
Marleen Wynants

The tangible 
management 
of the analog 

world

The artist is sitting in front of a 
computer display. He clicks through 
a series of drawings. The television 
crew members take turns to look 
over his shoulders at the screen 
since the room is long but small. It’s 
1983 and we are making a television 
series with artists at work in their 
studios for the Belgian Radio and 
Television, then in its pre-commercial 
stage.

De kunstenaar zit voor een compu-
terscherm. Hij klikt door een reeks 
tekeningen. Om de beurt kijken de 
mensen van de televisieploeg over 
zijn schouders naar het scherm, want 
de kamer is wel lang, maar smal. Het 
is 1983 en we maken een televisie-
reeks over kunstenaars in hun studio 
voor de Belgische Radio en Televisie 
(BRT), nog in een prille pre-commerci-
ele fase.

Het tastbare 
beheer van de 

analoge wereld

BOEK - Peter Beyls Towards Utopia.indb   151 10/4/19   15:17



[1] D!"#!$%&' (1982), 4 drawings]
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The concept of the educational program “Kunst & Kunst 
Maken” was to depart from the material and techniques 
the artists use to get an idea of the creative process 
across different art disciplines. On our way to the studio in 
Mariakerke, a borough of Ghent, the director explained that 
the work of Peter Beyls was a complicated matter. In fact, he 
didn’t have a clue. Neither did any of us when trying to make 
sense of the delicate movements on the screen and the 
ink on paper drawings pinned against the wall. At the time 
of the television recordings, our perception of Peter Beyls 
work started and ended with the recognition of the patterns. 
Yet, in breaking through the patterns, Beyls ignites surprises, 
he sharpens our cognitive awareness. He develops learning 
mechanisms, but it is in the sputters that the vulnerability 
or the true nature of the system is bared. It becomes even 
more intriguing when a system he develops results in a 
deadlock because of a fundamental disagreement at the 
level of the written code itself.

As visual artist Peter Beyls has been called a modernist. 
As musician, Beyls is still cited as revolutionary with regard 
to his experimental music and various projects in musical 
human-machine interaction. But it has always been by 
playing around with the technology and code like only a true 
craftsman can do, that the artist claims both his authority 
and his authenticity.

“The first serious drawings stem from 1974. At the time I 
worked with ‘controlled randomness’ or ‘conditional coinci-
dence’ as I called it. I explored different models of chance, 
of coincidence and they allowed me to take decisions at 
random, going from relative to absolute options. I started 
from the idea that if the system bites its own tail, the proba-
bilities will differ according to the results yielded within the 
process. It becomes recursive. Why? Maybe I was influenced 
by the dream of the German chemist Kekulé, in which he 
saw a snake biting its own tail. A metaphor if you like, that 
came back to me when I experienced a short circuit in my 
personal life that resulted in a series of drawings made by 
programs that reached a deadlock. In psychological terms it 
was a particular kind of self-portrait.” [!"#$% 1]

Marleen Wynants (MW): Can we say this particular kind of 
self-portrait was the consequence of an intimate dialogue 
between you and the machine?

Peter Beyls (PB): Yes, because a computer is not a mechani-
cal extension of a person but rather a relatively independent 
thinking brain producing creative ideas on its own. That’s 
where the dialogue between man and machine comes from. 

BOEK - Peter Beyls Towards Utopia.indb   153 10/4/19   15:17



15
4/

50
0 

/ P
B_

 b
ec

om
in

g 
fu

ll 
ci

rc
le

Het educatieve programma ‘Kunst & Kunst Maken’ gaat uit 
van het materiaal en de technieken van de kunstenaars om 
zo inzicht te krijgen in het creatieve proces in verschillende 
kunstdisciplines. Op weg naar het atelier in Gent legt de 
regisseur uit dat het werk van Peter Beyls een ingewikkelde 
zaak is. Want eigenlijk snapt hij er zelf niet veel van. En wij 
niet veel meer, wanneer we trachten te achterhalen wat al 
die bewegingen op het scherm voorstellen, of die vreemde 
inkttekeningen die aan de muur zijn geprikt. Voor en na de 
opnames beperkt onze perceptie van het werk van Peter 
Beyls zich tot de herkenning van bepaalde patronen. Maar 
door die patronen te doorgronden, creëert Beyls verrassin-
gen en scherpt hij ons cognitief bewustzijn. Hij ontwikkelt 
leermechanismen, maar het is in de haperingen dat de 
kwetsbaarheid of de ware aard van het systeem worden 
blootgelegd. Het wordt zelfs nog intrigerender wanneer een 
systeem dat hij ontwikkelt zelf in een impasse raakt door 
een fundamenteel conflict op het niveau van de geschreven 
code.

Als beeldend kunstenaar wordt Peter Beyls een modernist 
genoemd. Als muzikant worden zijn experimentele compo-
sities en diverse projecten met interactie tussen mens en ma-
chine nog steeds als baanbrekend beschouwd. Maar vooral 
door voortdurend te experimenteren met de technologie en 
te spelen met de code, zoals alleen een echte ambachtsman 
dat kan, eist de kunstenaar zijn autoriteit en authenticiteit op.

“De eerste serieuze tekeningen zijn gemaakt in 1974. In die 
tijd werkte ik met gecontroleerde willekeur of voorwaardelijk 
toeval, zoals ik dat toen noemde. Ik onderzocht verschillen-
de modellen van kansberekening teneinde het toeval in te 
schatten. Die liet ik willekeurige beslissingen nemen op basis 
van relatieve tot absolute opties. Ik ging uit van het idee dat, 
als het systeem bij die berekening in zijn eigen staart beet, 
de willekeur zou verschillen, afhankelijk van de resultaten die 
werden verkregen binnen het proces. Het systeem wordt op 
die manier dus recursief. Waarom dat precieze beeld? Mis-
schien werd ik beïnvloed door de Duitse chemicus Friedrich 
Kekulé, die in zijn droom een slang in zijn eigen staart zag 
bijten. Een metafoor die ook van toepassing is op mijzelf, 
toen ik in mijn leven een soort kortsluiting ervoer, die resul-
teerde in een reeks tekeningen gemaakt door programma’s 
die ook in zo’n impasse raakten. Psychologisch gezien was 
het dus een bijzonder soort zelfportret.” [(!!)& 1]

Marleen Wynants MW: Kunnen we stellen dat dit soort zelf-
portretten het gevolg is van een intieme dialoog tussen jou 
en de machine?
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Peter Beyls (PB): Zeker, want een computer 
is niet zozeer een mechanisch verlengstuk 
van een persoon, maar eerder een relatief 
onafhankelijk denkende entiteit die autonoom 
creatieve ideeën produceert. Daar komt de 
dialoog tussen mens en machine vandaan. 
Sommige algoritmes zijn gebaseerd op fluctu-
erende parameters die tekeningen genereren. 
Soms worden die achteraf nog met de hand 
ingekleurd, zo werken mens en machine 
uiteindelijk samen in een zowel cognitieve als 
materialistische dialoog.

