
Peter Beyls

Coming full 
circle

ASSORTED WAVES

As a child, I was fascinated by the 
radio in my parent’s home; it featured 
a horizontal glass plate functioning 
as a dial with indications of various 
radio stations pinpointed around 
the world. The dial was internally 
illuminated by two small light bulbs 
at both sides; I marveled about 
what was actually happening inside 
this wooden cabinet brightened by 
electric light.

OVER GOLVEN

Als kind was ik enorm gefascineerd 
door de radio in ons huis. Het was 
er zo één met een grote, horizon-
tale glazen plaat met daarop de 
aanduiding van de verschillende 
radiostations van de gehele wereld. 
De wijzerplaat werd van binnenuit 
langs beide kanten verlicht door twee 
kleine gloeilampjes. Ik vroeg me af 
wat er zich precies afspeelde in die 
vreemde houten kast, achter dat 
elektrisch licht.

De cirkel rond
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Op een dag werd het me duidelijk dat je met 
die radio op afstand verbinding kon maken 
met al die geheimzinnige plekken die je 
terugvond op de glazen wijzerplaat. Draaide 
je tussen de stations dan hoorde je een scala 
aan vreemde geluiden, van korte stukjes ruis 
tot verglijdende frequenties, ratelende klikge-
luiden of luid gekraak. Nieuwsgierig als ik was, 
begon ik de radio uit elkaar te halen om de 
binnenkant te bekijken. Ik dacht dat ik op die 
manier kon achterhalen waar al die geluiden 
vandaan kwamen. Ook ontdekte ik opvallen-
de objecten zoals radiobuizen voorzien van 
een dunne gloeidraad. In mijn verbeelding 
werd zo’n buis een klein universum dat werd 
verlicht door haar inwendige bliksem. Het 
werd mijn ultieme droom om zelf zo’n radio te 
bouwen.

De eerste die ik in elkaar knutselde, bestond 
uit niet veel meer dan één enkele gigantische 
radiobuis, met de gloeidraad verbonden aan 
een 6,3 volt transformator. Er kwam geen 
geluid uit, maar ik besefte dat ik een soort 
miniatuurtheater had gemaakt: een intieme 
door glas afgesloten ruimte, verlicht door 
elektrisch licht. Ik kon er niet achter komen 
wat er precies in die buis gebeurde, maar ik 
was gefascineerd door de gloeiende verschij-
ning. Geluid kwam er pas later bij toen ik mijn 
eerste audioversterker bouwde op de rand 
van mijn moeders keukentafel. Nog later, in 
de herfst van 1964, lag ik buiten op een hou-
ten bankje en ineens speelde de radio een 
onwaarschijnlijk mooi nummer. Walk on by, 
gezongen door Dionne Warwick. Ik herinner 

me dat moment alsof het gisteren was. Achter-
af gezien heeft de radio mijn leven veranderd. 
De radio als een receptief, een op zichzelf 
staande entiteit, was waarschijnlijk mijn eerste 
gevonden systeem, een begrip waar ik zo 
dadelijk op terugkom.

Van radiogolven naar migratiegolven. Na de 
Grote Immigratie van 1947 schreef Vernon 
Jarrett, een bekende columnist van de Chica-
go Tribune: “Radio had een enorme impact: 
ze deed mensen dromen om op een dag naar 
het noorden te trekken. Je hoorde muziek 
uit het Grand Terrace Café: Earl Fatha Hines, 
Duke Ellington, Cab Calloway, de jonge Count 
Basie. Chicago was een plaats waar zwarten 
iets mochten terugzeggen tegen blanken, en 
waar ze mochten stemmen. We lazen de Chi-
cago Defender en koesterden grote dromen 
en fantasieën over deze plek: dit Mekka van 
mensenrechten en burgerzin. Natuurlijk was 
dit allemaal wat overdreven, maar het was het 
soort overdrijving die mensen nodig hadden 
om hoop te blijven koesteren, in hun land en 
in hun eigen leven” [Jarrett, 1947].

Tijdens diezelfde Grote Immigratie [Dodson en 
Dique, 2005] verkondigde de baanbrekende 
Amerikaanse jazzmuzikant Sun Ra (Herman 
Poole Blount, bijnaam Sonny, 1914-1993) op 
zijn reis van Louisiana naar Chicago zijn stout-
moedige visie. Alle zwarten zouden migreren 
naar een verre planeet, met het oog op een 
beter leven. En de muziek zou hen daarbij de 
weg wijzen, als een soort geheime leidraad. 
Een belangrijk instrument om het pad te 
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It became clear that one could remotely 
connect with all the mysterious places 
displayed along the glass dial. In between 
the individual stations, a plethora of strange 
sounds would appear, from compact blocks 
of noise to frequency sweeps to occasional 
bursts and spiking clicks. Soon, my curiosity 
led me to expose the inside of the radio; I 
figured that conceivably, I could uncover from 
where the sounds actually originated. More 
striking internal objects were discovered 
as the radio tubes featured a tiny lighting 
filament, my imagination lead me to think of 
a tube as a small universe illuminated by its 
internal lightning. My ultimate dream was to 
build a radio myself. The first one I attempted 
to manufacture was nothing more than a 
single monumental radio tube, its filament 
connected to a transformer providing 6.3 
volts. There was no sound though I realized 
I had crafted a miniature theatre; an intimate, 
glass-enclosed space illuminated by electric 
light. There was no way I could figure out 
what exactly was happening inside the tube, 
nevertheless I was absorbed its glowing 
appearance. Sound did enter the picture a 
little later when I built my first audio amplifier 
at the edge of my mother’s kitchen table. A 
little later, in autumn 1964, I was reclining on 
a wooden bench and suddenly, the radio was 
airing a most wonderful song. I remember as 
if it was yesterday: Dione Warwick performing 
Walk on By. Radio changed my life, in 
retrospect, radio as a receiving self-contained 

entity was probably my first found system, a 
concept to be fully addressed in a moment.

Moving on from radio waves to migration 
waves; in the wake of the Great Migration of 
1947, Vernon Jarrett, veteran columnist for 
the Chicago Tribune comments: “Radio had a 
tremendous impact in terms of making people 
dream of going North one day. You heard mu-
sic coming from the Grand Terrace Café... Earl 
Fatha Hines, Duke Ellington, Cab Calloway, 
the young Count Basie. Chicago – this was a 
place where black people could talk back to 
white people – and could vote. We read the 
Chicago Defender and we would have great 
dreams and great fantasies about this place, 
this Mecca of human rights and civility. And of 
course, much of this was exaggeration, but it 
was the kind of exaggeration people needed 
to maintain hope in this country and their own 
lives”. [Jarrett, 1943]

During that same Great Migration, pioneering 
American jazz musician Sun Ra (aka Herman 
Poole Sonny Blount, 1914-1993), while 
travelling from Louisiana to Chicago boldly 
extrapolates into a vision where back people 
will migrate to a remote planet in view of a 
better life. In addition, as a secret order, music 
will show the way and prove instrumental in 
paving the way to black liberation.

On January 31, 1958, Sun Ra’s space travel 
conviction proved reasonable and justified; 
the US launched Explorer 1, its first satellite 
developed in Huntsville, Alabama. Synchro-
nicity suggesting a significant relation: the 
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effenen naar de weg van de bevrijding van de 
zwarten.

Op 31 januari 1958 leek de voorspelling van 
Sun Ra over ruimtereizen uit te komen. De VS 
lanceerden hun eerste satelliet Explorer 1, ont-
wikkeld in Huntsville, Alabama. Die samenloop 
van omstandigheden is niet onbelangrijk. Iets 
later dat jaar kwam het album Jazz in Silhouet-
te uit met in de hoesteksten een gedurfde 
voorspelling: “In de wereld van morgen zal de 
mens geen kunstmatige instrumenten meer 
nodig hebben zoals jets en ruimteschepen. [...] 
De nieuwe man hoeft zich maar in te beelden 
waar hij heen wil en zijn geest brengt hem 
daarheen.” [Szwed 1998, pag. 167]. Los van het 
feit dat de commerciële ruimtevaart rond die 
tijd begon op te komen, was Ra nauwkeurig 
correct. In de virtuele realiteit en brain compu-
ter interfaces van tegenwoordig bestaat inder-
daad zo’n immateriële verbondenheid tussen 
fysieke lichamen en immateriële objecten.

HET SYSTEEM

Tijdens een concert in Frankrijk in maart 1969 
verduidelijkte Julian Cannonball Adderley de 
ware aard van het systeem: “Een van de vele 
composities van Joe Zawinul heet Walk Tall. 
Dat is een soort van... ik weet niet precies hoe 
ik het moet noemen, een soort van... Het is 
een uitdrukking die haar oorsprong heeft bij 
de zwarten in de Verenigde Staten. Het heeft 
te maken met proberen te overleven in het 
systeem dat je overal ziet, een systeem waarin 
het erg moeilijk is om te overleven. Wanneer 

je iemand ziet bezwijken onder de druk en 
de moeilijkheden van zo’n systeem, hebben 
we daar een uitdrukking voor: Walk Tall. Het 
betekent iets als: Laat de moed niet zakken, 
blijf dapper strijden, dan overleef je wel” 
[Adderley, 1969].

Over het begrip systeem, dat ik opvat als een 
biotoop waarin ruimte is voor symbiotische 
relaties, gevoed door sociale krachten, en 
die niets minder dan het overleven van de 
deelnemers conditioneert, kom ik verderop 
terug, wanneer ik het heb over interactieve 
kunstwerken. Mijn bredere opvatting over 
systeemdenken is ontstaan uit invloeden van 
buitenaf: buiten eender welk conditionerend 
medium, zoals computers, om en buiten de 
traditionele methoden van logisch denken en 
redeneren. Ze is meer gedreven door intuïtie 
dan door rationaliteit, veel impulsiever dan die 
van een vaste methodische agenda. Het gaat 
daarbij eerder om systemen buiten de bere-
kening om: je kunt gerust de hele menselijke 
natuur beschouwen als een groot systeem, 
een oneindige speeltuin van affecties. Maar 
ook machines dragen in gelijke mate bij om dit 
systeem te begrijpen.

In 1995 schreef de Franse filosoof Felix 
Guattari een tekst waarin hij zijn houding 
tegenover de machine beschreef: “Ik heb 
geprobeerd dit machinale object te koeste-
ren, hoewel ik moet toegeven dat ik er geen 
controle over heb, het is eerder een soort 
kern waar ik altijd opnieuw naar word terug-
geleid.” Iets verder stelt hij: “Ik geloof in een 
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album Jazz in Silhouette was released later 
that year, with liner notes predicting: “in 
tomorrow’s world men will not need artificial 
instruments such as jets and spaceships (…) 
the new man will think the place he wants 
to go, then his mind will take him there” 
[Szwed, 1998, page 167]. Aside the fact of 
nascent commercial space travel, Ra was 
accurately correct; today’s virtual reality and 
brain-computer interfaces implement immate-
rial connectivity between physical bodies and 
intangible objects.

THE SYSTEM

During a concert in France on March 1969, Ju-
lian Cannonball Adderley clarifies his under-
standing of the system: “One of the different 
compositions of Joe Zawinul is… Walk Tall, it’s 
really a kind of… I don’t know exactly what to 
call it… it’s a kind of... it’s an expression that 
has an origin with black people in the United 
States, that has something to do with trying to 
survive in the system you see, and the system 
is very difficult to survive in. So, whenever 
somebody seems to be thinking or fading 
away because of the pressures and difficul-
ties in existing with the system, we have an 
expression we use which is Walk Tall – which 
means, if you go and hold your head up high 
and struggle, you make it, you will survive”. 
[Adderley, 1969]

The notion of system, conceived of as a bio-
tope accommodating symbiotic relationships 
informed by social forces and conditioning 

nothing less than survival of its participants, 
will be addressed later when focusing on 
interactive artworks. In a much wider context, 
my conception of systemic thinking emerges 
from influences outside any particular highly 
conditioning medium (such as computing), 
outside methods of logic and reasoning, 
driven more by intuition than rationality, way 
more impulsive than following a methodical 
agenda. Systems subsist as systems beyond 
computing, consider the whole of (human) 
nature as an infinite affective playground. 
However, machines equally contribute effec-
tively to this understanding.

