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Dijkgraaf zich niet in discussies over kunst en wetenschap, maar mogelijk gaat dat

veranderen. Hij noemt het opvallend hoezeer de wetenschap de laatste tien jaar op

het toneel is doorgedrongen. ‘Zo iemand als Gerardjan Rijnders blijkt alles over

astronomie, elementaire deeltjes en het universum te lezen.’ Het resultaat was het

toneelstuk Snaren over oersoep, quarks en het ontstaan van het heelal, dat hij vier

jaar geleden bij Toneelgroep Amsterdam maakte.

Michael Frayns Kopenhagen – in Groot-Brittannië uitgeroepen tot het beste stuk

van 1998 – gaat over de historische ontmoeting in 1941 tussen de Deense natuur-

kundige Niels Bohr en de Duitse kernfysicus en hoogleraar Werner Heisenberg. Wat

de wetenschappers in de Deense hoofdstad bespraken, is niet bekend. Feit is wel dat

Bohr daarna meewerkte aan de voorbereiding van de atoombom op Hiroshima en

Nagasaki. Heisenberg keerde terug naar Duitsland. Dijkgraaf zag de voorstelling vijf

jaar geleden. ‘Ik besefte dat je de discussie op het toneel alleen goed kon begrijpen

als je weet waar de wetenschappers mee bezig zijn. Je ziet wel dat de wetenschap

iets met ze gedaan heeft. Iets wat alles overstijgt en hun leven zin geeft.’

Van recentere datum is Het bewijs van Joop van den Ende Theaterproducties, dat

tot en met februari 2004 door Nederland toerde. Het toneelstuk gaat over de

dochter van een overleden, geniale wiskundige. Ze deelt haar wiskundeknobbel met

haar vader. Maar heeft ze ook zijn gekte geërfd? In New York werd Proof twee jaar

lang onafgebroken gespeeld; het langstlopende toneelstuk op Broadway in twintig

jaar. Ook sleepte de productie een aantal prijzen – Tony Awards en de Pulitzer Prize

– in de wacht. Dochter Catherine speelt de hoofdrol, maar voor Dijkgraaf waren de

onzichtbare formules de belangrijkste spelers. ‘Je ziet de wiskunde niet, terwijl zij

toch de hoofdpersoon is. Heel fascinerend.’ 

Sandra Jongenelen is freelance journalist 
voor onder andere Het Financieele Dagblad 
en Kunstbeeld.

Meer informatie over gebruikte

literatuur en Robbert Dijkgraaf

zelf: www.staff.science.uva.nl.
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‘In “Het bewijs” zie je de

wiskunde niet, terwijl zij

toch de hoofdpersoon is.

Heel fascinerend’

Het algoritme als kunstwerk

De volgende fase in de kunstgeschiedenis is de ‘algoritmische kunst’.

De verdere ontwikkeling van deze prille kunstvorm dient op een

wetenschappelijke manier te worden aangepakt. Dat zal ook de

wetenschap ten goede komen, want de automatische-kunstgeneratie

vormt een ideaal ‘testbed’ voor nieuwe theorieën over

kunstgeschiedenis, waarnemingspsychologie en cognitiewetenschap.

Remko Scha

Beeldende kunst wordt steeds vaker met behulp van de computer gemaakt. Pen en

penseel worden langzaam maar zeker vervangen door Illustrator, Photoshop en

AutoCAD. Maar er is ook computerkunst in een striktere betekenis van dat woord:

kunst die niet mét de computer, maar dóór de computer gemaakt wordt. Bij deze

kunstvorm, die ik algoritmische kunst zal noemen, is de menselijke kunstenaar nog

slechts een ‘producer’ achter de schermen. Met de valse bescheidenheid van de

ware megalomaan verzaken zulke kunstenaars het vervaardigen van specifieke

beelden; in plaats daarvan ontwerpen ze stijlen of principes, die ze demonstreren

door middel van computerprogramma’s (‘algoritmen’) die volautomatisch oneindig

grote oeuvres genereren. Het eigenlijke kunstwerk is dus het algoritme: een

machine die zelf kunst genereert. 