MW: Het feit dat je code ander werk genereert 
is confronterend voor de kijker, maar voor jou 
is het een soort van voortzetting. Als ik naar 
je werk kijk kan ik het intuïtief wel begrijpen, 
maar ik ben niet in staat om het aan anderen 
uit te leggen als mij dat gevraagd wordt. Maar 
misschien is dat ook wel het ultieme punt in 
het begrijpen, als er al één is?

PB: Heel juist. Voor mijn soort werk en voor 
de kunst in het algemeen kun je een discours 
en een zeer diepe ervaring ontwikkelen, maar 
je kunt dit niet verklaren. Kunst zal de wereld 
niet veranderen, maar ze levert wel een be-
tekenisvolle bijdrage, versterkt door een rijke 
en complexe geschiedenis. En als je om de 
geschiedenis geeft, schep je een persoonlijk 
kader dat mee bepaalt hoe je deze dingen 
ervaart. Een kader dat zichzelf onophoudelijk 
reorganiseert. De begrippen tijd en afstand 
zijn hierbij belangrijk, omdat ze een context 
bieden, een perspectief voor interpretatie en 
bewustwording. Als je dat bewustzijn in een 

oneindige tijd en ruimte doortrekt, kom je tot 
mijn metaforisch concept van het zwevende 
netwerk van oneindige dimensionaliteit.

MW: Nam June Paik was voor mij een keer-
punt. Een heel ander soort kunst, een ander 
soort kunstenaar. We zijn nu bijna 50 jaar ver-
der en toch zijn mediakunst en elektronische 
kunst nog steeds heel anders dan de andere 
kunsten.

PB: Ik kende Nam June Paik vrij goed, en 
ook Charlotte Moorman, de celliste met wie 
hij samenwerkte. In die tijd besefte niemand 
dat hij een keerpunt betekende, zoals je het 
noemt. Paik was intrinsiek een filosoof, hoewel 
hij zelden over zijn werk sprak. Een zeer rustig 
persoon. Hij had geen enkele ambitie om 
over kunst en technologie te praten. Maar hij 
omarmde technologie impliciet in zijn benade-
ring. En het was Fluxus, vergeet dat niet! Irra-
tionaliteit was daarin heel belangrijk, het één 
was met het ander verweven. De perceptie en 
waardering van digitale kunst is nu geleidelijk 
aan het veranderen. Ik hoor van galeries dat 
er computertekeningen worden gekocht. Zo 
is er een groeiende belangstelling voor het 
werk van Vera Molnár. Maar 50 jaar media-
kunst betekent niets, vergeleken met 500 jaar 
olieverf schilderkunst. Nieuwe trends komen 
in golven en op dit moment is de grote golf 
die van artificiële intelligentie. Plotseling heeft 
iedereen het over AI. Maar waar verwijzen ze 
precies naar? Veel werk op basis van deep 
learning is bijvoorbeeld helemaal niet zo over-
tuigend, het weerspiegelt enkel het potentieel 
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Some algorithms are based on fluctuating 
parameters that generate drawings. Some-
times, they are enhanced manually – man 
and machine end up cooperating in both a 
cognitive and materialist conversation.

MW: The fact that your code might have 
generated other work is a confronting 
awareness for the viewer, for you it is a point 
of continuation. When I look at your work, I 
can understand it intuitively, but I’m not able 
to explain it to others if I were asked to do 
so. But maybe that’s the ultimate point in 
understanding, if there is one?

PB: Very right. For my domain and for art in 
general, one might develop a discourse and 
a very deep experience; however, one cannot 
explain. Art will not change the world though 
it supports meaningful involvement reinforced 
by a rich and complex history. And if you care 
about history, you create a personal frame-
work of how you experience these things, a 
framework that reorganizes itself unceasingly. 
The notions of time and distance are involved 
since they provide a context – a perspective 
for interpretation and awareness so to 
speak. Following the awareness of infinite 
time and space, metaphorically, I refer to my 
framework as a floating network of infinite 
dimensionality.

MW: Nam June Paik was a tipping point for 
me. A different kind of art. A different kind of 
artist. And we are almost 50 years later and 
yet, media art, electronic art is still set apart 
from the other arts.

PB: I knew Nam June Paik pretty well and 
Charlotte Moorman, the cellist he worked 
with. Nobody at the time was dwelling on the 
idea that this was a tipping point as you call 
it. Paik was intrinsically a philosopher, though 
he would rarely speak about his work. A very 
quiet person. He had no ambition whatsoever 
to talk about art and technology. He em-
braced technology and it became implicit in 
his approach. And it was Fluxus, don’t forget! 
Irrationality was a major part of it, but totally 
interwoven. The perception and appreciation 
of digital art is gradually changing. I hear 
from galleries that computer drawings are 
being bought. For instance, there is a growing 
interest in the work of Vera Molnàr. Fifty years 
of media art is nothing compared to the 500 
years of painting, talking about oil painting 
I mean. New trends come in waves and at 
the moment the big wave is called artificial 
intelligence. Suddenly everyone is talking 
about AI. What exactly are they referring 
to? For example, much work created with 
deep learning is not that convincing, the 
work successfully reflects the potential of 
the algorithm however, limited to a complex 
cosmetic representation. However, if one 
considers AI as a cognitive science, and you 
look at how art deals with cognition, you get 
a more interesting perspective. Frequently 
so-called AI paintings emerge, portraits in 
many cases; it is merely image-processing. 
There is also much ado about the autono-
mous composition, based on style analysis 
and recombinant algorithms using massive 
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van een algoritme, toegepast in een beperkte 
complexe cosmetische representatie. Maar als 
je AI als cognitieve wetenschap beschouwt en 
je kijkt naar hoe kunst omgaat met cognitie, 
wordt het veel interessanter. Vaak ontstaan er 
zogenaamde AI-schilderijen, veelal portretten, 
AI uit zich voornamelijk in beeldverwerking. 
Of het gaat over de autonome compositie, 
gebaseerd op de analyse van een bepaalde 
stijl, en recombinante algoritmes die worden 
losgelaten op gigantische audio-databanken. 
Een programma luistert naar 100 songs van 
de Beatles, stelt op basis van deze nummers 
axioma’s en regels op en gebruikt ze dan om 
een nieuw nummer te maken. Heb je ‘Daddy’s 
Car’ al gehoord, het zogenaamd eerste num-
mer dat door AI werd gegenereerd?

MW: Ik ken het nummer, ja. Ik ben nooit echt 
de grootste Beatles-fan geweest, maar erg 
spannend is ‘Daddy’s Car’ echt helemaal niet.

PB: Het is inderdaad helemaal niet overtui-
gend. Ik vraag me af hoe je de ware aard van 
rock-‘n-roll überhaupt zou kunnen vastleggen. 
Maar het werk van bijvoorbeeld de Ameri-
kaanse componist David Cope, de ontwerper 
van EMI (Experiments in Musical Intelligence), 
is een voortreffelijk voorbeeld van op AI 
gebaseerde muzikale compositie. Dat bewijst 
dat je zeker bepaalde stijlkenmerken uit een 
partituur kunt halen. Maar hoe vang je in de 
jazz bijvoorbeeld het gevoel en de stemming 
van een Blue note?

