verplaatst, ontwikkelt

het universum zich verder vanuit het punt dat

wordt aangewezen, volgens de regels van het

programma waarin pixels worden gegenereerd

en ingekleurd. Het is nooit mogelijk om terug te

gaan, een doel zal nooit bereikt worden. Scha

toonde ook het werk Living Concepts van Jochem

van der Spek, een programma dat kleurstrepen

genereert die met elkaar interfereren waardoor

de suggestie van impressionistisch geschilderde

landschappen totstandkomt. Dit roept de vraag

op of dergelijke kunsthistorische associaties

gepast zijn – een vraag waar de volgende spreker

een duidelijke mening over formuleerde.

Semir Zeki (hoogleraar cognitieve neurobio-

logie aan het University College, Londen),

leverde een empirische bijdrage aan het sympo-

sium onder de titel Mondriaan and the

Mathematics of the Brain. Zeki verwees naar de

overtuiging van Mondriaan dat er constante

elementen zijn die alle andere vormen constitu-

eren; de rechte lijn, met name de verticaal en de

horizontaal, beschouwde hij als het element

waartoe alle vormen kunnen worden geredu-

ceerd. Mondriaan definieerde vorm als een veel-

voud van rechte lijnen die loodrecht op elkaar

staan, en in zijn werk plaatste hij rechte lijnen

ruimtelijk zo ten opzichte van elkaar dat de

resulterende rechthoeken ‘sereen’ en ‘vrij van

spanning’ zouden zijn. Ongeveer veertig jaar

nadat Mondriaan met deze ideeën was

gekomen, ontdekten fysiologen de cellen in

onze hersenen die reageren op rechte lijnen en

die nu door velen worden beschouwd als de

bouwstenen waarmee de hersenen alle vormen

construeren (net zoals er een centrum is voor de

constructie van kleuren onafhankelijk van

contextuele omstandigheden in de werkelijk-

heid). De prikkelende stelling van Zeki: een

kunstenaar als Mondriaan toont aan dat er fysio-

logische constanten zijn die op een beschrijfbare

manier samenhangen met wiskundige principes.

Zeki gaat zover te zeggen dat Mondriaan niet

alleen een groot kunstenaar was, maar ook

beschouwd kan worden als een groot neurobio-

loog die, met zijn eigen middelen, de mogelijk-

heden van onze hersenen onderzocht en opmer-

kelijke inzichten verwierf in de organisatie van

het visuele brein. Daarmee wierp Zeki de vraag

op of en in hoeverre de waarnemingskwaliteiten

van kunstwerken samenhangen met de fysio-

logie van onze hersenen.

Als afsluiting werd het werk Dancing Cranes

van Marlena Novak en Jay Alan Yim (VS)

getoond, een samenwerking tussen beeldende

kunst en muziek. Dit is een computeranimatie in

combinatie met elektronisch geluid (gecompo-

neerd door het transformeren van beschikbare

is volgens Van der Schoot het vroegste

kunstwerk dat op een zo bijna moderne wijze

naar zichzelf verwijst. Bachs Die Kunst der Fuge is

een dergelijk experiment in muzikale

constructie, en ook in de minimaal-

expressionistische muziek van Anton Webern

komen dergelijke structuren tot klinken. Van der

Schoot lichtte toe dat men in de

muziekgeschiedenis altijd rekening moet

houden met een discrepantie tussen theorie en

praktijk. In de vroege stadia van de

muziektheorie domineerden bijvoorbeeld

formele overwegingen ten aanzien van

consonantie, terwijl constructietechnieken die

componisten in hun praktijk gebruikten niet

werden opgemerkt. Het is Schönberg geweest

die, begin twintigste eeuw, in zijn

twaalftoonsmuziek voor het eerst theorie en

analytische praktijk liet samengaan.

Ook in de lezing van Susan Tebby (beeldend

kunstenaar, Engeland) kwam de verhouding

tussen theorie en praktijk (c.q. tussen historische

praktijk en theoretische constructie achteraf)

aan de orde, ditmaal aan de hand van de geome-

trie in Romeinse mozaïeken. Ook Tebby ging uit

van de praktijk – die we niet uit de mozaïeken

zelf kunnen afleiden, omdat we dan hun geome-

trie zichzelf laten verklaren en dan zeggen we

eigenlijk alleen iets over de status van de

wiskunde in onze cultuur. Het is namelijk bekend

dat de ambachtslieden die deze mozaïeken

vervaardigden vrijwel ongeletterd waren en

nauwelijks kennis van hogere wiskunde hadden.

Dus hoe konden ze deze patronen uitleggen over

grotere vlakken zonder zich te vergissen en ook

nog het vaak onregelmatige karakter van deze

vlakken compenseren op zo’n manier dat de

regelmaat van de patronen de allesbepalende

indruk wordt? Tebby zoekt het antwoord in de

praktische aspecten van de Romeinse wiskun-

dige kennis; met name reconstrueert zij de

vaardigheden van landmeters, de instrumenten

die zij gebruikten, hoe zij de fouten die deze met

zich meebrachten konden compenseren. Ook

het maken van onderling gerelateerde maatver-

delingen, door middel van een eenvoudig koord

dat tussen twee latten is gespannen en dat op

verschillende manieren verkort wordt door het

om een derde lat te winden of zigzag heen en

weer te laten lopen, baseert zij op de praktijk

van het maken van vloerpatronen eerder dan op

een systeem van wiskundige kennis. Haar

perspectief als kunstenaar heeft Tebby inge-

geven dat kunst en wiskunde niet op een wetma-

tige, maar altijd op een actuele, creatieve manier

samenhangen. Deze gedachte wordt ook door

Aad Goddijn verwoord in de catalogus van de

eerder genoemde tentoonstelling: hij citeert

verschillende en soms tegenstrijdige meningen

van kunstenaars over de relatie tussen wiskunde

en kunst – van wiskunde als hulpdiscipline tot

wiskunde als de controleerbare norm waaraan

het werk getoetst kan worden.