In de kunstgeschiedenis is dit een logische stap. In de loop van de twintigste eeuw

hebben we allerlei pogingen gezien om het individuele kunstwerk te overstijgen:

kinetiek, proceskunst, toevalskunst, interactieve kunst, conceptkunst. Een interes-

sant precedent waren de schildermachientjes die Jean Tinguely in 1959 lanceerde:

gemotoriseerde sculpturen die met haperende, rammelende gebaren een pen of

penseel over een vel papier bewegen, en aldus leuke parodieën op action-painting

produceren. Deze Metamatics waren een groot succes. Ze werden niet alleen grappig

gevonden, maar ook bejubeld als een kunsthistorische aardverschuiving, slechts te

vergelijken met de uitvinding van de fotografie en de première van de readymade

(Klein 1959; Hulten 1965; Hulten 1975). 

Sinds de jaren vijftig zijn er meer kunstenaars geweest die met mechanische

middelen automatische kunst maakten (Reichardt 1968; Franke & Jäger 1973).

Meestal werd er dan een tekenpen aangestuurd door een combinatie van regelma-

tige rotatie- en slingerbewegingen. Dat levert mooie maar voorspelbare resultaten

op, in de sfeer van de guilloches op ouderwetse bankbiljetten. De Metamatics van

Tinguely werken niet wezenlijk anders, maar maken door hun opzettelijk slordiger

constructie een gevarieerdere en expressievere indruk. Toch hebben ook deze

machines een herkenbare, beperkte stijl, want ze bestaan nu eenmaal uit een vaste

configuratie van semi-periodiek bewegende componenten.

In de loop van de

twintigste eeuw hebben

we allerlei pogingen

gezien om het

individuele kunstwerk te

overstijgen: kinetiek,

proceskunst,

toevalskunst,

interactieve kunst,

conceptkunst
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De uitdaging om

machines te maken

waarvan de output zelfs

voor de ontwerper echt

onvoorspelbaar is en

blijft, komt in het vizier

Een serie schilderijen van één kunstenaar impliceert meestal een verzameling van

mogelijke interpolaties, extrapolaties, variaties en generalisaties van die schilderijen:

een ‘stijl’. Maar die stijl ligt niet eenduidig vast, en is slechts impliciet bekend, als

een plan of een gemoedstoestand in het hoofd van de kunstenaar, en als een vaag

vermoeden in het hoofd van de beschouwer. Het is dus interessant als we een

machine kunnen maken die zo’n oneindige verzameling schilderijen op een expli-

ciete, mathematische manier definieert. Met ‘harde’ machines lukt dat alleen als de

stijl zelf al afgeleid is uit mechanische bewegingen of andere fysische processen.

Maar met computersoftware ligt dat anders. Er zijn dan a priori nauwelijks beper-

kingen; alles hangt slechts af van de verbeeldingskracht en het analytisch vermogen

van de programmeur. 

Computerprogramma’s zijn oneindig flexibele machines, die hun eigen gedrag

voortdurend kunnen wijzigen. Ze creëren daardoor de mogelijkheid om de abstrac-

tiestap van de Metamatics willekeurig vaak te herhalen. We kunnen niet alleen

machines maken met een willekeurig complexe output, maar ook machines die zelf

weer oneindige verzamelingen van machines genereren, en zo verder. De uitdaging

om machines te maken waarvan de output zelfs voor de ontwerper echt onvoorspel-

baar is en blijft, komt daarmee in het vizier. En we betreden daarmee meteen het

terrein van de wetenschappelijke methode. Want de computerprogramma’s waar

we dan aan denken zien er al gauw uit als implementaties van theorieën. Ze beli-

chamen de grammatica’s van (bestaande of verzonnen) beeldtalen, of de wetten

van (bestaande of verzonnen) fysische systemen.

De geschiedenis en de toekomst van de algoritmische kunst kunnen we overzich-

telijk in kaart brengen aan de hand van de strategieën die gebruikt worden om vari-

ëteit en onvoorspelbaarheid te realiseren. Kort samengevat gaat het dan om drie

benaderingen: toeval, emergentie en abstractie.