In 1995, noted French philosopher Felix 
Guattari published a text commenting on 
his attitude to the machine: “I have tried to 
nurture this machinic object, although I admit 
it is not something I control, rather it is a kind 
of core to which I am repeatedly led back”, 
and goes on to suggest “I would insist on the 
right to a form of thought which proceeds by 
affective axes and by affects, rather than a 
thought process which claims to give a scien-
tific, axiomatic description” [Guattari, 1995].

Control is out of the question indeed. 
Systems evolve through the expression of 
invisible implicit influence rather than ex-
pression of explicit control. Global migration 
is exemplary – like Sun Ra migrated in his 
own country over 50 years ago, according 
to the World Health Organization, there are 
an estimated one billion migrants today. 
African-American migration exemplifies a high 
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manier van denken die zich ontwikkelt langs 
affectieve assen en affecten, in plaats van 
een rechtlijnig denkproces dat beweert een 
wetenschappelijke, axiomatische beschrijving 
te geven.” [Guattari, 1995].

Controle is inderdaad uitgesloten. Systemen 
evolueren door onzichtbare componenten 
die elkaar impliciet beïnvloeden in plaats 
van door expliciete controle. De wereldwijde 
migratie is hiervan een goed voorbeeld: 
zoals Sun Ra meer dan 50 jaar geleden door 
zijn eigen land migreerde zijn er volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie vandaag de 
dag naar schatting een miljard migranten. De 
Afro-Amerikaanse migratie alleen al bestaat 
uit een enorm diverse populatie, met een 
grote verscheidenheid aan Afrikaanse cultu-
ren [Marks, 1989]. Het principe van diversiteit 
vormt hier als sociale perceptie, als sociaal 
wereldwijd systeem, een systeem achter dat 
van de berekening. Dit begrip vormt zo een 
onuitputtelijke bron voor creativiteit.

Overigens ondergaat software, inclusief op 
software gebaseerde kunst, ook steeds een 
willekeurige migratie: bij de introductie van 
een nieuw systeem, een nieuwe program-
meertaal, een nieuw besturingssysteem of 
wanneer er nieuwe hardware op de markt 
komt. Bij dergelijke migratie worden oude 
 software-implementaties overgezet op een 
nieuw exploitatieplatform. Al heb ik meer 
vertrouwen in het doen herleven van de spe-
cifieke ideeën achter die software in nieuwe 
hybride hardware/software-omgevingen. We 

kopiëren het initiële idee niet zomaar, maar 
implementeren dat opnieuw, zodat deze po-
tentieel contra-intuïtieve aanpak onverwacht 
tot nieuw inzicht kan leiden.

Gerenommeerd Duits kunstenaar Hanne Dar-
boven schreef: “Leg nooit uit, verontschuldig 
je nooit” [Darboven, 2006]. Ik ben het volledig 
met haar eens. Al is het wel waardevol om 
een kader te schetsen waarbinnen je de 
esthetische ervaring conceptualiseert. Net als 
Sun Ra ontwikkelde Darboven een geheime 
code, een persoonlijke logica van numerieke 
progressie. Daarin blijven innovatie en uit-
vinding wel ondergeschikt aan de orde. Het 
systeem ondermijnt zijn eigen autoriteit dus 
niet, waardevolle inzichten ontstaan door het 
erkennen van grenzen aan de orde.

Het zou te ver gaan om op dit punt de algorit-
mes in mijn oeuvre gedetailleerd te beschrij-
ven. Wel zal ik trachten de grote verscheiden-
heid in mijn werk te contextualiseren. Om op 
die manier, door verschillende bevindingen 
samen te observeren, te komen tot een ruimer 
begrip van het systeem.

RELATIES

Bij heel wat audiovisuele installaties ontwik-
keld over de afgelopen twee decennia 
bestaat er een bepaalde relatie tussen 
verschillende werelden. Soms zuiver fysiek, 
soms virtueel of rekenkundig, maar vaak ook 
metaforisch. Het zou te kort door de bocht zijn 
om alleen de aard van de ervaring te cate-
goriseren. Actieve betrokkenheid bij eender 
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diversity population, representing a great 
diversity of African cultures [Marks, 1989]. 
As social perception, as social system, and 
globally, as system beyond computing, the 
principle of ‘diversity’ constitutes an infinite 
source of creative invention.

Incidentally, much software (including 
software-based art) also requires random 
migration when a new system is introduced, 
a new programming language, a fresh 
operating system or when new hardware 
hits the market. Software migration restores 
former software implementations on a novel 
exploitation platform, though my orientation 
expresses more faith in reviving specific 
ideas in new hybrids of hardware/software 
environments. Then, we do not copy but 
re-implement the instigating idea, typically, 
this possibly counter-intuitive approach will 
offer unanticipated novel insight.

Noted German artist Hanne Darboven 
claimed: “never explain, never apologize” 
[Darboven, 2006], I couldn’t agree more. 
However, there is value in developing a 
framework to conceptualize the aesthetic 
experience. Not unlike Sun Ra, Darboven 
developed a secret code, a personal logic 
of numerical progression, however, order 
never overtakes innovation and invention. In 
other words, the system does not undermine 
its own authority, valuable insight distinctly 
materializes from acknowledging the bound-
aries of order.

I will refrain from explaining the intricacies 
of any particular algorithm. In contrast, my 
attempt is to contextualize a great variety of 
work. Then, some understanding might ma-
terialize through observation of the intervals 
between individual statements.

RELATIONSHIPS

Various audiovisual installations developed 
over the last two decades suggest a type of 
relationship between multiple distinct worlds, 
sometimes in a purely physical sense, some-
times in a virtual or computational sense, 
however, quite often equally in a metaphorical 
sense. Nonetheless, it would be misleading 
to merely categorize the nature of the expe-
rience; active engagement with any work of 
art implies a network of relationships, a vastly 
extended complex of affinities we all develop 
to consistently appreciate whatever hits our 
senses. Art might indeed be envisioned as 
a social construct thriving on the expression 
of continuous reciprocal tension, or in the 
words of Lawrence Weiner: “Art is and must 
be an empirical reality concerned with the 
relationships of human beings to objects 
and objects to objects in relation to human 
beings” [Furlong, 2012, p. 10] or according to 
Marcel Duchamp: “art is a game between all 
people of all periods” [Duchamp, 1957].

Metaphors are prime instances of how we 
actively create our worldview based on the 
notion of relationship: the understanding of 
one subject in terms of another, typically, an 
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welk kunstwerk impliceert immers steeds een 
netwerk van relaties. Een uitgebreid complex 
van affiniteiten die we ontwikkelen om con-
sequent te waarderen wat onze zintuigen 
raakt. Je kunt kunst inderdaad beschouwen 
als een sociale constructie met daarin een 
voortdurende wederzijdse spanning. In de 
woorden van Lawrence Weiner: “Kunst is en 
moet een empirische werkelijkheid zijn die 
zich bezighoudt met de relaties van de mens 
tot objecten en objecten tot objecten in relatie 
tot de mens.” [Furlong, 2012, pag. 10] Of zoals 
Marcel Duchamp het verwoordt: “Kunst is 
een spel tussen alle mensen van alle tijden” 
[Duchamp, 1957].

Metaforen zijn een mooi voorbeeld van hoe 
we actief ons wereldbeeld creëren op basis 
van relaties: we begrijpen een bepaald idee 
op basis van een ander beeld. Zo kun je een 
abstract idee vatten in de vorm van een fysiek 
object. Een mooi voorbeeld is dat van com-
ponist Joel Chadabe. Hij vergelijkt interactief 
componeren, een muzikale performance 
waarbij een menselijke performer en een 
computerprogramma samen improviseren 
zoals “een zeilboot veilig doorheen een ruwe 
oceaan naar een afgelegen haven loodsen”. 
Zo’n metafoor bepaalt onze perceptie van de 
werkelijkheid op basis van lokale en persoon-
lijke standpunten, ingebed in een bepaalde 
culturele context. Daarom kan het begrip 
waarheid alleen worden begrepen als een 
soort meervoudige of onbepaalde waarheid. 
“Waarheid is altijd relatief ten opzichte van 
een conceptueel systeem dat voor een groot 

deel wordt gedefinieerd door metaforen” 
[Lakoff en Johnson, 1980, pag. 159]. Een 
metafoor verschaft een constructie voor een 
persoonlijke overtuiging, een conceptueel 
kader om de wereld in permanente verande-
ring te begrijpen.

Weiner en Duchamp benadrukken de actieve 
betrokkenheid. Je moet als toeschouwer 
actief doordringen tot het intrinsiek netwerk 
van relaties die vervat zitten in een kunstwerk. 
Relaties met oneindige dimensies. Daardoor 
kom je tot een bepaalde fysieke ervaring: het 
kunstwerk resoneert met je lichaam. Of in een 
ingewikkelder metafoor: je word je plotseling 
bewust van de menselijke cultuur en de 
maatschappij. Verschillende audiovisuele en 
interactieve werken die ik verderop beschrijf, 
onderzoeken intrinsiek de metaforische 
verbanden tussen werelden die oorspronkelijk 
niet aan elkaar verwant zijn. Maar voor we 
naar de concrete voorbeelden gaan, staan 
we eerst nog even stil bij wat een gevonden 
systeem precies is.

GEVONDEN SYSTEMEN

De experimentele film maakt vaak gebruik 
van gevonden beeldmateriaal, found footage. 
Datzelfde concept werkt ook voor systemen. 
Je spreekt van een gevonden systeem als je 
een samenhangend complex van tijdruimte-
lijke activiteit ontdekt, en je dit kunt conceptu-
aliseren als een op zichzelf staand systeem, in 
de context van de systeem- of complexiteits-
theorie. Een dergelijk systeem bestaat vaak 
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abstract idea is comprehended in terms of 
some physical object. Consider a wonderful 
example suggested by composer Joel 
Chadabe, viewing interactive composing (a 
conversational musical performance format 
where a human performer and a computer 
program improvise in a common effort) as “a 
sailboat steering to a remote harbor while 
facing a rough ocean”. It becomes clear that 
metaphor actively constructs our perception 
of reality based on local and private points 
of view, embedded in a particular cultural 
context. Therefore, the notion of “truth” can 
only be understood in terms of multiple or 
indeterminate truth; “truth is always relative to 
a conceptual system that is defined in large 
part by metaphor” [Lakoff and Johnson, 1980, 
p. 159]. Then, metaphor affords the construc-
tion of a personal belief system, a conceptual 
framework to accommodate understanding of 
a world in permanent flux.

Weiner and Duchamp emphasize active 
engagement; the discovery of an internal 
network of relationships implied in a work of 
art. Relationships of infinite dimensionality; 
most obviously expressed in, for example, a 
grounded experience resonating through the 
body, and the creation of intricate metaphors 
relating to awareness of the whole of human 
culture and society. Various audiovisual 
and interactive works documented here 
intrinsically explore metaphorical connections 
implementing relationships between, initially 
distinctly unrelated universes – examples 

are to follow, however let’s first focus on the 
notion of found system.

FOUND SYSTEMS

Roughly referent to the practice of ‘found 
footage’ in experimental film, the notion of 
found system refers to the act of discovering 
a particularly coherent complex of spatio-
temporal activity and conceptualizing it as 
a self-contained system, in the context of 
systems theory, or more generically, in the 
realm of complexity theory. Typically, systems 
consist of a multitude of interacting compo-
nents expressing themselves in numerous 
parallel processes.