MW: Je hebt het vaak over principes: het 
principe van verandering, het principe van 

werken zonder vooroordelen, het principe van 
co-existentie. Die heb je niet vooraf bepaald, 
maar misschien zijn die eerder een manier om 
je werk te categoriseren?

PB: Ik achterhaalde deze principes geleidelijk 
aan, achteraf. Maar ze zijn inderdaad handig 
om zaken in kaart te brengen, waar ik al jaren 
aan werk. Ze geven een soort structuur aan 
wat ik doe, want het creatieproces is chao-
tisch, zuiver intuïtief en ook vrij impulsief.

Zo is er het principe van het maximaliseren 
van diversiteit. Dat is bijzonder omdat het een 
argument is, een impliciet argument en tege-
lijkertijd ook een geïmplementeerd argument. 
Bijvoorbeeld bij software voor machinaal 
leren hangt de efficiëntie van het algoritme 
af van de impact op diversiteit en dus van 
complexiteit. Hoe meet je zoiets? Het vereist 
een kwantificeerbaar systeem, want com-
plexiteit betekent oneindige mogelijkheden. 
Daarom denken we in termen van kwaliteit en 
kwantiteit, waarbij kwaliteit gekoppeld is aan 
verandering en dynamiek. Het betreft actieve 
verandering – bewegingen in de algoritmes 
zelf, los van het systeem en in verschillende 
dimensies. Als je die bewegingen en gebaren 
bestudeert ontwikkel je een zekere waarde-
ring voor hoe groot en hoe complex die wer-
kelijk zijn. De uitdaging is om een systeem te 
bedenken teneinde virtuele objecten tastbaar 
en toegankelijk te maken voor lichamelijke 
ervaring.

MW: Voor innovatie heb je dus een zandbak 
nodig, en voor verandering interactie?
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audio databases. A program listens to say, 
100 songs by the Beatles, extracting axioms 
and rules then used to create a new song. 
Have you heard ‘Daddy’s Car’, the so-called 
first song generated by AI?

MW: I did. I never particularly cared for the 
Beatles to start with, but ‘Daddy’s Car’ is 
utterly unexciting.

PB: Not convincing at all. I wonder how one 
could possibly capture the true nature of rock 
and roll. However, for instance, the work of 
American composer David Cope, the author 
of EMI (Experiments in Musical Intelligence), is 
an excellent example of AI-informed musical 
composition. It proves one can definitely 
extract stylistic features from a given body 
of scores but how do you capture in jazz, 
for example, the feeling and mood of a blue 
note?

MW: You often mention principles: the 
principle of change, the principle of working 
without prejudice, the principle of co-exis-
tence. These are not pre-set constraints that 
you created, rather a way of categorizing your 
work?

PB: The awareness of principles materialized 
gradually and in retrospect. Yet they do come 
in handy to map things I have been working 
on for years. They provide a kind of structure 
in what I’m doing since the creation process 
is chaotic, purely intuitive and quite impulsive 
too.

A particular one is the principle of maxi-
mization of diversity. Particular since it’s 
an argument; an implicit argument and an 
implemented argument as well. When writing 
software for machine learning, the efficiency 
of the algorithm is linked to different 
components in a virtual world – the diversity 
involved leads towards the idea of complex-
ity. How do you measure that? It requires a 
quantifiable system since complexity means 
infinite possibilities. Thus, I started thinking in 
terms of quality and quantity whereby quality 
is linked to change, to different ‘gestures’. 
These are movements in the algorithms, apart 
from the system but in different dimensions. 
While distinguishing movements and 
gestures, one develops an appreciation for 
how big and how complex they really are. A 
profound challenge with virtual objects is to 
come up with a system to make them tangible 
and accessible for bodily experience.

MW: For innovation you need a sandbox, for 
change you need interaction?

PB: That’s exactly where maximization of 
diversity comes in. It implies that symbolically 
you, as an individual, exist as a in the floating 
network I was referring a moment ago. You 
feed the network and the network feeds you, 
it’s a process of perpetual reconstruction and 
that’s where your identity comes from. As the 
neuroscientist Francesco Varela clarified: the 
content of the message is not important, it 
is the way the message provokes structural 
changes that matters. If nothing changes, you 
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PB: Dat is inderdaad precies waar het maxi-
maliseren van diversiteit over gaat. Het houdt 
in dat je symbolisch als individu bestaat in 
een zwevend netwerk waar ik zojuist al naar 
verwees. Je voedt het netwerk en het netwerk 
voedt jou, het is een proces van continue 
reconstructie en die bepaalt tenslotte je 
identiteit. Zoals de neurowetenschapper 
Francesco Varela al stelde: ‘De inhoud van 
de boodschap op zich is niet belangrijk, het is 
de manier waarop de boodschap structurele 
veranderingen veroorzaakt, die ertoe doet.’ 
Als er niets verandert is er geen interactie. 
Het begrip interactie blijft zonder betekenis 
tenzij het gedreven wordt door een bepaalde 
motivatie. Motivatie is de motor van interactie.

Zo heb ik een paar jaar geleden een motiva-
tie-generator geïmplementeerd, een model 
om kunstmatige motivaties te onderzoeken. 
Het doel was een alternatief te ontwikkelen 
voor reactieve systemen waarbij het systeem 
slechts reageert vanuit een lijst voorgepro-
grammeerde responsieve opties. We begin-
nen bij wijze van spreken liever met een lege 
pagina en benutten algoritmes om iets aan te 
leren vanaf helemaal niets. Deze benadering 
past ook bij mijn methode van de speculative 
computing, waarbij een proces van geleide-
lijke optimalisatie leidt tot geleidelijk inzicht 
en langzame besluitvorming. In feite komt die 
metafoor van de lege pagina terug in een 
ander principe: dat van het beginnen zonder 
vooroordelen. Je begint niet vanuit vooraf 
gedefinieerde invalshoeken, betekenis en 
oriëntatie ontstaan binnen het proces van de 

interactie zelf. Er zijn dus verschillende meer-
voudige punten, ze concurreren met elkaar, ze 
zijn in beweging en ze veranderen in functie 
van wat er onderweg wordt ontdekt.

MW: Wat is de plaats van de metafoor in deze 
filosofie?

PB: In tegenstelling tot het wetenschappelijk 
argument en tegenargument kan een meta-
foor van één woord al voldoende zijn om iets 
te verklaren. Zo zit er ook enorm veel kracht 
in het leren uit voorbeelden. In de Indiase 
muziek cultuur verwerft een student een unie-
ke identiteit op basis van hoe hij zijn muzikale 
leermeester imiteert, een ontwikkeling die tot 
tien jaar kan duren. Maar wanneer hij afscheid 
neemt van zijn meester moet hij alles weer 
vergeten, een proces dat ze bestempelen 
als: ‘Je bent nu vrij, vlieg als een vogel’. Dit 
is een prachtige metafoor. Aan de ene kant 
heb je taal, logica en redeneren en aan de 
andere kant zijn er de persoonlijke metaforen 
die verbonden zijn met de materiële ervaring, 
belichaming en de gegronde ervaring. Je start 
met een conceptuele planning, maar blijft in 
de tussentijd ook werken aan de puzzel door 
er stukken aan toe te voegen, stukken te 
bewerken, er andere uit te halen… Ik ben niet 
echt een wiskundige, maar werk vooral heel 
intuïtief. En heel impulsief...