Telefoonboeken en dobbelstenen Toeval is haast een synoniem van

onvoorspelbaarheid. Algoritmen voor toevallige beelden zijn niet moeilijk te

bedenken. Beschouw bijvoorbeeld een beeld als een raster van m bij n vierkante

vakjes (‘pixels’), en laat de kleur van elke pixel door het toeval bepalen. Alle beelden

die met deze resolutie weergegeven kunnen worden, hebben dezelfde (zeer kleine)

kans om door dit recept gegenereerd te worden. Het is mathematisch bewijsbaar

dat dit procédé maximale onvoorspelbaarheid oplevert. Soortgelijke recepten

kunnen worden gebruikt om willekeurige beelden te genereren die uit stippen of

lijnstukken zijn opgebouwd. 

De toevalskunstpioniers uit de jaren vijftig en de vroege jaren zestig, zoals

Ellsworth Kelly, François Morellet en Herman de Vries, maakten hun schilderijen met

de hand. Ze riepen daarbij het toeval aan door gebruik te maken van telefoon-

boeken, dobbelstenen of random number-tabellen. Het is opvallend dat de theoreti-

sche onvoorspelbaarheid van deze algoritmen voor de menselijke beschouwer hele-

maal niet werkt. Zo lijken bijna alle toevallig ingevulde vierkantsrasters sprekend op
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elkaar (en op het spreekwoordelijke televisiescherm met ‘ruis’). De toevalskunste-

naars van het eerste uur creëerden dus niet de onvoorspelbaarheid zelf, maar

symbolen ervan, die uiterlijk vaak heel dicht in de buurt komen van strakke minimal

art en monochrome schilderkunst.

De basisideeën van de toevalskunst worden in de loop van de jaren zestig en

zeventig verder uitgewerkt en gevarieerd door onder anderen Kenneth Martin,

Manfred Mohr, Frieder Nake, Georg Nees, A. Michael Noll, Peter Struycken, Zdenek

Sykora en Ryszard Winiarski. Deze kunstenaars streven naar meer complexiteit, en

gebruiken daarvoor vaak de computer. Het toeval is geen doel op zichzelf meer en

wordt soms zelfs losgelaten. Peter Struycken (1980): ‘In mijn werk zoek ik naar

processen en systemen die een zo groot mogelijk aantal verschillende uitkomsten

opleveren. Systemen dus die een grote mate van instabiliteit vertonen. Hieronder

reken ik niet meer het toeval.’

Emergente verschijnselen In het kader van zulke experimenten met formele

principes werd ook een methode voor het ontwerp van tegelpatronen herontdekt

die in 1704 al expliciet beschreven werd door Sebastien Truchet: als je in een

vierkantsraster vormelementen plaatst die op elkaar aansluiten, kunnen daaruit voor

de waarnemer spontaan allerlei andere vormen ontstaan (cf. Douat 1722; Scha 1978).

Op die manier kan een algoritme dus ook vormen genereren die er niet expliciet in

voorgeprogrammeerd waren. Dit verschijnsel noemt men tegenwoordig

‘emergentie’. 

Spectaculaire voorbeelden van ‘emergente verschijnselen’ komen we ook tegen in

de natuur: fysische processen zoals het ontstaan van melkwegstelsels, spiraalnevels,

sterren, planeten, kiezels, kristallen, druppels, turbulenties, zeepbellen, vulkanen en

kraters; en biologische processen zoals de groei van planten en dieren.

Computersimulaties van zulke verschijnselen vormen sinds de jaren zeventig een

belangrijke inspiratiebron voor de algoritmische kunst. Dit begon met de ‘cellulaire

automaten’ uit de theoretische informatica, die ineens populair werden door John

Conway's ‘Game of Life’ (cf. Gardner 1970). Dit zijn vierkantsrasters waarin de cellen

van kleur veranderen, volgens eenvoudige regeltjes die slechts kijken naar de

kleuren van de buren van de betreffende cel. Een kunstenaar die deze principes

exploiteert kan er interessante resultaten mee bereiken. In Nederland is er een lange

traditie op dit punt: Lambert Meertens & Leo Geurts (Kristalstructuren, 1970); Peter

Struycken (FIELDS, 1979/1980); Erwin Driessens & Maria Verstappen (IMA Traveller,

1998/1999).