For example, John Holland proposed viewing 
New York City as an adaptive complex 
dynamical system [Holland, 1996]. A myriad of 
free running processes (social, financial, food 
supply, public transport…) all contribute suc-
cessfully to continuously re-establish the city 
as a self-organizing systemic entity, “a city is 
a pattern in time”. Note, the notion of pattern 
becomes paramount – then, abstract activity 
becomes available to human perception and 
appreciation.

We suggest viewing the rhythms of the 
earth as patterns of time – the cycles of day 
and night, the tides of the ocean, the visual 
effect of coalescing molecules in clouds, the 
split-second magic moment when natural 
and electric light are in perfect balance – in 
short, we are fascinated by the unpredictable 
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uit een veelheid van op elkaar inwerkende 
componenten die zich uitdrukken in talrijke 
parallelle processen.

Zo beschouwt John Holland New York City als 
een zich voortdurend aanpassend, complex 
dynamisch systeem [Holland, 1996]. Tal van 
afzonderlijke processen: sociaal, financieel, 
voedselvoorziening en openbaar vervoer, 
bepalen hoe de stad zich elk moment heruit-
vindt als een zelf organiserend systeem. “Een 
stad is een patroon in de tijd”. Het begrip 
patroon is hierbij belangrijk: op deze manier 
wordt abstracte activiteit iets wat we kunnen 
waarnemen en waarderen.

Zo kun je de ritmes van de aarde zien als pa-
tronen in de tijd: de cycli van dag en nacht, de 
getijden van de oceaan, het visuele resultaat 
van moleculen die samensmelten tot wolken, 
of het magische moment waarop natuurlijk en 
elektrisch licht perfect in balans zijn. We zijn 
allen geboeid door de onvoorspelbare maar 
coherente veranderingen in de morfologie en 
het gedrag van natuurlijke fenomenen.

Complexe systemen zijn overvloedig aan-
wezig in de natuur. Ze hebben een groot 
esthetisch potentieel omdat ze bepaalde 
niveaus van kwalitatieve complexiteit in morfo-
logie en gedrag in zich hebben. Ze vertonen 
zelforganiserende structuren en uiten zich in 
een onvoorspelbaar maar coherent gedrag. 

We raken gefascineerd door deze gevonden 
werelden omdat de schijnbaar onafhanke-
lijke bouwstenen, die onbewust naast elkaar 
bestaan op een gemeenschappelijke grond, 
toch steeds nieuwe vormen van complexiteit 
vormen terwijl ze uitsluitend interageren door 
onderling informatie uit te wisselen.

Systemen vind je in zowel microscopische 
als macroscopische universa. Een voor de 
hand liggend voorbeeld van het eerste is het 
menselijk brein, waar miljarden dansende 
neuronen lokaal met elkaar communiceren, 
waardoor mensen een diep bewustzijn er-
varen. Maar ook op macroscopische schaal 
ontstaan systemen, in een breder tijdruimtelijk 
kader. Bijvoorbeeld door interactie tussen 
mensen onderling, in de beslotenheid van 
een stadsplein, in een haven of op een vlieg-
veld. Mijn fascinatie voor dit soort plaatsen 
bracht mij ertoe om software te ontwikkelen 
om bijvoorbeeld de activiteit in de haven van 
Amsterdam vast te leggen.

Dit resulteerde in een reeks werken, ge-
baseerd op bewakingsbeelden. Onder 
andere de film Dusk (2006) en een mixed 
reality installatie op basis van sequentiële 
fotografie. Dusk is volledig gemaakt op basis 
van live-beelden op het internet, over een 
tijdspanne van precies 24 uur. Een program-
ma leest het beeld en vergelijkt het met het 
vorige in het computergeheugen. Als zich een 
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but coherent changes in morphology and 
behavior of natural phenomena.

Complex systems are found abundantly 
in nature, they express aesthetic potential 
because they afford particular levels of 
qualitative complexity (in terms of morphology 
and behavior) – they exhibit self-organizing 
structures, most often, they produce unpre-
dictable yet coherent behavior. We develop a 
fascination with these ‘found universes’ since 
apparently independent constituent compo-
nents, unknowingly coexisting on a common 
ground, still harvest emergent complexity 
while interacting through simple messaging 
exclusively.

Systems are observed in microscopic as well 
as macroscopic universes. The most striking 
and wonderful example of the former, of 
course, is the human brain where billions 
of dancing neurons locally communicate 
and afford humans to experience deep con-
sciousness. Social systems reveal themselves 
in the spatiotemporal patterns emerging 
from people interacting, for example, in the 
confinement of a city square. Harbors and 
airports are fine examples of unique systemic 
activity – my fascination led me to develop 
software to track activity, for instance, in the 
harbor of Amsterdam.

Amsterdam harbor was the site of a series 
of surveillance-based works, including 
the movie Dusk (2006), the mixed-reality 
installation and work exploring the notion 
of sequential photography. Dusk is created 
entirely of live images taken from the Internet 
over a time span of exactly 24 hours. A pro-
gram reads the current image and compares 
it to the previous one in computer memory. In 
case of significant change, the image is saved 
to disk and added as the next frame of the 
movie in progress. Then, that image acts as a 
reference for the next one, and so on until 24 
hours have passed.

Surprisingly, an impressionistic undertone 
emerges given a low-resolution camera and 
occasional interference and glitches in the 
transmission channel. The rhythm of day and 
night articulates images, intriguing imagery 
unfolds at the onset of electric light at 
sundown. Consequently, the movie suggests 
a developing atmosphere conditioned by 
human (cultural) as well as ambient (natural) 
phenomena. Image transitions evocating 
variable color content and fluctuating de-
grees of abstraction are inherently emergent 
qualities. In essence, Dusk may be thought 
of as a generative work of art built out of 
three interacting components; the harbor as a 
‘found’ systemic machine, the environmental 
conditions and the Internet [!"#$%& 1].
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belangrijke verandering voordoet, wordt het 
beeld op schijf opgeslagen en toegevoegd 
als volgend frame van de film in wording. Dit 
nieuwe beeld wordt dan de referentie voor 
het volgende en zo gaat het verder tot 24 uur 
zijn verstreken.

Verrassend genoeg ontstaat er een impressi-
onistische ondertoon bij een camera met lage 
resolutie, soms is er interferentie en zijn er 
storingen in het zendkanaal. Het ritme van dag 
en nacht bepaalt de beelden. Vooral wanneer 
bij zonsondergang het elektrisch licht wordt 
aangezet ontstaan intrigerende beelden. De 
film toont een bepaalde atmosfeer die steeds 
verandert, en die bepaald wordt door zowel 
menselijke (culturele) als omgevingsfeno-
menen (natuur). Bij de overgang van opeen-
volgende beelden die plotseling verschillen 
van kleur of fluctueren in abstractieniveau 
ontstaan nieuwe kwaliteiten. In essentie kun 
je Dusk zien als een generatief kunstwerk dat 
is opgebouwd uit drie op elkaar inwerkende 
componenten: de haven als een gevonden, 
systemische machine, de omgevingsomstan-
digheden en internet [!""#$ 1].

[1] D%&', film and audiovisual installation, 2006
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Welcome (2018) addresses the US-Mexican 
border creating a mosaic of images streamed 
from two live cameras near Baja, southern 
California. Image recognition algorithms 
analyze consecutive images frames to figure 
out spatial movement [!"#$% 2].

Azores (2015) interfaces natural and artificial 
workspaces, it is a hybrid incorporating ideas 
of remote perception, surveillance technolo-
gy, exploratory programming, real-time image 
analysis, data visualization and sonification. 
A grid of “virtual light sensors” detects pixels 
featuring a brightness interval higher than 
a particular adaptive threshold. This list of 
locations is sorted according to brightness 
and a specific “gesture” results, it is visualized 
as a curved object. Gestures reflect the 
implied momentum of a given physical 

ecosystem where land and sea interact. 
Conceived as a mixed reality system, natural 
artifacts are interfaced with synthetic artifacts; 
a variable collection of free-floating particles. 
Particles are subject to forces of attraction 
and repulsion and coalesce into variable 
clusters, sounds echo the articulation of 
clusters over time [!"#$% 3a]. Minute invisible 
fluctuations in the atmosphere surrounding a 
mountain are captured via an online camera. 
Consecutive images are analyzed which 
yields visualization of initially imperceptible 
dynamic structures [!"#$% 3b].

Welcome (2018) is een mozaïek van beelden 
van de Amerikaans-Mexicaanse grens, ge-
streamd door twee live camera’s in de buurt 
van Baja, in zuidelijk Californië. Ook hierbij 
analyseren beeldherkenningsalgoritmen op-
eenvolgende beeldkaders om de ruimtelijke 
beweging te achterhalen [!""#$ 2].

Azores (2015) verbindt natuurlijke met kunst-
matige omgevingen. Dit werk combineert 
perceptie op afstand, bewakingstechnologie, 
patroonherkenning, realtime beeldanalyse, 
datavisualisatie en sonificatie. Een raster van 
virtuele lichtsensoren detecteert in de beel-
den alle pixels met een helderheidsgehalte 
hoger dan een bepaalde adaptieve waarde. 
Deze beelden worden geregistreerd en ver-
volgens gesorteerd op helderheid. Zo ontstaat 
een beeld dat wordt gevisualiseerd als een 

gebogen object. Die beelden weerspiegelen 
het impliciete momentum van een gegeven, 
fysiek ecosysteem waar land en zee op elkaar 
inwerken. Als een soort mixed reality systeem 
worden de natuurlijke artefacten gekoppeld 
aan synthetische: een variabele verzameling 
van vrije, zwevende deeltjes. Die deeltjes zijn 
dan weer onderhevig aan aantrekkings- en 
afstotingskrachten en vloeien samen tot 
variabele clusters. Deze samensmelting tot 
clusters over een bepaalde tijd gaat gepaard 
met geluid [!""#$ 3a]. Zo worden minieme 
onzichtbare schommelingen in de atmosfeer 
rond een berg vastgelegd met een onli-
ne-camera. Opeenvolgende beelden worden 
geanalyseerd, waardoor aanvankelijk onwaar-
neembare dynamische structuren plotseling 
zichtbaar worden [!""#$ 3b].

[2] W"#()*", real-time data driven installation, 2018

> [3+] Azores, real-time data driven audiosvisual installation, 2015 >
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[3!] M)%,-+.,, data driven audiovisual installation, 2018
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Fake News (2018) is een door live data aange-
stuurd werk. Het programma leest de kran-
tenkoppen, inclusief bijbehorende beelden 
van de nieuwsserver van de New York Times 
met tussenpozen van zes seconden. Tekst en 
beeld worden telkens opnieuw gecombineerd 
tot een mengeling van continue instabiliteit. 
Op basis van een statistische analyse van alle 
binnenkomende tekst creëert het programma 
nieuws, door fragmenten van ouder nieuws 
samen te voegen [!""#$ 4a]. Een wat ouder 
project, BBC (2011), maakt real time collages 
van BBC nieuwsfeeds [!""#$ 4b]. Daarbij ont-
staat een specifieke, globale kleurimpressie 
op basis van de zuiver chromatische attributen 
van het nieuws van de dag.

Fake News (2018) is a data-driven work, 
it reads live headlines from the New York 
Times news server with 6 second intervals, 
including associated images. Images and text 
recombine into a mix in continuous instability. 
A statistical analysis of incoming text provides 
a source to construct fresh news merging 
aspects of earlier news [!"#$% 4a]. An earlier 
project BBC (2011) builds real-time collages 
from BBC news feeds [!"#$% 4b] – a specific 
global color impression emerges informed by 
purely chromatic attributes of the news of the 
day.