MW: Dat is nu de tweede keer dat je het 
begrip impuls noemt, dat ik nu toch niet direct 
kan associëren met de evidente complexiteit 
van je werk.
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have not interacted. The notion of interaction 
remains meaningless unless driven by a 
particular motivation. Motivation vitalizes 
interaction. A few years ago, I implemented 
a motivation generator, a model to explore 
artificial motivations. The reason was to 
develop an alternative for reactive systems 
in which the system reacts from a pallet of 
pre-programmed responsive options. I prefer 
to start from an empty page so to speak, 
and reinforcement algorithms are used to 
learn from scratch. This method also fits the 
characterization of my creative approach as 
‘speculative computing’ – one creates in a 
process of gradual optimization and gradual 
understanding. As a matter of fact, the empty 
page metaphor refers to another principle: 
to start without prejudice. You don’t start 
from predefined points of view, but the point 
emerges within the process of interaction 
itself. Focal points are multiple, competing, 
mobile and crystalize as a function of what is 
discovered along the way.

MW: Where do metaphors come in?

PB: In contrast to the scientific argument and 
the counter-argument, a single-word meta-
phor might be sufficient to explain something. 
Likewise, the idea of learning from examples 
is very rich. In Indian musical culture, a 
student acquires a unique identity based 
on imitating a master player, a development 
that can take up to ten years. However, 
when leaving the master, one must forget 
everything, a process referred to as “be free 

and fly like a bird”. I consider this a wonderful 
metaphor. Let us contrast on the one hand, 
language, logic and reasoning, and on the 
other hand, personal metaphors that are con-
nected to material experience, embodiment 
and grounding. One engages in conceptual 
planning but in the meantime, one keeps 
working on the puzzle by adding a piece, 
reshaping another one, taking another one 
out… I’m not really much of a mathematician, I 
work very intuitively. And very impulsively…

MW: It’s the second time you mention the 
notion of ‘impulse’ which is not immediately 
associated with the evident complexity of 
your work.

PB: It is though! I have an idea and when I 
think it’s worthwhile or sufficiently promising, 
I might start working on it during the day and 
half of the night. However, the next morning 
I have alternative idea providing a fresh 
perspective, and the same thing happens all 
over again. Needless to say, some of these 
ideas remain in the air forever.

MW: Can you describe your concept of ‘idea’ 
a bit more?

PB: Good question. For me ideas originate 
from nature, from the images that nature pro-
vides. A cloud. Natural light and, in particular, 
the mix of natural and artificial light around 
sunset. That’s one source of inspiration. On 
the other hand, ideas spark from your own 
imagination. Where do they come from? 
Again, the metaphor of the floating network 

BOEK - Peter Beyls Towards Utopia.indb   161 10/4/19   15:17



16
2/

50
0 

/ P
B_

 b
ec

om
in

g 
fu

ll 
ci

rc
le

PB: En toch is het zo. Plots schiet mij een idee 
te binnen en ik ga ermee aan de slag tot diep 
in de nacht. Maar de volgende ochtend heb ik 
misschien een heel ander idee dat een nieuw 
perspectief biedt, en dan gebeurt hetzelfde 
weer helemaal opnieuw. Sommige van die 
ideeën blijven voor altijd ergens in de lucht 
hangen. Hierdoor groeit een pool aan ideeën 
die metaforisch samenkomen in mijn vlottend 
netwerk.

MW: Wat is je concept van een idee precies?

PB: Ideeën komen vaak voort uit verschijn-
selen in het geheel van de natuur. Een wolk. 
Natuurlijk licht en in het bijzonder, de com-
binatie van natuurlijk licht en kunstlicht rond 
zonsondergang. Dat is één bron van inspiratie. 
Daarnaast ontspruiten ook ideeën uit mijn 
eigen verbeelding. Waar komen ze vandaan? 
Opnieuw: door de metafoor van het zweven-
de netwerk, die in de praktijk neerkomt op 
participatie in een bepaalde lokale cultuur. De 
dynamiek van deelname en betrokkenheid 
brengt me bij een eerder vermeld principe: 
het principe van verandering. De echte waar-
heid zit verborgen in de verandering, niet in 
de vaste objecten die wij waarnemen. Percep-
tie is zoiets als een slinger, het is de synthese 
van evocatieve gebaren gebaseerd op anti-
cipatie. Als je naar iets kijkt, om het waar te 

nemen vanuit een groot aantal verwachtingen, 
dan creëer je een model van de werkelijkheid 
die op zich al een proces van voortdurende 
verandering is. Je neemt deel aan een sys-
temische ervaring die zichzelf voortdurend 
herschept. Deze schommelingen, in welk 
medium ook, vind je terug in het dynamische 
karakter van mijn werk.

Overigens volgt mijn traject – wat ideeën 
betreft – geen stapsgewijze lineaire ontwik-
keling. In de loop van de jaren is gebruik 
gemaakt van allerlei computationele paradig-
ma’s, van op kennis gebaseerde systemen 
tot zelforganisatie. Ik stel me daarbij vragen 
over de zin en betekenis van de benadering 
bij het formuleren en nemen van esthetische 
beslissingen. Een houding die dus steeds 
vertrekt vanuit exploratie. Wij zoeken naar het 
onbekende, bij voorkeur vanuit een lege pa-
gina. Het is een veelvoorkomend maar groot 
misverstand dat ideeën ontwikkeld worden 
op het computerscherm. Dat is bijna nooit het 
geval. Ideeën en typisch ambigue gedachten 
ontstaan op een onbewaakt moment en 
vinden hun neerslag op de achterzijde van 
een toevallig voor handen zijnde envelop of 
eventueel in een schetsboek.1 [(!!)& 2]
1 Elders in dit boek bestudeert Jack Ox de relatie 
tussen mijn tekenende hand en mijn tekenende 
algoritmes.

BOEK - Peter Beyls Towards Utopia.indb   162 10/4/19   15:17



6 / The tangible m
anagem

ent of the analog w
orld / 163 /

– and in practice, through participation in a 
given local culture. The dynamics of partici-
pation and engagement brings me to another 
principle that was already mentioned: the 
principle of change. The truth is concealed 
in changes, not in the objectified perception. 
Perception is reminiscent to a pendulum, 
the synthesis of evocative gestures based 
on anticipation. On looks at something to 
perceive it from a whole range of anticipa-
tory expectations, from there one creates a 
model of ‘reality’ which, in itself, a process 
of perpetual change. You participate in a 
systemic experience that re-creates itself on a 
permanent basis. This reflects in the dynamic 
nature of my work, the oscillations surface in 
whatever the actual medium.