Computersimulaties van

fysische en biologische

processen vormen sinds

de jaren zeventig een

belangrijke

inspiratiebron voor de

algoritmische kunst

Lambert Meertens en

Leo Geurts:

Kristalstructuren, 1970.
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Tegenwoordig hebben

veel ontwikkelingen in

de algoritmische kunst

plaats buiten de

highbrow kunstwereld:

screensavers, DJ/VJ-

algoritmen, en on-line-

Flash-art

De cellulaire automaten waren het eerste voorbeeld van wat later ‘Artificial Life’ is

gaan heten: extreem gestileerde biologische computermodellen die, ook als ze

biologisch tekortschieten, vaak visueel heel suggestief zijn. Ook in de zuivere

wiskunde zijn in de afgelopen decennia allerlei virtuele werelden ontdekt die zich

ontvouwen als de eigenschappen van wiskundige objecten worden doorgerekend.

Hoeveel van zulke werelden liggen er nog verborgen in het begrippenstelsel van de

wiskunde? Het lijkt erop dat dat er onuitputtelijk veel zijn. Er ligt een oneindige

wereld van oneindige werelden in het verschiet. Je kunt er dus een artistieke ideo-

logie van maken om deze werelden te exploreren.

Abstracte kindertekeningen Een algoritmische kunst die niet uitsluitend opereert

vanuit het autonome domein van de wiskunde, maar die aansluiting zoekt bij de

stilistische verworvenheden van de traditionele kunst, is echter ook heel

voorstelbaar. Zo’n project zou een constructief vervolg geven aan het huidige

postmodernisme. In plaats van alleen maar neo-Victoriaans eclectisch te citeren,

zou het laten zien welke mogelijkheden er nog besloten liggen in het reusachtige

repertoire van stijlen dat we inmiddels tot onze beschikking hebben. 

Er bestaat inmiddels een bescheiden tak van wetenschap die probeert bestaande

artistieke stijlen op de computer te simuleren. Deze ‘computationele kunstanalyse’

heeft zich duidelijk laten inspireren door de Chomskyaanse taalkunde en de heden-

daagse computer linguïstiek. Er worden meestal ‘algebra’s’ of ‘grammatica’s’ geïm-

plementeerd, die een visuele ‘taal’ beschrijven. De linguïstische analogie impliceert

dat het hier niet om emergentie gaat, maar dat de structuren van de gegenereerde

beelden expliciet worden beschreven door de regels van de grammatica.

Veel werk op dit gebied heeft gebruikgemaakt van de shape grammars van Stiny &

Gips (1978). Met deze grammatica’s kun je beschrijven hoe een vorm uit deelvormen is

opgebouwd (en die weer uit kleinere deelvormen, en zo verder), of hoe een vlak is

onderverdeeld in vlakken die op hun beurt weer verdeeld zijn, et cetera. 

Een heel eigen plaats in dit verhaal wordt ingenomen door het programma Aaron

van Harold Cohen, dat niet een bestaande stijl nabootst, maar een door Cohen

verzonnen kunstenaar – het heeft een heel eigen hand van tekenen, en een reper-

toire van onderwerpen en compositieschema’s. Aaron heeft zelfs een mensachtige

ontwikkeling doorgemaakt: hij begon met abstracte kindertekeningen, en tekent

tegenwoordig meestal mensen, in de huiskamer of in het bos (cf. Cohen 1979, 1988;

McCorduck 1991).

Al deze programma’s belichamen één nogal smal gedefinieerde stijl. Dat zo’n stijl

ook weer substijlen heeft wordt niet verantwoord, laat staan dat je zicht zou krijgen

op een netwerk van stijlen en superstijlen dat het oeuvre van één kunstenaar zou

overstijgen. Dat wordt wel geprobeerd in het programma Artificial (Scha 1988; Van

Weelden 1994). Dit is een synthetisch programma, gebaseerd op een uitgebreid

repertoire van tekenmethoden, ordeningsprincipes, vlakverdelingsprincipes en

beeldtransformaties. Het repertoire van operaties van Artificial is groot maar lang
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beeldgeneratie zou de

theorie van de

waarneming moeten zijn

http://iaaa.nl/cursusAA&

AI/

niet volledig, en de onderlinge samenhang tussen de verschillende operaties (en

hun parametersettings) is niet altijd expliciet zichtbaar in de gebruikte ‘beeldbe-

schrijvingsalgebra’. De ‘metastijl’ van het programma heeft daardoor aanwijsbare

beperkingen, en veel stilistische mogelijkheden worden ondanks alles buitenge-

sloten. 