[4+] F+'" news, real-time data driven audiovisual installation, 2018 > [4!] BBC, real-time data driven audiovisual installation, 2011 >
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Some work explores found systems 
captured as short movies or sequen-
tial snapshots. Consider Atlanta 
(2012). Shortly after midnight early 
April 2012, a film was shot from a 
building, capturing traffic activity in 
downtown Atlanta, GA. Changing 
traffic is reflected in variable light 
patterns on a dark background. A 
background subtraction algorithm 
highlights individual cars. Global 
flow (how much and in which global 
direction the image changes from 
one frame to the next) is equally 
computed and visualized. In turn, 
flow angle and flow amplitude 
influence the behavior of a sound 
producing algorithm [!"#$% 5].

Other work built on short fragments 
of film includes, Shanghai (2013) 
featuring a unique found system, 
clearly a periodic oscillator function-
ing as a social attractor [!"#$% 6a]. 
Incidentally, we imagine a link with 
an early work (1973) realized in the 
city of Ghent, Belgium as a sequence 
of 35mm slides [!"#$% 7], definitely a 
machine acting as a giant oscillator.

Sommige werken verkennen gevon-
den systemen die zijn vastgelegd als 
kortfilm of sequentiële snapshots. Dat 
is het geval bij Atlanta (2012). Begin 
april 2012, net na middernacht, begon 
een camera ergens in een gebouw, 
de verkeersactiviteiten in het centrum 
van Atlanta, Georgia, te registreren. 
De steeds veranderende stroom 
auto’s werd vastgelegd in variabele 
lichtpatronen tegen een donkere 
achtergrond. Een algoritme dat de 
donkere achtergrond wegfiltert, be-
licht de individuele auto’s. Zo wordt 
de globale doorstroming berekend 
en gevisualiseerd: in welke globale 
richting het beeld van het ene frame 
naar het andere opschuift en in welke 
mate. Tegelijkertijd beïnvloeden de 
bewegingshoek en de intensiteit 
van de doorstroming het gedrag van 
een algoritme dat geluid produceert 
[!""#$ 5].

Een ander werk, gebaseerd op korte 
filmfragmenten, is Shanghai (2013) 
– een uniek gevonden systeem dat 
een sociale attractor suggereert 
[!""#$ 6a]. Dit doet denken aan ou-
der werk uit 1973 dat bestaat uit een 
reeks diapositieven gemaakt in Gent 
[!""#$ 7]. Ook dit werk impliceert een 
grootschalige oscillator.

[5] A-#+,-+, real-time algorithmic cinema, 2012
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[6+] S0+,10+., real-time algorithic cinema, 2013
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[6!] O/(0+/$, real-time algorithic cinema, 2013
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In de loop van de jaren zijn talrijke kortfilms 
opgenomen op verschillende locaties. De 
fragmentarische beelden vormen steeds de 
bouwstenen van een recombinant algoritme. 
Hier is geen sprake meer van een conditione-
ring door puur abstracte procedurele beelden. 
Het verschuift naar een visuele taal met een 
rijke semantische achtergrond: een gevonden 
systeem dat volledig is ingebed in de aanwe-
zige sociale organisatie. Films registreren een 
duidelijk afgebakende publieke biotoop, maar 
er ontstaan steeds nieuwe betekenissen door 
de tijdsgebonden componenten opnieuw 
te ordenen in tijd en ruimte. Een voorbeeld 
hiervan is Orchard (2012), opgenomen tijdens 
een nachtelijke wandeling in Lower Manhattan 
in NYC [!""#$ 6b].

Over the years, numerous short movies were 
shot in a wide variety of locations with frag-
mentary footage considered building blocks 
to be addressed by a recombinant algorithm. 
Doing so, one proceeds from the conditioning 
geometry of purely abstract procedural imag-
es to a visual language supported by a rich 
semantic background; a found system totally 
embedded in native social organization. 
Movies capture a well-defined public biotope; 
however new meanings emerge from the 
restructuring of its time-framed constituents 
in time and space. Examples include Orchard 
(2012) shot during a nightly walk in lower 
Manhattan [!"#$% 6b].
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Gevonden systemen vind je soms in een 
prototypisch fysiek object, zoals in WindChi-
me (2011, 2016), Globe (2013), Oracle (2005) 
en Clang (2010). WindChime is een realtime 
web aangedreven audiovisuele installatie 
waarbij live weergegevens van duizenden 
locaties verspreid over de hele wereld, een 
dynamische visuele representatie genereren. 
De lokale dynamieken van de wind, de ver-
anderingen van windsterkte en windrichting, 
op elk van die aparte locaties beïnvloeden de 
zwevende deeltjes in een parallelle virtuele 

wereld. De verandering van die deeltjes be-
invloedt op zijn beurt de productie van com-
plexe geluiden. WindChime verbindt daardoor 
twee complexe dynamische systemen: de 
evolutie van windpatronen over de hele we-
reld en de ontwikkeling van geluidspatronen 
in een complex algoritme [!""#$ 8a]. In Globe 
meten vier virtuele sensoren kleurverandering 
in een willekeurig draaiende wereldbol en 
variaties in kleur worden weerspiegeld in 
geluidsvariaties [!""#$ 8b].
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Found systems might originate in a prototyp-
ical physical object, like WindChime (2011, 
2016), Globe (2013), Oracle (2005) and Clang 
(2010). WindChime is a real-time web-driven 
audiovisual installation where live weather 
data from thousands of world locations is 
accommodated in a dynamic visual repre-
sentation. The dynamics (changes in intensity 
and direction) of the wind at specific world 
locations exercises influence over a mass of 
floating particles in a virtual parallel world. 
Particles in turn influence the production 

of complex sounds. WindChime effectively 
bridges two complex dynamical systems: 
the progression of wind patterns around the 
world with the development of audio patterns 
inside a complex digital audio patch [!"#$%& 
8a]. A map of the world features in Globe, 
four virtual sensors map colors to sound while 
the globe is spinning randomly [!"#$% 8b].

[8!] G#)!", real-time data driven audiovisual installation > [8+] Wind Chime, real-time data driven audiovisual installation, 2011/16 >

BOEK - Peter Beyls Towards Utopia.indb   243 10/4/19   15:19



BOEK - Peter Beyls Towards Utopia.indb   244 10/4/19   15:19



BOEK - Peter Beyls Towards Utopia.indb   245 10/4/19   15:19



24
6/

50
0 

/ P
B_

 b
ec

om
in

g 
fu

ll 
ci

rc
le

Oracle (2005) is gebaseerd op een reeks 
fysieke locaties in een bepaalde ruimte, ver-
deeld over 180 graden. Het vertrekt vanuit de 
positie van één enkele persoon die in de ruim-
te staart. Een algoritme berekent een continu, 
niet intentioneel traject vanuit alle mogelijke 
kijkrichtingen gevat in een beeld-database. 
Oracle combineert begrippen als database, 
tijd, geheugen en fysieke ruimte op basis van 
samples van één persoon die in 54 specifieke 
richtingen kijkt. Complexe beelden evolueren 
door meerdere samples samen te voegen. De 
resulterende beelden suggereren hierbij een 
vervorming van de tijd [!""#$ 9].

Oracle (2005) defines an array of physical 
locations in space spanning 180 degrees, it is 
addressed by a single person. An algorithm 
computes a continuous unintentional gazing 
trajectory by linking spatial positions to pic-
tures in an image database. Oracle integrates 
notions of virtual database, time, memory and 
physical space, based on samples of a single 
person looking in 54 specific directions. 
Complex images evolve by merging multiple 
samples. In addition, resulting images sug-
gest a distortion of time [!"#$%& 9].
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Clang implementeert in wezen een virtuele 
versie van de archetypische WindChime. In 
een opstelling hangen verschillende objecten 
vast aan een kader, je kunt het beschouwen 
als een fysiek gevonden systeem. De ob-
jecten maken bij een licht briesje tinkelende 
geluiden. Clang creëert niet alleen geluiden 
maar is ook geluidsgevoelig, het systeem kan 
zichzelf horen. Omgevingsgeluiden activeren 
het systeem, de componenten spelen daarop 
in, interageren met elkaar en maken op hun 
beurt geluid [!""#$ 10].

Als conclusie kun je stellen dat we de natuur 
kunnen beschouwen als een generatief 
systeem dat zich afspeelt buiten het rekenen 
om. Zo verkent Azores het ontstaan van 
complexiteit van natuurlijk cyclisch gedrag met 
inter-agerende deeltjes. Die deeltjes worden 
samengevoegd tot tijdelijke clusters die op 
hun beurt geluid produceren. Hoe moeten we 
dit hybride systeem nu precies vatten? Het 

heeft een zekere esthetische aantrekkings-
kracht door de fluctuerende correlatie tussen 
in elkaar grijpende macroscopische kringloop 
(dag/nacht) en cycli, zoals verschuivende wol-
ken en schommelende oceaangolven. Omdat 
de toeschouwer deze dynamieken evalueert 
op basis van een patroon van herkenning en 
verrassing, raakt hij op een gelijkwaardige 
manier betrokken bij dit proces van schomme-
lend gedrag. De dynamieken van de omge-
ving komen in aanraking met de dynamiek 
in het systeem van de zwevende deeltjes. 
Dat is interessant omdat het systeem op die 
manier naast voorspelbare gebeurtenissen 
ook onvoorspelbaar gedrag toont. Zo kun je 
kunst, net als de natuur zelf, een kwalitatieve 
oscillator noemen, een initiator van golven van 
betekenis en mysterie.

Clang essentially implements a virtual version 
of the archetypal wind chime; an arrangement 
of objects suspended from a frame creating 
tinkling sounds in a light breeze; it models 
a physical found system. Clang produces 
sounds and is sound sensitive, hence it 
can hear itself. Ambient sounds activate 
the system, its circular components interact 
producing sound [!"#$%& 10].

In conclusion, we might contemplate on 
nature as a generative system beyond 
computing. For example, the Azores project 
explores and interfaces the emergent 
complexity of natural cyclic behavior with 
interaction particles. In turn, particles 
assemble into temporary clusters subject to 
sonification. How do we evaluate the hybrid 
system suggested here? Overall functionality 
in terms of aesthetic appeal issues from the 
fluctuating correlation between interlocking 

(1) macroscopic cycles (day/night) and (2) 
lower frequency cycles of shifting clouds and 
oscillating ocean waves. Since our apprecia-
tion of perceived dynamics follows a pattern 
of recognition and surprise, the on-looking 
spectator is equally engaged in a process of 
oscillatory behavior. Dynamics in the environ-
ment interface with dynamics in the particles 
system – a fascination develops because the 
system displays a blend of anticipated events 
in addition to unpredictable behavior. Then, 
in conclusion – art, like nature itself – could 
be referred to a qualitative oscillator – an 
initiator of waves of meaning and mystery.
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TIJD EN GEHEUGEN

In Guardian (2003), Scatter (2010) en TPT 
(The Present Tense) (2013) staan begrippen 
als geheugen en identiteit centraal. Zo is er 
in Guardian een virtuele fotograaf die pas 
een volgend snapshot maakt wanneer het 
programma een belangrijke verandering 
waarneemt in een bepaalde ruimte [!""#$ 
11]. Scatter onderzoekt algoritmes voor ge-
zichtsherkenning om mensen in een bepaalde 
ruimte te identificeren. De nieuwe gezichten 
worden vergeleken met eerder verzamelde 
gezichten in een online database. De capaci-
teit is echter beperkt, de database onthoudt 
slechts 100 gezichten. Het systeem optima-
liseert de database actief met als doel de 
visuele diversiteit te maximaliseren: uiteinde-
lijk zullen slechts de 100 meest verschillende 
gezichten van mensen worden onthouden. 
Daarnaast construeert Scatter nieuwe imagi-
naire gezichten op basis van fragmenten van 
bestaande gezichten. Ook TPT (The Present 
Tense) gebruikt een camera om live beelden 
te verzamelen in een dynamische database. 
De opgenomen beelden verdwijnen na ver-
loop van tijd uit de database. Een mozaïek 
wordt samengesteld waarbij contra intuïtief 
eerdere beelden met elkaar versmelten 
naargelang de graad van fysieke actie in de 
ruimte. Zo lijkt de beleving van tijd en direct-
heid ondermijnd. Een vroegere implementatie 
van hetzelfde idee is bekend onder de naam 
‘come closer’ refererend naar de optimale 
persoon-camera afstand veriest voor accurate 
gezichtsherkenning [!""#$ 12].