Incidentally – in terms of instigating ideas – 
my work does not follow a step-by-step linear 
development. Over the years, many different 
computational paradigms were addressed, 
from knowledge-based systems to self-or-
ganization. Always wondering, what can I 
do and does it make sense. By definition, a 
working attitude squarely based on explora-
tion. I’m looking for the unknown, preferably 
starting from a white page. It is a common 
though serious misunderstanding to imagine 
ideas to develop on a computer display. 
That is hardly ever the case. Intuition leads 

the hand to jotting down a few ambiguous 
thoughts on the back of a random envelope, 
or perhaps, when slightly better prepared for 
capturing the idea, in a current sketch book1. 
[!"#$% 2]

MW: While you make the changes in the data 
that you produce tangible, likewise there is a 
whole range of tacit knowledge embedded in 
your work. Is that tension also the motor for 
learning?

PB: Compare an algorithm with a diamond; 
the same stone, but when turning around 
it looks different according to the impact of 
light. This to clarify that my work is not about 
variations on a single theme but instantiations 
of abstract ways of thinking. Quite often I can 
only speculate about the meaning of my ac-
tions. I am never aware of all the implications.

The argument to start drawing, to write code, 
derives from the absence of knowing, from 
insecurity and is entirely perpendicular to the 
idea of software as certainty and absolute 
one-on-one depiction of knowledge. Having 
no explicit access to knowledge, I try to gen-
erate insight by activating a random thought, 
by formulating and formalizing an abstract 
1  Jack Ox examines the relationship between my 
drawing hand and my drawing algorithms elsewhere in 
this volume.

[2] D*"+ (2006), fillm stills Amsterdam harbor >

[2] D*"+, 2006, film stills Amsterdam harbor
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idea into a program. Once implemented, the idea talks back 
to the programmer. Then, programming becomes a form of 
aesthetic introspection. In other words, I’m basically talking 
to myself.

About making things tangible… I refer to this as the chal-
lenge of dealing with the ‘sensual parameters’ of the system. 
When you see red, yellow or blue – to paraphrase Barnett 
Newman – color as such performs as a convincing sensual 
parameter, a physical dimension. Material qualities and size 
strongly relate to the topology of the human body. That 
matters. I am fascinated by the synthesis of meaning from 
the appreciation of material proliferation. Consider Marcel 
Duchamp; the notion of idea takes total priority; however, he 
was significantly immersed in a wide assortment of materi-
als, from textile and leather to metal and glass. In addition, 
Duchamp considered virtual and hardware-built machines a 
complementary – for example, consider the Large Glass and 
the rotary disk machines.

Still, material constraints might dominate: in 1974, I made 
a series of drawings in blue ink, simply because no other 
color being available at the time [!"#$% 3]. I use watercolor, I 
love the fluidity and transparency of the medium. One could 
definitely say that software is also fluid, always oscillating. 
I’m not simulating anything. I’m not able to do that since I 
don’t have explicit access to the required knowledge to do 
so. Sometimes, my work is compared to the work of Harold 
Cohen, who was a close friend of mine and from whom I 
learned a lot. Cohen accomplished pioneering work on the 
intersection of artificial intelligence and the arts, he created 
AARON, a computer program capable of producing original 
drawings autonomously. Cohen essentially implemented an 
expert system, a structured collection of rules reflecting his 
personal expertise and stylistic preferences. My early work 
with expert systems was developed in exact opposition; 
a program was conceived of as an implicitly exploratory 
device rather than the incarnation of explicit knowledge. 
[!"#$% 4]

MW: You are a composer, rather than a scientist. Exploring, 
not experimenting?

PB: My work is not about problem-solving; ideas are brought 
into a certain medium bringing elements in place. Some 
media stimulate contemplation while other media afford 
action. Consider musical improvisation; listen to Cecil 
Taylor playing the piano, you can see he performs in active 
engagement with the instrument, surely not solving any 
problem but operating the instrument as a prolongation 
of himself. I believe fundamental value and the synthesis 
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MW: De veranderingen in de data die je produceert, zet je 
om naar iets tastbaars. Maar daarnaast schuilt ook heel wat 
stilzwijgende kennis in je werk. Is die inherente spanning ook 
relevant voor het leerproces?

PB: Een algoritme kun je vergelijken met een diamant. Het 
blijft dezelfde steen, maar als je die draait, ziet die er steeds 
anders uit, afhankelijk van hoe het licht de diamant raakt. Dit 
om duidelijk te maken dat mijn werk niet gaat over variaties 
op een thema, maar over instantieringen vanuit een funda-
menteel abstracte denkwijze. Dikwijls kan men alleen maar 
speculeren over de betekenis van een gegeven handeling. 
Een bewustzijn van alle implicaties is uitgesloten.

Wat mij aanzet om te gaan tekenen of code te schrijven, 
vloeit voort uit de afwezigheid van weten, uit onzekerheid. 
Dit staat dus haaks op het idee van software als zekerheid of 
minutieuze één-op-één-weergave van kennis. Aangezien ex-
pliciete toegang tot kennis grotendeels een illusie is, probeer 
je inzicht te genereren door een willekeurige gedachte te 
activeren, door een abstract idee te formuleren en dit vorm 
te geven in een programma. Eens het idee geïmplementeerd 
in een computerprogramma, communiceert het idee terug 
naar de programmeur. Zo beschouwen wij programmeren als 
een vorm van esthetische introspectie. Met andere woorden, 
ik praat in principe met mezelf.

En als we het hebben over het tastbaar maken van dingen: 
ik zie dit als uitdaging om met de zintuiglijke parameters van 
het systeem om te gaan. Als je rood, geel of blauw ziet, om 
Barnett Newman te parafraseren, dan treedt kleur op als 
een overtuigende zintuiglijke parameter en verkrijgt het een 
fysieke dimensie. Materiële kwaliteiten en afmetingen zijn 
sterk verbonden met de topologie van het menselijk lichaam. 
Dat is belangrijk; het is fascinerend om betekenis kunnen 
halen uit de materie zelf. Kijk naar Marcel Duchamp. Bij hem 
primeert dan wel de notie van idee, maar dat idee wordt pas 
geuit door een breed gamma van materialen, van textiel en 
leer tot metaal en glas. Daarnaast beschouwde Duchamp 
virtuele en hardwarematige machines als complementair: 
denk bijvoorbeeld aan Het Grote Glas en zijn machines met 
draaiende schijven.