Zelfdragende constructies Rinus Roelofs

studeerde zowel toegepaste wiskunde als

beeldhouwen in Enschede. Hij bracht de

praktische kant van het thema nog intensiever

onder het oog. Terwijl op de achtergrond vanuit

zijn laptop een reeks van virtuele,

multidimensionale, zich transformerende

digitale sculpturen werd getoond (ontwikkeld in

samenwerking met de Amerikaanse kunstenaar

Tim Longtin), bouwde Roelofs uit een stapel

identieke stokjes eerst een zelfdragende

koepelconstructie op en vervolgens uit identieke

platte en langwerpige elementen met

inkepingen een losstaande en zelfdragende bol.

In beide gevallen werd door het uitnemen van

één element de totale constructie vernietigd.

Roelofs heeft met zijn experimenten onder meer

de aandacht getrokken van kenners van het werk

van Leonardo da Vinci, omdat hij op deze manier

enkele nog niet geïnterpreteerde schetsjes van
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Ik betwijfel of het neerzetten van deze formule

voldoende is en zal zijn in een strijd die deels al

gestreden lijkt. Het belang dat je aan de analyse

– het denkwerk – geeft is opmerkelijk, maar de

omvang van de meeste recensies heden ten

dage laat dat absoluut niet toe. De lengte van

een doorsneerecensie is onder andere het resul-

taat van de jarenlange afkalving van het terrein

van de theaterkritiek. Zelfs in Het Financieele

Dagblad, met zoals je terecht stelt, ‘godlof’ voor

deze krant nog altijd een ‘halve pagina lang’

theaterkritiek, heb ik de lengte van mijn

kritieken moeten bevechten. Wat vroeger maxi-

maal 3000 woorden was, is nu niet meer dan

1350.

Na te hebben aangetoond, mede door de

voorbeelden uit het redactionele beleid van NRC

Handelsblad, hoe moeilijk de recensent het heeft

in een situatie die als het ware buiten hem om is

ontstaan, ontzenuw je in het tweede deel van je

betoog, ‘Een Rolls-Royce, geen Peugeot’, de

klachten over het peil van de Nederlandse

kritiek.

Aan de Pierre Bayleprijs ken je grote betekenis

toe. Toen ik deze prijs mocht ontvangen, werd in

het juryrapport met name de contextuele inbed-

ding van elke voorstelling in mijn kritieken

geprezen. In de loop der jaren werd ik echter

bekritiseerd door met name collega’s vanwege

mijn overtuiging dat analyse in de toneelkritiek

Beste Pieter Bots,

Het is niet mijn gewoonte om brieven te

schrijven naar aanleiding van wat ergens staat te

lezen. Maar omdat er in Nederland zo zelden

uitgebreid in een publicatie aandacht aan de

theaterkritiek geschonken wordt en omdat je

woorden me zeer hebben geraakt, kon een

reactie niet uitblijven. 

Je springt in je bijdrage ‘Theaterkritiek in de

tang’ in de bres voor de criticus en de toneelkri-

tiek in het bijzonder. De vakcriticus staat steeds

vaker buitenspel, constateer je. ‘De kritiek is de

laatste jaren in een tanggreep terechtgekomen,

die zowel van buitenaf als van binnenuit haar

gezag en slagkracht afklemt.’ Als redenen wijs je

‘de klem van vox populi aan, publiciteitscam-

pagnes en de eigen redactie’. Tegen deze situ-

atie ‘moeten kunstcritici een strijd leveren’.

Nadat je een aantal aansprekende voorvallen uit

de praktijk hebt beschreven, schakel je over naar

een theoretischer niveau. Als een (mogelijk)

wapen dat in de strijd ingezet kan worden, wijs

je op het fundament waarop de kritiek berust,

op datgene wat alleen in een recensie kan en wat

haar zinnig en onvervangbaar maakt: ‘Pas in de

recensie kunnen producties worden beschreven,

worden geanalyseerd, op waarde worden

geschat, en in de context, theatergeschiedenis of

het oeuvre van een maker geplaatst.’ In je

omschrijving ontbreekt het begrip ‘interpre-

tatie’, dat vanouds, in plaats van de analyse, een

onmiskenbaar deel van de recensie uitmaakt. 
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Bots bewijst vakbroeders ‘slechte
dienst’

Theatercritica Hana Bobkova reageert op het artikel ‘Theaterkritiek in

de tang’ van Pieter Bots in Boekman 57.

computergeluiden). De duur van het werk wordt

bepaald door zijn interne structuur van tiendui-

zend verschillende beeldjes – het getal is een

verwijzing naar oude Aziatische getalssymboliek,

waar het staat voor oneindigheid. In het werk-

proces is soms het geluid inspiratie voor het

beeld geweest, soms was dat andersom. De

kunstenaars werkten met guldensnedeverhou-

dingen en symmetriestructuren die de animatie

en het geluid bepaalden; daarmee is dit werk

meer een compositie dan een algoritme, en zijn

bepaalde kunsthistorische associaties (Malevitsj,

Mondriaan, Lohse) beoogd.

Cees de Boer is freelance publicist 
en curator beeldende kunst.

1 Een fractal is een geometrisch patroon dat zich op steeds klei-

nere schaal herhaalt en op die manier onregelmatige vormen en

oppervlakken creëert.
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