Een bestaand kunstwerk, in het bijzonder 
indien fragmentarisch opgebouwd, kan men 

TIME AND MEMORY

Guardian (2003), Scatter (2010) and TPT (The 
Present Tense) (2013) all consider notions of 
memory and identity. Guardian implements a 
virtual photographer taking the next snapshot 
only when observing significant change in a 
given space [!"#$%& 11]. Scatter explores face 
recognition algorithms to identify multiple 
people in a given space. New faces are 
compared to formerly collected faces residing 
in an online database. However, as capacity 
is limited, only 100 faces remain collected at 
any time. The system actively optimizes the 
database aiming the maximization of visual 
diversity; in the end only the 100 most dissim-
ilar looking people will persist the process. 
In addition, Scatter builds fresh imaginary 
faces from fragments of existing ones. TPT 
(The Present Tense) similarly uses a camera 
to collect live images organized in a dynamic 
database. Captured images disappear from 
the database after some time. A mosaic is 
computed – perhaps counter intuitively – 
associating the fusion of previous images 
with high levels of physical action in space. 
Then, the appreciation of time and immediacy 
might seem subverted [!"#$%& 12].

A particular work and its systemic reinterpre-
tation can be evaluated and understood in 
the context of both found systems and private 
database aesthetics; consider the Ursonate. 
Jack Ox created an 800 square feet visualiza-
tion of Kurt Schwitters’ famous sound poem 
The Ursonate during the 1990s [!"#$% 13#]. 
The Ursonate combines structural values 
from sound poetry and music. Its content 
consists of repeated themes created from 

[12] S(+--"/, face-recognition driven installation, 2010
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[11] G%+/$.+,, real-time database, 2003
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analyseren en begrijpen in de context van 
zowel ‘found systems’ als van database esthe-
tiek, beschouw in dit verband De Ursonate. 
Jack Ox vervaardigde een visualisatie van het 
bekende experimenteel gedicht (sound poem) 
De Ursonate geschreven door Kurt Schwitters 
resulterende in een aanzienlijke reeks schilde-
rijen met een totaal oppervlak van 75 vierkan-
te meter [!""#$ 13+]. De Ursonate combineert 
zowel structurele elementen uit de muziek als 
uit de poëzie. Het gedicht is opgebouwd uit 
de herhaling van thema’s samengesteld uit 
Duitse fonemen en gecomponeerd als een 
klassieke sonatevorm. Ox ontwikkelde een 
mapping strategie waar specifieke kleuren 
corresponderen met bepaalde functies in de 
menselijke spraakproductie. De complexe 
mapping methode vertaalt de audio in een 
lange reeks olieverfcollages, waarin figuratief 
materiaal afwisselt met kleurenvlakken die 
op zich het ritme van klank en stilte articule-
ren. Men kan deze werkwijze ook omkeren 
– audio genereren vanuit een interpretatie 
van Jacks’ sequentiële schilderijen. Het 
URS-project is gebaseerd op een real-time 
kleurenanalyse van de circulaire voorstelling 
van het werk, je kan het beschouwen als een 
visuele database bestaande uit 8 lagen kleur-
informatie [!""#$ 13b]. Elke laag is uitgerust 
met een virtuele kleurensensor, de momentele 
RGB-kleurenwaarden conditioneren sample 
playback van Kurt Schwitters die de Ursonate 
voordraagt.

German phonemes and a classical sonata 
form from the domain of music. Ox designed 
a color system that maps to where and how 
vowel sounds are made in the human vocal 
tract. A complex mapping scheme was devel-
oped to translate the audio into an extensive 
series of collaged oil paintings, more specif-
ically, figurative components in combination 
with zones of abstract color reflecting the 
articulation of sound in time. I some point, 
I realized we could actually reverse the 
process – create a live audio stream from a 
real-time algorithmic interpretation of Jack’s 
sequential paintings. The URS software 
package starts from a real-time color analysis 
of the circular representation of Jack’s body 
of paintings, it becomes a kind of pictorial 
database featuring 8 layers of chromatic 
information [!"#$% 13']. All layers hold a 
virtual color sensor, its momentary RGB color 
values conditions a sample playback function 
playing audio samples of Kurt Schwitters 
performing the Ursonate.

[13+] E2("/3- from Ursonate, paintings by Jack Ox, 1993  
> [13+] Circular visualization of Ursonate paintings by Jack Ox, as used in audiovisual installation, 2018 >
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[16] R%,,.,1 in 4 directions, 1977
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ACTIVERING VAN DE RUIMTE

Sommige werken gaan over ruimtelijke in-
teractie en leren. Trilobites, een klasse van 
uitgestorven geleedpotigen, kwamen voor 
het eerst voor net na de Cambrische explosie. 
Ze waren de eerste wezens met een geavan-
ceerd visueel systeem: sommige soorten 
hadden zelfs een blikomvang van bijna 360 
graden. De installatie Trilobite (2005, 2011, 
2018) is geïnspireerd op deze uitgestorven 
wezens en bevat twee gemotoriseerde came-
ra’s die elk de ruimte scannen over 180 gra-
den. Software werkt een gegevensstructuur 
bij die de fysieke activiteit in de ruimte vastlegt 
en voegt de beelden van beide bronnen 
samen tot één beeld. Trilobite is een sensor/
activatorsysteem: de fysieke ruimte wordt 
geactiveerd met behulp van geluidsimpulsen 
en beide camera’s registreren beweging in 
de ruimte. Een algoritme voor machinaal leren 
tracht zowel de sensoriële gevoeligheid als 
de diversiteit van het gedrag te maximaliseren 
[!""#$ 14].

De activering van de ruimte kwam eerder 
al terug in Logic IV (1979) [!""#$ 15], Helix X 
(1979) en Running in Four Directions (1977) 
[!""#$ 16].

SPACE ACTIVATION

Some work engages in spatial interaction 
and learning. Trilobites first appeared in the 
early Cambrian Explosion and were amongst 
the first creatures featuring a functionally 
evolved visual system, some species were 
endowed with nearly full circle 360-degree 
vision. Taking inspiration from the now extinct 
creature, the installation Trilobite (2005, 2011, 
2018) features two motorized cameras each 
scanning space over 180 degrees. Software 
updates a data structure capturing physical 
activity in space and computes a single 
compound image from the analysis of the two 
source images. Trilobite is a sensor/activator 
system: physical space is activated using 
sound pulses and both cameras consequently 
sense spatial movement, if any. A machine 
learning algorithm aims to maximize both 
sensorial sensitivity and behavioral diversity 
[!"#$%& 14].

Space activation had been addressed before, 
consider Logic IV (1979) [!"#$% 15], Helix X 
(1979), and Running in Four Directions (1977) 
[!"#$%& 16].

[14] T/.#)!.-", space sensing audiovisual installation
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[15] L)1.( IV, photography and pencil on paper
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VIRTUELE WERELDEN

Artificiële werelden zijn complexe, dynami-
sche universa die zichzelf in stand houden 
ondanks interne druk of externe impact. 
Daarin ontstaan verrassend veel diverse 
visuele constellaties die zich herschikken en 
dan weer verdwijnen, met een groot visueel 
aanpassingsvermogen. Menselijke interacties 
kunnen tot op zekere hoogte een bepaalde 
gevoeligheid en een gefragmenteerd begrip 
ontwikkelen van wat er zich precies afspeelt 
in zo’n populatie van op elkaar inwerkende 
deeltjes. Maar ze zullen het volledige sys-
teem nooit compleet kunnen vatten, ook al 
komen we er meermaals mee in aanraking. 
Deze bijzondere combinatie van betekenis 
en mysterie ligt aan de bron van de lonende 
interactie tussen mens en machine: de men-
selijke interactie zelf wordt een diepgaande, 
door een machine ondersteunde, esthetische 
ervaring.

Machine (1988, 2002, 2017) is een virtuele 
wereld die een cellulaire automaat wordt ge-
noemd: een wiskundig model dat de cellulaire 
ontwikkeling in abstracte universa vastlegt. In 
1977 kwam ik dit principe tegen in de studies 
van Stanislav Marcin Ulam, in de bibliotheek 
van het University College London [Ulam, 
1970]. Door één enkele regel uit te voeren 
ontstaan interessante tijdruimtelijke patronen. 
Fascinerend is dat, afhankelijk van die regel, 
de complexiteit van zo’n cellulaire automaat 
schommelt tussen volledig stabiele en volle-
dig chaotische patronen. Machine is een zelf-
regulerende cellulaire automaat; het beoogt 
de aanpassing van de complexiteit over een 
bepaalde tijd, het algoritme past zich aan om 
output te produceren binnen een gegeven 
bereik van gedrag. Machine is een voorbeeld 
van algoritmische cinema [!""#$ 17].
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VIRTUAL UNIVERSES

Artificial worlds are complex, dynamic 
self-sustaining universes in perpetual fluidity. 
Surprisingly wide ranges of visual constella-
tions emerge, rearrange and disappear with 
great visual plasticity. Human interactors may 
develop a degree of sensitivity and fractional 
understanding of what is actually happening 
inside the population of interacting particles. 
However, they may never really develop a 
complete understanding of the installation in 
its entirety, even given repeated visits. This 
particular mix of meaning and mystery acts 
as a source of rewarding human-machine 
interaction; the idea of interaction itself is 
extended into a profound, machine mediated 
aesthetic experience.

Machine (1988, 2002, 2017) is a virtual uni-
verse known as a cellular automaton (CA); a 

mathematical method to model cellular devel-
opment in abstract universes. In 1977 I came 
to know about CA after discovering some 
early papers by Stanislav Ulam at the Uni-
versity College London library [Ulam, 1970]. 
Fascinating spatiotemporal patterns emerge 
from the application of a single automaton 
rule. Interestingly, according to the rule, CA 
complexity fluctuates between completely 
stable patterns and totally chaotic patterns. 
Machine involves a self-regulating CA, it aims 
to adjust complexity over time – the algorithm 
adjusts itself in order to produce output in a 
given behavioral scope. The CA becomes a 
form of algorithmic cinema [!"#$%& 17].

[17] M+(0.,", algorithmic cinema, 1988, 2002, 2017
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Torso (2015) is een 3D-wereld in voortdurende 
verandering, gebouwd op een soortgelijk 
principe als in Machine. Maar in Torso is dit 
eerder continu dan afzonderlijk, het toont de 
fluctuerende interacties tussen 3D-objecten 
die zich in een oneindige 3D-omgeving bewe-
gen [!""#$ 18].

In verschillende incarnaties van het Actors 
algoritme (1987, 1996, 2004) bestaat de virtu-
ele wereld uit actieve componenten (ook wel 
agents of actors genoemd) die wederzijdse 
sociale affiniteiten uitdrukken, geïnspireerd 
op een algoritme dat werd bedacht door mijn 
vriend Rich Gold (1950-2003) [Gold, 2007]. 
De actoren verplaatsen zich voortdurend om 
de sociale stress te verminderen, maar door 
niet symmetrische affiniteiten ontstaat er een 
gedrag van trekken en duwen waardoor inge-
wikkelde maar fascinerende, nieuwe tijdruim-
telijke patronen ontstaan [!""#$ 19 ", 20].