Materiële condities kunnen evenwel bepalend zijn. In 1974 
maakte ik een reeks tekeningen in blauwe inkt omdat er 
op dat moment geen andere kleur beschikbaar was [(!!)& 
3: RP (1974), tekeningen]. Ik werk graag met aquarel: ik hou 
van de vloeibaarheid en transparantie van het medium. Je 
zou kunnen stellen dat ook software vloeibaar is en altijd in 
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beweging. Er wordt niets gesimuleerd. Dat 
kan je trouwens niet, want je hebt geen ex-
pliciete toegang tot de benodigde kennis om 
dat te doen. Soms wordt mijn werk vergeleken 
met dat van Harold Cohen, een goede vriend 
van wie ik veel geleerd heb. Cohen heeft 
baanbrekend werk verricht op het snijvlak van 
artificiële intelligentie en kunst. Hij creëerde 
AARON, een computerprogramma dat in staat 
was om volledig autonoom originele tekenin-
gen te produceren. Cohen implementeerde 
daarvoor in wezen een expertsysteem; een 
gestructureerde verzameling van regels waar-
in hij zijn persoonlijke expertise en stilistische 
voorkeuren had vormgegeven. Mijn vroege 
werk met expertsystemen daarentegen was 
exact het tegenovergestelde. In plaats van 
het programma te beschouwen als neerslag 
van persoonlijke expliciete kennis was het 
programma juist een exploratief medium om 
impliciet kennis te verzamelen.[(!!)& 4]

MW: Je bent eerder componist dan weten-
schapper. En ook iemand die eerder verkent 
in plaats van te experimenteren?

PB: Mijn werk gaat niet zozeer over het op-
lossen van problemen. Ik beschrijf ideeën 
en beschouw die in een bepaald medium en 
kijk wat er gebeurt. Sommige media stimu-
leren contemplatie terwijl andere aanzetten 
tot actie. Denk bijvoorbeeld aan muzikale 
improvisatie. Luister naar de pianist Cecil 
Taylor: je kunt zien dat hij actief bezig is met 
het instrument. Niet om een probleem op te 
lossen, maar hij gebruikt het instrument als 

het verlengde van zichzelf. Ik geloof dat de 
fundamentele waarde en de synthese van 
betekenis worden bepaald door de omgang 
met de materialen die je gebruikt, door het 
tastbare beheer van aspecten van de analoge 
wereld. Een van de grootste uitdagingen van 
de digitale kunst is om virtuele artefacten in 
de analoge wereld te brengen, zodat mensen 
ze lichamelijk kunnen ervaren. Dat brengt ons 
terug naar de kunstgeschiedenis met haar 
talloze voorbeelden van onvoorwaardelijke, 
succesvolle en betekenisvolle fysieke interac-
ties. De fysieke substantie is medebepalend 
om een esthetische ervaring op te wekken, 
gewoon al omwille van de materialiteit zelf. 
Denk aan de schilderijen van Robert Ryman. 
Wat is daarvan het geheim? Wat is er verbor-
gen? Goede kunst is simpel, maar nooit sim-
plistisch. Simpel in de zin dat het verschillende 
openingen biedt voor exploratie, waardering 
en begrip. Op verschillende niveaus, maar 
allemaal gelijkwaardig en functioneel.

Om terug te komen op je vraag: experimen-
tele kunst is een begrip van de jaren 60 van 
de vorige eeuw, de culturele connotatie is 
vandaag heel anders. Toch blijven de thema’s 
die de universele menselijke conditie weer-
spiegelen nog steeds prominent aanwezig. 
Een van de thema’s die terugkomen in mijn 
werk is dat van migratie, of massabeweging. 
Migratie, één van de grootste problemen van 
vandaag, doet je nadenken over de werkelijke 
en uiteindelijke verantwoordelijkheid van de 
kunstenaar. Het is niet eenvoudig, je voelt je 
daar redelijk hulpeloos bij. Wat is de functie of 

BOEK - Peter Beyls Towards Utopia.indb   170 10/4/19   15:18



6 / The tangible m
anagem

ent of the analog w
orld / 171 /

of meaning derives from negotiating with 
the materials you use, from the tangible 
management of aspects of the analog world. 
One of the major challenges of the digital arts 
is to bring virtual artefacts into the analog 
world, enabling people to experience them 
with their bodies. Which brings us back to 
art history with its countless examples of 
unconditional yet successful and meaningful 
physical interactions. Physical substance 
supports the creation of deep aesthetic 
experiences merely from the consideration 
of materiality itself. Consider the paintings of 
Robert Ryman. Where lies the secret? What is 
hidden? Good art is simple, never simplistic. 
Simple in the sense that it suggests different 
entry points towards exploration, appreciation 
and understanding, different levels, all of 
them equivalent and functional.

To answer your question, experimental art is a 
notion of the Sixties, the cultural connotation 
is different today. However, themes reflecting 
the universal human condition remain promi-
nent as ever. One of the themes I have been 
considering is migration – mass movement. 
Migration, being one of the key problems 
today makes you think about the actual and 
ultimate responsibility of the artist. That’s 
not an easy one, you feel kind of helpless. 
What is the function or power of art? I don’t 
think one can actually accomplish anything 
immediately, but art does have a meaning, a 
value and a history. From that point of view, 
at least one can develop minimal awareness 
helping to understand whatever we expe-

rience in contemporary society. And that is 
a beginning. Migration is a process making 
waves, and expressing tension through time 
and space, a process of action - reaction, 
attraction - repulsion.

As explained before, some of my algorithms 
are driven by tension and contradicting 
requirements, to the extent that I wrote a 
program that short circuits itself and escalates 
into uncontrolled behavior. A destabilizing 
approach to software design, however not 
to be confused with the deliberate design of 
software glitches. Not that I ever started from 
the idea of working with tension, the idea 
came along by itself, it happened inside the 
action cycle of writing software. Like a painter 
having to choose between a number of colors 
on the fly. Don’t ask why. Though, typically 
at some intermediate point in the creative 
process, one can appreciate the significance 
of a decisive moment – the work documents 
itself, or better, the work performs a reflection 
of its embedded expressive potential.

MW: I had a conversation with the Australian 
performer Stelarc a couple of weeks ago 
and he asked me why I had invited him for a 
workshop on digital health. I told him that I 
needed him, an artist pur sang who directly 
evokes ethical questions that engineers, 
technologists and scientists don’t.

PB: Stelarc’s point of departure has always 
been concerned with the limits of the human 
body. The work of Marina Abramovic can also 
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de kracht van kunst? Ik denk niet dat je er on-
middellijk iets mee kunt bereiken, maar kunst 
heeft wel degelijk een betekenis, een waarde 
en een geschiedenis. Vanuit dat oogpunt 
kun je in ieder geval een minimaal bewustzijn 
ontwikkelen dat helpt om te begrijpen wat we 
in de hedendaagse samenleving ervaren. En 
dat is een begin. Migratie is een proces dat 
golven maakt en spanningen uitdrukt in tijd en 
ruimte. Het is een proces van actie en reactie, 
van aantrekkingskracht en afstoting.