Tegenwoordig hebben veel ontwikkelingen in de algoritmische kunst plaats buiten

de highbrow kunstwereld: screensavers, DJ/VJ-algoritmes, en on-line-Flash-art. Er is

te veel om het hier allemaal op te noemen. Op de website van mijn cursus

‘Algoritmische kunst en kunstmatige intelligentie’ zijn veel links en referenties te

vinden. Het beste hedendaagse werk op dit gebied is vergelijkbaar met Artificial. Het

zit meestal minder systematisch in elkaar, maar heeft toch soortgelijke kwaliteiten

en tekortkomingen: een aanlokkelijke suggestie van veelvormigheid en variëteit, die

als je goed kijkt niet helemaal waargemaakt wordt. 

Structuurwaarneming Zo eindigt dit overzicht met een onderzoeksvraag. Hoe

kunnen we computerprogramma’s maken die wél op een flexibele manier door de

onmetelijke ruimte van alle mogelijke stijlen, superstijlen en substijlen navigeren, en

aldus willekeurige beelden genereren met een maximale variëteit? Een

onderzoeksproject over dit onderwerp zou heel goed de benadering van het

Artificial-programma als uitgangspunt kunnen nemen, en de vraag naar de optimale

beeldbeschrijvings algebra centraal stellen. De uitvoerbaarheid van dit project kan ik

misschien het best plausibel maken door te wijzen op enkele informatiebronnen die

voor dit doel van belang zijn en nog nauwelijks geëxploreerd. Ik onderscheid daarbij

drie invalshoeken: de kunstgeschiedenis, de fysica en de waarnemingspsychologie.

Zo waren de pioniers van de abstracte kunst vrij expliciet over het idee dat ze

beeldtalen aan het uitvinden waren, en hebben ze vaak ook leerboeken over deze

talen geschreven (cf. Klee 1925; Kandinsky 1926; Malevitsj 1927.) Dat waren natuur-

lijk geen formele grammatica’s, maar ze zijn wel zodanig duidelijk dat ze uitnodigen

tot formalisering. Als we die stap zouden maken, zou vanzelf ook een beter

uitgangspunt gecreëerd worden voor een formele analyse van allerlei andere

abstracte stijlen.

Verder is er, aansluitend bij mijn inleiding over de hardware-tekenmachines van

Tinguely, een mechanisch aspect aan het menselijk tekenen en schilderen, dat heel

goed met de computer nagebootst kan worden. Projecten die zich bezighouden

met bewegingssimulatie (zoals Living Concepts van Jochem van der Spek) leveren dus

ideeën en algoritmen op die gebruikt kunnen worden om menselijke tekenstijlen te

karakteriseren. Hetzelfde geldt voor onderzoek aan handschriftsimulatie.

Maar uiteindelijk zou de juiste, algemene, wetenschappelijke benadering van de

beeldgeneratie de theorie van de waarneming moeten zijn. Het gaat immers om de

inventarisering en categorisering van de visuele structuren zoals die door de mense-

lijke geest ervaren worden. Als we dat begrijpen, kunnen we de dimensies van

stilistische gelijkenis correct in kaart brengen, en het netwerk van stijlen, substijlen

en individuele beelden mathematisch gaan formuleren. Voorzover er formele theo-

rieën bestaan over visuele waarneming, willen we daar dus gebruik van maken – en

voorzover ze er niet zijn, moeten ze ontwikkeld worden. Formele theorieën over

structuurwaarneming zijn nog erg beperkt, maar aan de uitbreiding ervan wordt

Verschillende tegelpatronen 

met ‘emergerende’ structuren,

volgens het principe van 

Sebastien Truchet.
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gewerkt (cf. Dastani & Scha 2003).

De algoritmische kunst van de toekomst is een transdisciplinair onderzoeks-

gebied, dat evenzeer een wetenschappelijk als een artistiek karakter heeft. Het zal

belangrijke academische spin-offs hebben, met name naar de kunstgeschiedenis en

de waarnemingspsychologie. Ook praktische toepassingen op het gebied van

grafisch ontwerp en architectuur liggen in het verschiet (De Bruin & Scha 2003). 

Remko Scha is computertaalkundige 
en algoritmisch kunstenaar.

Ellsworth Kelly: Spectrum Colors Arranged by Chance VI (1951)
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