Crawler (2007) is een speculatief wezen, een 
soort virtuele robot uitgerust met sensoren 
en activators. Dergelijke wezens hebben een 
variabele morfologie en ontwikkelen complex 
gedrag in een 2D-omgeving door activatie 
van de componenten waaruit ze zijn opge-
bouwd. Wezens gebruiken energie en de 
componenten interageren lokaal met elkaar 
wat resulteert in consistent maar onvoorspel-
baar gedrag. Het 2D-traject wordt door een 
algoritme omgezet in geluid [!""#$ 21].
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Torso (Box3D) (2015) is a 3D world in constant 
flux built on similar principles as Machine. 
However, Torso is continuous rather than 
discrete and reflects fluctuating interactions 
between 3D objects moving in infinite 3D 
space. [!"#$%& 18]

Various incarnations of the Actors algorithm 
(1987, 1996, 2004) implement a virtual world 
consisting of active components (sometimes 
referred to as ‘agents’ or ‘actors’) expressing 
mutual social affinities and inspired by an 
algorithm first suggested by my late friend 
Rich Gold (Gold, 2007). Actors displace 
themselves in a wish to minimize social 
stress, however, non-symmetrical affinities 
lead to push-pull behavior leading to intricate 
and fascinating emergent spatiotemporal 
patterns. [!"#$% 19 and 20]

Crawler (2007) is a speculative creature, a 
kind of virtual robot equipped with sensors 

and activators. Creatures exhibit variable 
morphology and develop complex behavior 
in 2D space through activation of their con-
stituent components. Since energy dissipates 
over time and components locally interact, 
consistent though unpredictable behavior 
results. A sound producing algorithm is influ-
enced by the emerging trajectory generated 
in 2D space [!"#$%& 21].

[18] T)/&), algorithmic cinema, 2015
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[19] A(-)/&, audiovisual installation, 2004
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[20] A(-)/&, at VIB (Flemish Institute of Biotechnology), Ghent, 1996
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[21] C/+4#"/, audiovisual installation, 2007
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HEADING FOR UTOPIA

Heading for Utopia (2006-2019) bestaat uit een groep 
werken: tekeningen, collages, een door software aangedre-
ven audiovisuele installatie, speciale vlaggen en een grote 
industriële robot met real time generatieve software. Het 
oorspronkelijk idee was om een database te maken van 
alle vlaggen op aarde. De visuele complexiteit van vlaggen 
staat centraal: een programma berekent de dichtheid en 
de relatieve distributie van kleuren. Van elke vlag wordt de 
RGB-inhoud en helderheid van elk pixel berekend en opge-
slagen in een numerieke tabel. De tabel weerspiegelt op die 
manier de visuele affiniteiten tussen de vlaggen in vier di-
mensies. De installatie creëert een mozaïek van vlaggen die 
op basis van hun visuele samenhang onophoudelijk worden 
herschikt. Zo zijn rode vlaggen bijvoorbeeld vooral gericht 
op de nabijheid van andere rode vlaggen. Een coherente 
herschikking of orde op de ene plaats resulteert op een 
andere plaats tot wanorde. In een real time computeranima-
tie software worden vlaggen bewogen door virtuele wind-
energie [!""#$ 22]. Aangezien die wind variabel is ontstaan 
ingewikkelde patronen. Het project omvat ook software die 
de combinatorische omvang berekent van de kleuren van 
een vlag. Dit kan je eveneens beschouwen als een gevon-
den systeem. Zo is het aantal mogelijke combinaties van vijf 
kleuren, in groepen van drie, bijvoorbeeld 60 [!""#$ 23].

Inherente spanning als drijvende kracht is niet nieuw in mijn 
werk. Zo zijn er in Desperado (1982), een programma dat 
lijnen tekent, maar twee opties voor escalatie: ofwel kortslui-
ting, ofwel tekent het algoritme verder buiten de contouren 
van het vel papier waardoor die lijnen verdwijnen in het 
niets.

Heading for Utopia omvat eveneens een industriële robot 
die, aangedreven door op maat geschreven software, de 
zes dimensies van zijn eigen bewegingsvrijheid beschrijft 
in een soort generatieve dans in voortdurende beweging 
[!""#$ 24a]. Daarin berekent de robot veranderlijke trajecten 
om een grote vlag te zwaaien in een 3D-omgeving [!""#$ 
24b].

[24!] ABB robot computer simulation of Heading for Utopia
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HEADING FOR UTOPIA

Heading for Utopia (2006-2019) consists of a wide variety 
of works, including drawings, collages, a software-driven 
audiovisual installation, custom flags and a large industrial 
robot running real-time generative software. Initially, the 
project was framed in a database aesthetic, collecting the 
identifying flags of all countries on planet earth. Visual 
complexity of all flags is addressed, a program computes 
density and relative distribution of color content. The 
RGB content and brightness value of every pixel in every 
flag image is computed and stored in a numeric table. 
Consequently, the table reflects visual affinities between 
all flags in four dimensions. In the installation, a mosaic of 
flags unremittingly reorganizes itself while targeting visual 
coherence, for instance, primarily red flags aim proximity 
to other red flags. However, coherent reorganization in 
one place creates disorder in another. The idea of flags 
exposed to activation by virtual wind energy is taken care 
for in a real-time physical modelling environment; intricate 
patterns emerge from the impact of variable wind [!"#$% 
22]. The project also includes software to compute the 
combinatorial scope of flag colors taken as a found sys-
tem – for example, the possible number of combinations 
of five colors selected in groups of three is 60 as shown 
in [!"#$% 23].

Inherent friction as a driving force is not new in my 
work, consider Desperado (1982) in which a line tracing 
program has only two options for escalation: either short 
circuit itself or continue outside of the paper edges into 
oblivion.

Heading for Utopia includes a large industrial robot 
running custom software that articulates its six degrees of 
freedom into a generative dance in permanent fluctuation 
[!"#$% 24a]. The robot computes trajectories on the fly to 
handle a large flag in 3D space. Custom software allows 
studying various behavioral regimes before uploading the 
program to the actual hardware [!"#$% 24b].

[22] H"+$.,1 for Utopia (2010-2019), real time simulation 

[24+] 
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[23] H"+$.,1 for Utopia (2010-2019), projected algorithmic image 
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SwingArm (1999, 2006) is een wat ouder 
project waarbij de materiële lichamelijke 
constructie van een denkbeeldige fysieke 
robot als model fungeert om een geavan-
ceerde, virtuele multi segment robotarm te 
creëren. Als de arm wordt geactiveerd laat die 
na verloop van tijd een spoor achter in een 
2D-omgeving, een traject dat het bereik van 
zijn gedrag documenteert [!""#$ 25].

TEKENEN

Wat betekent het eigenlijk iets te tekenen? 
Sommige tekeningen zijn met de hand ge-
maakt, andere tekeningen ontstaan vanuit 
computerprogramma’s. Beide methoden 
sluiten elkaar niet uit, integendeel. Ze zijn 
allebei van belang om de fundamentele 
betekenis van een tekening te achterhalen: 
beide onthullen het aanvankelijk onbekende 
potentieel van een willekeurig idee. Allego-

risch gezien is tekenen een soort denkende 
machine, of misschien, iets specifieker, een 
medium voor verkenning. Door te tekenen 
transporteer je het onzichtbare naar het rijk 
van de zichtbare materie. Het geeft de illusie 
van een belichaamde perceptie van iets dat in 
wezen geen lichaam heeft.

Tekenen kun je beschouwen als een medium 
om je artistieke identiteit onder ogen te zien 
en de eisen van creatieve verbeelding te ka-
naliseren. In een handgemaakte tekening hou 
ik van de intieme, geheimzinnige relatie tus-
sen de materie en het onderwerp: tekening en 
tekenaar smelten samen tot een geïntegreer-
de machine. Eenzelfde vorm van intimiteit vind 
je bij het schrijven van computerprogramma’s 
die aspecten van menselijke creativiteit imple-
menteren. Software is vaak geschreven vanuit 
een alternatieve belichaming van esthetisch 
gedrag zoals we dit kunnen waarnemen in de 

[25] S4.,1A/* (1999), from a series of 36 unique inkjet prints
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SwingArm (1999, 2006) is an earlier project 
where the actual corporeal construction and 
constraints of an imaginary physical robot 
served as a model to create an augmented 
instantiation of a virtual multi-segment robot 
arm. The arm is activated and, after some 
time, leaves a trace in 2D space documenting 
its behavioral scope [!"#$% 25].

DRAWING

What does it mean ‘to draw’? One can 
approach the question either as drawing by 
hand or by writing computer programs that 
create drawings, significant; both methods 
are not mutually exclusive. Both are instru-
mental to the synthesis of meaning in very 
fundamental ways – in the sense of revealing 
the initially unknown potential of a random 
idea. Allegorically, drawing truly is a thinking 
machine, or perhaps – less generally, an ex-
ploratory device. Drawing carries the unseen 

into the realm of visible matter, suggesting an 
embodied perception of something essential-
ly bodiless.

Drawing probably functions as a medium to 
face the productive pressures of one’s own 
artistic identity and to channel the demands 
of creative imagination. I cherish the intimate 
uncanny relationship of materialist ground 
and subject matter in a drawing made by 
hand – the drawing and the drawer transfig-
ure into an integrated machine. By the same 
token, this form of intimacy translates into the 
act of writing computer programs exhibiting 
aspects of human creativity. However, I 
would like to stress that I have no ambition to 
emulate human creativity in a machine; rather, 
software is written to discover alternative 
incarnations of aesthetic behavior in uniden-
tified creative universes. Of course, I cannot 
escape my own presence, even more signifi-
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wereld rondom ons. Bovendien kan ik niet aan 
mijn eigen aanwezigheid ontsnappen, sterker 
zelfs, ik blijf steeds de eerste die het estheti-
sche potentieel van een bepaald programma 
waarneem.

Een programma is in wezen een formele be-
schrijving van een idee ingegeven door pure 
intuïtie. Die komt voort uit de blootstelling aan 
een globale context van tijd en ruimte. Een-
maal vormgegeven in een programma, kan dit 
idee, door de output die het genereert, als het 
ware terugpraten met de programmeur. Vaak 
vertoont het programma daarbij onverwacht 
gedrag. Zo onthult zich een helder inzicht om-
dat het programma de verwachtingen van de 
programmeur tegenspreekt. Er ontstaat een 
intieme dialoog tussen mens en machine: het 
programmeren zelf wordt op die manier een 
medium voor artistieke introspectie. Program-
ma’s ontwikkelen zich geleidelijk, net zoals 
een met de hand getekende tekening gestalte 
krijgt door een voortdurende interactie tussen 
de impliciete intentie en de tijdelijke fysieke 
concretisering van die intentie. Uiteindelijk zijn 
tekeningen dus steeds zowel het tastbare re-
sultaat als de broedplaats van zuiver immateri-
ele cognitieve trajecten. Deze diepgewortelde 
dualiteit is de sleutel tot het creatieve proces. 
In het laatste hoofdstuk van Simple Thoughts 
[Beyls, 2014] wordt een uitgebreid kader 
ontwikkeld teneinde computerprogrammering 
als conceptuele navigatie te bestuderen.

Elk medium, analoog of digitaal, suggereert 
mogelijkheden en beperkingen, maar digitale 
media zijn in voortdurende ontwikkeling. 
Nieuwe besturingssystemen stellen nieuwe 
voorwaarden voor het schrijven van code, met 
nieuwe potentiële mogelijkheden maar mo-
gelijk ook onvoorziene beperkingen. Nieuwe 
hardware bepaalt de manier waarop we met 
het systeem omgaan, hoe we ons lichamelijk 
verhouden tot het digitale medium. Wanneer 
je bijvoorbeeld code schrijft op een main-
frame computer, voel je impliciet een zekere 
macht en delegatie [!""#$ 26]. Schrijf je code 
op een laptop met een wereldwijde internet-
toegang, kun je je onderdeel voelen van een 
dynamische, genetwerkte sociale structuur. 
De programmeertaal zelf heeft ook zijn eigen 
modaliteiten: wanneer je bijvoorbeeld een 
programma schrijft voor de verwerking van 
digitale signalen in machinetaal, sta je dicht 
bij de CPU (centrale verwerkingseenheid), 
het kloppend hart van de machine. Met 
symbolische programmeertalen zoals LISP 
heb je een rijkdom aan tools om esthetische 
problemen vorm te geven, te beschrijven, te 
onderzoeken en ook te begrijpen. Er zijn heel 
eenvoudige, onmiddellijk uitvoerbare instruc-
ties, waarbij de efficiëntie tussen code en 
gedrag cruciaal is. Maar er zijn ook complexe 
abstracte instructies, waarbij de verbinding 
zich ontvouwt als een open belofte.