Zoals ik eerder zei, worden sommige van mijn 
algoritmes gedreven door spanning en tegen-
strijdige bepalingen. Je kan een programma 
schrijven dat escaleert tot ongecontroleerd 
gedrag – een ondermijnende benadering van 
software, al mag dat niet worden verward met 
het opzettelijk creëren van haperingen die ty-
pisch zijn voor glitch art. Ik ben nooit expliciet 
uitgegaan van die inherente spanning, die ont-
staat vanzelf, bij het schrijven van de software. 
Een beetje zoals een schilder die pas tijdens 
het schilderen zal komen tot de samenstelling 
van zijn palet. Vraag me niet hoe dat komt. 
Wel zal je in dit creatieve proces steeds op 
een punt komen waarbij je de betekenis van 
een beslissend moment kunt waarderen: het 
werk documenteert zichzelf, of beter nog, het 
werk reflecteert over haar eigen expressieve 
potentieel.

MW: Een paar weken geleden sprak ik met 
de Australische performer Stelarc en hij vroeg 
me waarom ik hem had uitgenodigd voor een 
workshop over digitale gezondheid. Ik vertel-

de hem dat ik hem nodig had, een kunstenaar 
pur sang die ethische vragen oproept die 
ingenieurs, technologen en wetenschappers 
zich niet stellen.

PB: Het uitgangspunt van Stelarc is altijd 
gericht op de grenzen van het menselijk 
lichaam. Dat is ook het geval bij het werk van 
Marina Abramovi-, al is er bij haar een meer 
uitgesproken politieke ondertoon.

Stelarc bevraagt en ontwikkelt complexe 
kunstwerken die de intrinsieke beperkingen 
van lichamelijkheid bekritiseren terwijl Abra-
movi- voortdurend nadenkt over de grenzen 
van technologie en spiritualiteit. Beide kunste-
naars implementeren sociaal bewustzijn in hun 
kunst en gaan met hun ideeën tot het uiterste, 
zonder compromis. In dit verband kun je ook 
denken aan het werk van Matthew Barney. 
Die rekt een idee uit over zijn volle potentieel, 
iets wat ik erg respecteer en bewonder. Toch 
is het niet de bedoeling dat je als kunstenaar 
een politiek pamflet opstelt. Je communiceert 
nooit een strikte, heldere boodschap, het gaat 
meer om een soort vluchtige aanwezigheid 
die iets kan teweegbrengen in je bewustzijn. 
Het wordt de motor van engagement en van 
motivatie, want zonder motivatie bestaat geen 
kunst, laat staan kunstervaring. Motivatie 
wakkert het bewustzijn aan. Dat is dan ook de 
reden waarom je geschiedenis nodig hebt, 
context is enorm belangrijk. Denk bijvoorbeeld 
aan de relatie tussen minimal art en minimal 
music, gemeenschappelijk verwikkeld in een 
historisch proces van mutuele beïnvloeding. 
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Ook hier komt de metafoor van het zwevende 
netwerk weer terug. Het netwerk verleent je 
een plaats als individu, met een eigen identi-
teit, maar het past zich tegelijkertijd ook aan 
ten opzichte van de eindeloze complexiteit 
waarmee je in aanraking komt.

MW: Sinds een paar jaar is de hele kunst-
wetenschappelijke hype erg wollig en verwar-
rend geworden, als je de geschiedenis van de 
wetenschappen of van de kunst niet kent.

PB: Mensen gaan dan op zoek naar triviale 
verbanden. De raakvlakken en verbindingen 
tussen kunst en wetenschap bevinden zich in 
het sublieme, in wat initieel onzichtbaar blijft. 
Dat geldt zeker voor machines en technologie 
als zodanig, want op zich is technologie niet 
interessant. Het gaat meer om de kruisbe-
stuiving van ideeën, om de lagen van het 
denken die elkaar raken. Technologie en 
wetenschap koesteren traditioneel de notie 
van de heel precieze, objectieve en eenduidi-
ge verklaring. Kunst daarentegen assimileert 
eerder private, subjectieve en idiosyncratische 
bekommernissen.

MW: Zo komen we weer uit bij de stilzwijgen-
de kennis waar we het eerder over hadden.

PB: Zo is dat. Kunst op zich is niet meetbaar 
omdat ze zich uitstrekt over onbegrensde en 
onbekende dimensies.

MW: Terwijl in deze neoliberale tijden de 
financiering van creativiteit direct gekoppeld is 
aan wat berekenbaar en meetbaar is.

PB: Je hebt kunst en je hebt, wat men kan 
benoemen als het kunstapparaat of het kunst-
systeem. Het systeem houdt zich uitsluitend 
bezig met macht en geld. Het betreft sowieso 
een financieel gemotiveerde zaak, in de VS 
meer dan waar dan ook. De dualiteit tussen 
kunst en het kunstsysteem is een andere bron 
van spanning waar ik zojuist naar verwees. 
Heb je ooit Just Kids van Patti Smith gelezen? 
In het begin leefde Mapplethorpe in totale 
armoede en absolute ellende, nu worden 
zijn foto’s verkocht voor duizelingwekkende 
prijzen. Of denk aan het tragische leven en 
dood van Basquiat, toen hij in zijn kelderate-
lier, in grote letters Not For Sale schilderde 
op zijn schilderijen. De exploitatie van de 
kunstenaar… En toch was het artistieke klimaat 
in de jaren 60, 70 en midden jaren 80 in New 
York een uniek creatief paradijs, zoals Agnes 
Denes ooit zei: “Manhattan was het meest 
fascinerende eiland van de hele wereld.”

Steden hebben mij altijd gefascineerd in hun 
organisatie, hun ritme – het zijn prachtige 
voorbeelden van zelforganisatie. Een enorme 
verzameling van minutieuze en onafhankelijke 
onzichtbare mechanismen die samen de stad 
vormen. En uit eenvoudige lokale interacties 
ontstaat een robuuste entiteit – het begrip 
stad herschept zich voortdurend in het aan-
zien van ontelbare parallelle processen.

Havens en luchthavens: twee van mijn 
favoriete stedelijke locaties. Twee werken 
zijn gebaseerd op data van gemotoriseerde 
bewakingscamera’s, in de haven van Am-
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been seen as such, but then with an even 
more outspoken political undertone.

Stelarc questions and develops complex 
displays of the intricate physicality of the 
body while Abramovic incessantly ponders 
the limits of technology and spirituality. 
Both artists implement social awareness 
and take their ideas to the limit, without any 
compromise. In this light, also consider the 
work of Matthew Barney, the idea is stretched 
to its full potential, something I approve and 
admire. However, as an artist you’re not 
drawing up a political pamphlet. You’re not 
communicating a particular clear-cut mes-
sage, it’s more about an implicit presence and 
that can become the motor of consciousness. 
Of engagement. Engagement and motivation, 
since without these art does not exist. No 
art experience either. Motivation welcomes 
consciousness. And that’s also why you need 
history since context is important. Consider, 
for example, the historical development of 
minimal art and minimal music in a process 
of continuous mutual influence. That’s also 
where the metaphor of the floating network 
comes in. The network accommodates you as 
an individual and accommodates your private 
identity but equally adapts to the endless 
complexity with which you intersect.

MW: Since a couple of years, the whole 
art-science hype has become very woolly and 
confusing if people don’t know the history of 
sciences, nor of the arts.

PB: Right. People then start looking for trivial 
relationships. The interfaces, the connections 
between arts and sciences for me are situat-
ed in the sublime, in what remains invisible at 
first. This certainly accounts for machines or 
technology as such, since in itself technology 
is not interesting. It’s more about cross-fer-
tilization of ideas, layers of thinking touching 
upon each other. Typically, technology and 
science cherish the notion of accurate and 
univocal measure – in contrast, art often 
suggests private and idiosyncratic concerns.

MW: Thus, we end up again at the tacit 
knowledge we talked about earlier.

PB: Voilà. That’s it. Art as such is not measur-
able since it extends itself in unlimited and 
unknown dimensions.

MW: Although in these neoliberal times 
funding of creativity is directly linked to what 
is calculable, what is measurable.

PB: We have art and we have, what I call, ‘the 
art system’. The system is concerned exclu-
sively with power and money. It’s a money 
driven business anyway, in the US even more 
than anywhere else. The duality between 
art and the art system is another source of 
‘tension’ I was referring to a moment ago. 
Have you read ‘Just kids’ by Patti Smith? In 
the beginning, Mapplethorpe lived penniless, 
in absolute misery, today his pictures sell for 
dazzling prices. Or the tragic life and death 
of Basquiat, when in his basement studio, in 
large characters, he inscribed his paintings 
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sterdam en op de luchthaven van Hamburg 
[(!!)& 5]. Luchthavens en havens beschouw 
ik als uitzonderlijke gevonden systemen die 
elk een bepaald ritme uitdrukken, een uniek 
tijdruimtelijk patroon. De software registreert 
beelden bij het waarnemen van bepaalde 
veranderingen (denk daarbij aan het principe 
van verandering). Dit kan een variatie zijn in 
de wolken bijvoorbeeld, of een boot die de 
haven verlaat, of wat dan ook.

MW: Kun je het verschil tussen coöperatie en 
collaboratie nader toelichten?

PB: Het zijn twee verschillende kwaliteiten van 
samenwerking. Collaboratie is een top-down 
proces gebaseerd op het principe van totale 
controle en beschikbaarheid van expliciete 
kennis. Denk bijvoorbeeld aan een ingeni-
eur die een brug bouwt. In het hoofd van 
de ingenieur bestaat de brug al. Het is een 
kwestie van de juiste mensen en de geschikte 
materialen te vinden om de klus te klaren. Als 
je, zoals hier, een duidelijk script volgt, zal er 
geen innovatie optreden.

Coöperatie is wanneer een kritische massa 
van onafhankelijke individuen samenwerken 
aan een gemeenschappelijk doel, maar wel 
allemaal in volledige vrijheid. Het succes van 
een dergelijk model hangt af van gelijktijdige 
communicatie op verschillende niveaus. 
Juist door deze parallelle interacties kunnen 
onverwachte fenomenen de kop opsteken, 
die echter ook aansluiten bij het beoogde 
doel. Daar zal innovatie opduiken. Bij het 
MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
noemen we dit het zandbakmodel: we zetten 

een metaforische zandbak op met een aantal 
spullen en nodigen dan briljante studenten uit 
en laten hen daarin spelen. Zo ontstaat spon-
tane innovatie.

MW: Wanneer beschouw je een werk als 
voltooid?

PB: Mijn tekenprogramma’s evolueren in cycli 
waarbij hetzelfde algoritme zich in de loop van 
de tijd in verschillende gedaanten aandient. 
Het eigenlijke proces van de ontwikkeling 
van het programma zal dus strikt gezien nooit 
volledig zijn, het verspreidt zich als het ware. 
Daarom geven de tekeningen steeds een 
bepaalde algoritmische bezetting weer binnen 
een bepaald tijdsbestek. Bij sommige tekenin-
gen blijven specificaties, spelregels en condi-
tionering evolueren, op een bepaald moment 
wordt de stand van zaken geregistreerd – een 
momentopname resulteert. Soms kunnen een 
familie unieke tekeningen het volledige bereik 
van gedragingen van een bepaald algoritme 
vastleggen. Elk werk documenteert zichzelf 
en je kunt daarbij nooit terug. Je bent slechts 
een onderdeel van zo’n cyclus, betrokken in 
een eindeloos proces van introspectie. En 
daarbij reflecteer je dan af en toe in een grote 
verscheidenheid aan tastbare media.

 Vertaald uit het Engels door Cédric Raskin
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with the message “not for sale”. The exploita-
tion of the artist… And yet, the artistic climate 
in the 60s, 70s and mid 80s in New York 
was a uniquely creative paradise – as Agnes 
Denes clarified; “Manhattan was the most 
fascinating island in the world”.

Cities have always fascinated me in their 
organization, their rhythms – they are 
wonderful examples of self-organization. A 
huge collection of minute and independent 
invisible mechanisms taken together make 
up the city. And from simple local interactions 
you get a global emerging robust entity. The 
notion of ‘city’ re-creates itself continually in 
recognition of innumerable parallel activities.

Airports and harbors are two of my favorite 
urban locations. For two projects I used 
data from motorized surveillance cameras 
in the harbor of Amsterdam and the airport 
of Hamburg [!"#$% 5]. Airports and harbors 
are considered exceptional ‘found systems’ 
expressing a particular rhythm – a unique 
spatiotemporal pattern. The software cap-
tures pictures given sufficient environmental 
change (remember: the principle of change) – 
a change in the clouds for instance, or a boat 
leaving the harbor…

MW: Could you elaborate on the difference 
between cooperation and collaboration?

PB: Collaboration is a top-down process 
founded on the principle of total control and 
availability of explicit knowledge – consider 
an engineer building a bridge. For the engi-
neer the bridge already exists. It’s a matter of 

finding the people, the materials to get the 
job done. However, innovation will seldom 
happen when following a clear-cut script.

Cooperation happens when having a critical 
mass of independent individuals working 
together towards a common goal but in total 
freedom. Successful operation of such a 
model relies on simultaneous communication 
at different levels. And because of these 
parallel interactions, unexpected phenomena 
might happen still coherent with an intended 
functionality. That’s where innovation pops 
up. At MIT it’s called it the sandbox model: 
metaphorically, set up a sandbox with stuff, 
invite brilliant students and let them tinker – 
innovation emerges spontaneously.

MW: When do you consider a work as 
finished?

PB: In particular, my drawing programs evolve 
in cycles where the same algorithm suggests 
itself in different disguise over time. So, the 
actual process of program development is 
never finished, it kind of propagates itself 
so to speak. Therefore, individual drawings 
reflect a particular algorithmic occupation 
framed within a specific time frame. With 
some drawings, things keep changing, 
evolving and at a certain moment one takes 
a snapshot. Sometimes, a family of unique 
drawings will capture the complete behav-
ioral scope of a given algorithm. Any work 
documents itself. And you can’t go back. I am 
only part of the loop, involved in an endless 
process of introspection, occasionally reflect-
ing in a wide variety of tangible media.

[5] A.$#'$/, 2006, sequential photograpy >
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