Tastbaarheid, verankering en hacking komen 
samen in programmeerbare mobiele robots. 
Beschouw een aangepaste versie van de 
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cant, I remain the first to witness the aesthetic 
potential exposed by a given program.

A program is essentially a formal description 
of an idea suggested by pure intuition, ideas 
spawn from exposure to a global context 
of time and space. Once implemented, the 
idea talks back to the programmer, so to 
speak – most often, the program exhibits 
unanticipated behavior. Therefore, crisp un-
derstanding of one’s imperatives is revealed 
since the functional program contradicts the 
expectations of the programmer. An intimate 
human-machine dialog develops: program-
ming has become a medium of artistic 
introspection. Programs develop in a gradual 
fashion, much as drawing by hand takes 
shape by continuous interaction between 
implied intention and the temporal physical 
reflection/incarnation of that intention. In the 
end, drawings exist as both physical residue 
and spawning medium of an otherwise imma-
terial cognitive trajectory – this deep-rooted 
duality is key to the creative process. The 
final chapter of Simple Thoughts [Beyls, 
2014] develops an extensive framework to 
study computer programming as “conceptual 
navigation”.

Any medium, whether analog or digital, 
affords and restricts though digital media 
evolve on a continuous basis; new operating 
systems impose novel conditions for writing 
code, fresh potential opportunities, but 
possibly also unforeseen constraints. New 

hardware conditions the way we deal with the 
system, how we relate to the digital medium 
in terms of bodily engagement. For example, 
when writing code on a mainframe computer, 
the expression of power and delegation are 
felt implicitly [!"#$% 26]. When writing code 
on a laptop with global Internet access, we 
might feel part of a dynamic, networked social 
structure. Obviously, the actual programming 
language equally suggests particular 
modalities, i.e. one feels close to the beating 
heart, the machine’s CPU (central processing 
unit), when writing a digital signal processing 
program in assembler. Otherwise, symbolic 
programming languages like LISP offer an 
exceptionally rich platform to formalize, 
describe, explore and understand aesthetic 
problems. With low-level instructions, while 
dealing with microseconds-per-instruction 
optimization, the relationship is instrumental. 
With high-level of abstraction instructions, the 
connection unfolds more as an open-ended 
promise.

Tangibility, grounding and hacking coalesce 
in programmable mobile robots. A modified 
version of the two-wheel Parallax robot is 
used, a small robot with Bluetooth connectiv-
ity. A robot is conceived of as a responsive 
mobile creature fitted with sensors and 
activators. We use infra- red distance sensing 
to detect objects in space. Reflective light 
sensing detects previously drawn lines on 
a sheet of blank paper. Independent servo-
motors drive two wheels, a single additional 
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Parallax Robot, een kleine robot op twee 
wielen, met bluetooth connectiviteit. De robot 
is gemaakt als een responsief, mobiel wezen, 
voorzien van sensoren en activators. Met 
infrarode afstandsdetectie kan het objecten in 
de ruimte detecteren. Door het weerkaatste 
licht detecteert het eerder getrokken lijnen 
op een blanco vel papier. Onafhankelijke 
servomotoren drijven de twee wielen aan, een 
extra servomotor bestuurt de pen [!""#$ 27]. 
Er is een beperkte bibliotheek van eenvou-
dige acties ontwikkeld. Omdat de sensoren 
steeds nieuwe input registreren en gedrag 
op elkaar inwerkt, ontstaat er spontaan glo-
baal complex gedrag. Zo komt onverwachte 
complexiteit voort uit een combinatie van 
enkele eenvoudige acties. Als gevolg daarvan 
wordt de ontwik keling van de complexiteit van 
het gedrag impliciet gedocumenteerd in de 
tekening: het systeem documenteert zichzelf. 

Er ontstaat een unieke, idiosyncratische identi-
teit, geprogrammeerde instructies vermengen 
zich met mechanische neveneffecten, zoals 
onverwacht schommelend gedrag. Dit zie je 
ook in de tekeningen die door één enkele 
robot zijn gemaakt met behulp van een grote 
verscheidenheid aan potloden, kleurpotloden, 
Chinese inkt, grafiet, houtskool, kleurpigment 
en aquarel [!""#$ 28].

BOEK - Peter Beyls Towards Utopia.indb   278 10/4/19   15:20



servomotor controls pen up and down [!"#$% 
27]. We developed a small library of simple 
behaviors. However, since behaviors interact 
and, given the impact of sensor data, global 
complex behavior emerges spontaneously. 
Unanticipated complexity issues from the 
expression of simple actions. As a result, 
development of behavioral complexity over 
time is documented implicitly in the drawing 
– the system documents itself. A unique, 
idiosyncratic identity materializes: pro-
grammed instructions blend with mechanical 
side effects, such as unanticipated oscillatory 
behavior. Consider the drawings created by a 
single robot using a great variety of pencils, 
color pencils, India ink, graphite, charcoal, 
color pigment and watercolor [!"#$%& 28].

[27] M)$.5."$ Parallax robot, custom software, 2013

[28] F)6 Series, robot drawings, mixed media on paper,2014
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INTERACTIE

Het begrip interactie is alomtegenwoordig en 
toch gebrekkig en onvolledig gedefinieerd. 
Onder interactie kan je een breed spectrum 
verstaan – van het aan of uitzetten van een 
schakelaar tot interactie in biologische om-
gevingen waar succesvolle symbiotische 
interactie leidt tot het overleven van de in-
ter-agerende soorten. Wij putten voortdurend 
inspiratie uit voorbeelden van fascinerende 
morfologie en gedrag in natuurlijke, biologi-
sche en sociale omgevingen. Wat nu, als we 
de constructieve componenten zouden kun-
nen identificeren die leiden tot de waargeno-
men complexiteit? Dan wordt snel duidelijk dat 
opmerkelijk niet lineair gedrag voortvloeit uit 
de lokale interactie van minieme bouwstenen, 
dat evolueert in de richting van globale functi-
onaliteit, of in de richting van globale disfunc-
tionaliteit. Dat kan gaan van bloedcellen in het 
immuunsysteem tot synaptische activiteit in de 
hersenen die leiden tot menselijk bewustzijn, 
of van zelforganisatie in mierenkolonies tot 
een plotse revolutie, die een einde maakt aan 
gecentraliseerde besluitvorming. En tot vele 
andere biologische, sociale en economische 
systemen. Laten we vanuit dit perspectief 
een aantal observaties beschrijven die de 
implementatie van een groot deel van mijn 
interactieve werk beschrijven:

1. Interactie doet zich voor bij de verkenning 
van een bepaalde ruimte van opties. Dat 
kunnen fysieke ruimten zijn die worden 
verkend door lichamelijk engagement. Of 

conceptuele ruimten, vaak beschouwd 
als ruimten met een oneindige dimensie, 
die worden verkend door speculatieve 
benadering. De verkenning van onbek-
ende opties contrasteert met het idee van 
interactie als oplossing van een bepaald 
probleem.

2. Interactie impliceert de gelijktijdige 
activiteit van partners die zich engageren 
met wederzijdse actie, naast en met elkaar, 
in een gemeenschappelijke biotoop. Of 
het nu gaat om een fysieke, biologische, 
culturele, sociale of andere omgeving, 
ze hebben steeds gemeenschappelijke 
middelen, voorkeuren of mogelijkheden.

3. In sociale omgevingen gaat interactie vaak 
gepaard met het delen van speculatieve 
initiatieven met wederzijds begrip. Door te 
inter-ageren dragen individuele agenten 
bij tot een verzameling van opties in een 
continue veranderlijkheid. De omgeving 
zelf wordt gemoduleerd door de handeling 
van het delen en de participatie. Alle 
deelnemende actoren, menselijk of syn-
thetisch, hebben daarbij eenzelfde niveau 
van autoriteit.

4. Interactie gaat gepaard met de ontdekking 
van aanvankelijk verborgen relaties in 
hoog-dimensionale ruimtes. Zo kunnen 
affiniteiten tussen de componenten van 
een interactieve audiovisuele installatie 
(logica, sensoren, mapping) in eerste 
instantie onduidelijk zijn, wat aanzet tot 
anticipatie. Daarna wordt de afweging van 
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ON INTERACTION

The notion of interaction is ubiquitous yet 
typically ill-defined; interaction could mean 
(1) simply flipping a switch to (2) interaction 
in biological workspaces where successful 
symbiotic interaction assures nothing less 
than survival of the interacting species. 
Incidentally, we take continuous inspiration 
from examples of fascinating morphology 
and behavior in natural, biological and social 
environments. What if we could identify the 
constructive components leading to the 
complexity observed? It is quickly understood 
that interesting non-linear behavior issues 
from local interaction of minute building 
blocks leading to either global functionality or 
evolution towards a point attractor signaling 
global dysfunctionality: from blood cells in 
the immune system, to massive neuronal 
firing in the brain underpinning the notion 
of consciousness, to self-organization in ant 
societies, to a sudden revolution ending 
centralized decision-making and many other 
biological, social, and economic systems. 
From this perspective, let’s frame a number of 
observations guiding the implementation of 
much of my interactive work:

1. Interaction is concerned with the explo-
ration of a particular space of options, 
including physical spaces explored 
through bodily engagement as well as 
conceptual spaces (often considered 
of infinite dimension) explored through 
speculative approaches. Exploration of un-

known options is contrasted with viewing 
interaction as problem solving.

2. Interaction implies the simultaneous 
activity of partners engaging in mutual 
action, coexisting in a common biotope, 
be it physical, biological, cultural, social or 
any playground offering common resourc-
es, preferences or opportunities.

3. In social workspaces, interaction is often 
about sharing speculative initiative in 
mutual understanding. Individual agents 
interact by contributing to a pool of op-
tions in continuous mutability, the envi-
ronment is modulated by the very act of 
sharing and participation. All participating 
actors (human or synthetic) are at equal 
levels of authority.

4. Interaction is concerned with the dis-
covery of initially hidden relationships in 
high-dimensional spaces. For example, 
affinities between the components of an 
interactive audiovisual installation (logic, 
sensors, mapping…) might be obscure 
at first and inform the act of anticipation. 
Then, balancing perception and prediction 
becomes a dynamic process highly 
impacting the nature and depth of the 
aesthetic experience.

5. In biological – including human-centered 
– workspaces, the concept of motivation 
plays a crucial role in driving complex 
interaction processes. Therefore, it makes 
sense to develop intrinsically motivation 
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perceptie en voorspelling een dynamisch 
proces dat de aard en de kracht van de 
esthetische ervaring sterk beïnvloedt.

5. In biologische en menselijke omgevingen 
speelt het begrip motivatie een cruciale 
rol bij het aansturen van complexe 
interactieprocessen. Daarom is het zinvol 
om interactieve systemen te ontwikkelen 
die aangestuurd worden door intrinsieke 
motivatie. Dergelijke systemen zijn mooie 
voorbeelden van wat speculative com-
puting wordt genoemd. Een programma 
ontwikkelt bijvoorbeeld geluiden of 
beelden en volgt de complexiteit van de 
reactie van de gebruiker om erachter te 
komen of de gebruiker het eens of oneens 
is met de suggestie van het systeem. 
Muzikale mens-machine interactie kan 
men ondersteunen door middel van 
kunstmatige motivaties en machinaal leren 
[Beyls, 2017].

6. Interactieve systemen moeten rekening 
houden met onvoorspelbare input, 
opzettelijk of accidenteel, en vertonen 
niet lineair gedrag. Bovendien mogen zo’n 
systemen niet bezwijken onder extreme 
omstandigheden door interne logica of 

externe omstandigheden, maar moeten ze 
in zo’n geval een elegante degradatie van 
de prestaties ondersteunen.

7. Interactieve systemen moeten niet alleen 
procedurele prestaties bieden maar eve-
neens dynamisch gedrag vertonen. Zulke 
systemen worden aangedreven door 
positieve feedback. Verandering brengt 
meer verandering met zich mee wat leidt 
tot complex chaotisch gedrag. De menseli-
jke interactor wordt daarbij opnieuw 
betrokken in een onvoorspelbaar proces 
van oorzaak versus effect en fluctuerende 
niveaus van complexiteit.

8. Tot slot is de ontwikkeling van interactieve/
generatieve systemen die rijkdom aan 
ervaring en participatie bieden, een daad 
van esthetische introspectie. Eenmaal een 
idee geïmplementeerd geeft het systeem 
iets terug aan de programmeur. Daarbij 
worden onverwachte vormen van gedrag 
blootgelegd. Deze exploratieve methode 
is ook van groot belang bij de ontwikkeling 
van nieuw werk. Laten we daarom bij het 
creëren van nieuw werk steeds vanaf 
nul beginnen, zonder vooroordelen. Iets 
wat buitengewoon moeilijk is gezien de 
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driven interactive systems. Such systems 
are prime examples of a methodology 
referred to as speculative computing. For 
example, a program develops sounds 
or images and tracks the complexity of 
the user’s response aiming to figure out 
whether the user agrees or disagrees with 
the system’s suggestion. An experimental 
platform for interactive composing inte-
grating artificial motivations and machine 
learning is documented in (Beyls, 2017).

6. Interactive systems should accommodate 
unpredictable input (on purpose or acci-
dental) and offer non-linear behavior. In 
addition, while facing extreme conditions 
(in terms of internal logic or external 
conditions) the system should not break 
down but support graceful degradation in 
performance.

7. Interactive systems should not merely 
offer procedural performance but dynamic 
behavior. Such systems are driven by 
positive feedback, change entails more 
change, potentially steering the system 
into complex chaotic behavior – the 
human (inter)actor again engages in a 

predictive process balancing cause, effect 
and fluctuating levels of complexity.

8. Finally, the development of interactive/
generative systems offering rich and 
compelling modes of experience and 
participation is an act of aesthetic intro-
spection – some idea is implemented, and 
the system talks back to the programmer 
exposing unanticipated forms of behavior. 
The exploration-based method is indeed 
equally paramount in the development 
of new work. Therefore, in creating new 
work let’s start from scratch and without 
prejudice – exceedingly difficult given 
the conditioning complexity of the digital 
medium itself. Then, intuition, rather than 
logic, is a more unselfish adviser informing 
aesthetics-driven software development.

Observing the above considerations, we con-
clude interaction to issue from the discovery 
and management of speculative associations 
in high-dimensional spaces.

Much of my work involves humans interacting 
with virtual creatures organized as self-or-
ganizing distributed agencies. For instance, 
Crickets (2014) suggests a form of symbiotic 

[29] C/.('"-&, interactive audiovisual installation, 2014
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[30+] F.,1"/-.3&, interactive audiovisual installation, 2005
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interaction where humans and creatures 
coexist in a common biotope [!"#$% 29]. 
Creatures appreciate the complexity of 
human input (seen through a camera and 
computer vision), the quantity (how much 
external energy is perceived) and quality 
(corresponding to complexity) of gestural 
activity. In other words, Crickets acts as a 
dynamic boundary – a living interface – 
creating a hybrid of organic and synthetic 
life. Aesthetic survival of both components is 
interdependent; artificial creatures anticipate 
delivery of human energy and humans expect 
complex and interesting behavior in return – 
human and machine engage in a non-trivial 
relationship. From the science of complex 
dynamical systems, we know positive 
feedback potentially pushes global behavior 
into a chaotic attractor leading to unexpected, 
momentarily peaking complexity. The inter-
play of countless distributed internal forces 

and unconditioned external input affords a 
compelling audiovisual experience.

Fingertips (2005) captures spontaneous body 
language through computer-vision. An artifi-
cial eye (camera with software) aims to extract 
physical gestures from whatever is perceived 
in a given space. However, the eye is adap-
tive, sensitivity being inverse proportional to 
the amount of environmental change. The 
dynamics of adaptation echoes in the rhythms 
of real-time sound [!"#$% 30a]. Evita (2005) is 
a similar mixed-reality installation; complexity 
in the virtual world being informed by chang-
es in the physical world [!"#$% 30b].
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conditionerende complexiteit van het 
digitale medium zelf. Dan is intuïtie, eerder 
dan logica, een veel betere adviseur om 
de esthetische ontwikkeling van software 
te ondersteunen.

Bovenstaande overwegingen samenvattend 
kun je concluderen dat interactie tot stand 
komt uit de ontdekking en het beheer van 
speculatieve associaties in hoog-dimensionale 
ruimtes.

Een groot deel van mijn werk gaat over de 
interactie tussen mensen en virtuele wezens 
die zich organiseren als zelforganiserende 
distributed agencies. Bij Crickets (2014) 
bijvoorbeeld treedt er een vorm van symbioti-
sche interactie op waarbij mensen en creatu-
ren samenleven in een gemeenschappelijke 
biotoop [!""#$ 29]. De creaturen evalueren 
de complexiteit van de menselijke input, die 
ze registreren via een camera en computer de 
kwantiteit, de hoeveelheid externe energie, 
en de kwaliteit, de vision: complexiteit van de 
menselijke gebaren. Je kunt Crickets dus zien 
als een soort dynamisch geheel, een levende 
interface, dat een hybride van organisch en 
synthetisch leven creëert. Beide componen-

ten zijn afhankelijk van elkaar: de kunstmatige 
creaturen anticiperen op de levering van men-
selijke energie, de mens verwacht daartegen-
over complex en interessant gedrag. Mens en 
machine gaan zo samen een betekenisvolle 
relatie aan. Uit de wetenschap over complexe 
dynamische systemen weten we dat positieve 
feedback kan leiden tot chaotisch gedrag en 
onverwachte complexiteit. De combinatie van 
talloze interne krachten en beïnvloeding door 
externe input zorgt voor een nadrukkelijke 
audiovisuele ervaring.

Fingertips (2005) registreert spontane 
lichaamstaal. Een kunstoog, een camera 
met software, is geprogrammeerd om de 
fysieke gebaren in een bepaalde ruimte te 
herkennen. Het oog is echter adaptief, haar 
gevoeligheid is omgekeerd evenredig aan 
de mate van verandering in de omgeving. 
De dynamiek van de aanpassingen wordt 
weergegeven in veranderend ritme van real 
time geluid [!""#$ 30a]. Evita (2005) is een 
gelijkaardige mixed reality installatie: daarbij 
wordt de complexiteit in de virtuele wereld ge-
informeerd door veranderingen in de fysieke 
wereld [!""#$ 30b].
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Petri (2009) vertrekt vanuit het idee dat een 
lonende interactie tussen mens en machine 
kan ontstaan door menselijke invloed uit te 
oefenen op een autonoom proces. Deze 
benadering druist in tegen de meest voorko-
mende modellen van interactie die meestal 
uitgaan van nauwgezette controle over een 
bepaald proces. Petri combineert spontaan 
lichamelijk gedrag met complex intern gedrag 
van een kunstmatige wereld. Deze parallelle, 
synthetische wereld kun je beschouwen als 
een gedistribueerd systeem dat bestaat uit 
een populatie van basisentiteiten die deel-
tjes worden genoemd. Die deeltjes spelen 
op elkaar in op basis van een aantal zeer 
eenvoudige regels. Maar eenvoudige lokale 
interacties kunnen aanleiding geven tot onver-
wacht, complex, globaal gedrag dat de sys-
teemontwerper niet kon voorzien. Dit ontstaan 
gebeurt impliciet, zonder dat daarvoor expli-
ciete, globale regels moeten worden uitge-
schreven. Petri ontleent zijn naam aan de lage 
ronde schaaltjes, ook petrischalen genoemd, 

die vaak gebruikt worden in de microbiologie 
[!""#$ 31].

Interactieve systemen bieden een veelzijdige 
waaier aan methodes om te experimenteren 
hoe individuen gevoeligheden ontwikkelen 
en inzicht krijgen in artistiek werk. Je kunt de 
intensiteit van de esthetische ervaring be-
schouwen als de relatie van een kunstwerk tot 
de dynamiek van het beoordelingsproces. In-
zicht of resonantie zijn dus geen gevallen van 
statische perceptie. Belichaamde interactie 
biedt methodes en pragmatische technologie 
om inzicht te verwerven over de cognitieve 
processen die aan de basis liggen van die-
pere interactie tussen mens en machine. Je 
kunt de ervaring van kunst begrijpen als een 
gegrond complex dynamisch systeem. Een 
globale betekenis ontstaat uit lokale interac-
ties tussen een oneindig aantal componenten: 
kunst bestaat als een drijvend netwerk in een 
onmetelijk aantal dimensies.
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Petri (2009) expresses faith in the idea 
that rewarding human-machine interaction 
may emerge from the articulation of human 
originated influence over an otherwise 
autonomous process. This approach is 
in eminent conflict with most commonly 
observed interaction protocols that guarantee 
accurate control over a given process. 
Petri views spontaneous bodily behavior 
of a human interactor as complementary to 
the internal behavior of an artificial world. 
This parallel, synthetic universe is thought 
of as a distributed system consisting of a 
population of basic entities called particles. 
Particles interact locally using very simple 
rules. However, simple local interactions give 
rise to unexpected, complex global behavior 
that could not be anticipated by the systems 
designer – emergence is said to happen 
implicitly without the need for global explicit 
human-engineered guidelines. Petri takes its 
name from the shallow Petri cell culture dish 
commonly used in the field of microbiology 
[!"#$% 31].

Interactive art systems provide a playground 
for experimental evaluation of how individuals 
develop sensitivities and understanding of 
artistic statements in general. We consider 
the intensity of the aesthetic experience to 
relate to the dynamics of the appreciation 
process, insight/resonance is not understood 
as a process of static perception. Embodied 
interaction offers methodologies and 
pragmatic technology to develop knowledge 
of the cognitive processes underpinning 
deep forms of human-machine interaction. 
Generally speaking, the manifestation of art 
can be viewed as an emergent property of a 
grounded complex dynamical system; a glob-
al meaning emerges from local interactions 
between an infinite number of components. 
Art exists as a floating network spanning in an 
unknown number of dimensions in time and 
space.

[31] P"-/., interactive audiovisual installation, 2009
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CONCLUSIE

In dit essay komen enkele basisprincipes naar voren. Deze 
worden in hoofdstuk door Jack Ox in detail beschreven. Kort 
samengevat hebben we te maken met ten eerste het prin-
cipe van co-existentie: alles wat gebeurt, wordt steeds be-
paald en mogelijk gemaakt door het delen van een sociale 
dynamiek, uitgestrekt over netwerken van oneindige dimen-
sionaliteit. Ten tweede is er het principe van verandering: 
de betekenis komt voort uit intervallen, niet uit vaststaande 
feiten. Daarnaast is er ook nog het principe van maximalise-
ring van diversiteit: algoritmes zijn adaptief en leren gradueel 
ten einde een niveau van maximale diversiteit te bereiken. 
Tenslotte is er het principe van invloed: het begrip controle is 
een illusie. Betekenis en implicatie ontwikkelen zich middels 
het beoefenen van invloed van ontelbare virtuele, fysieke of 
hybride componenten.

Na het overlijden van Muhal Richard Abrams in oktober 2017 
schreef de toenmalige voorzitter van de AACM (Association 
for the Advancement of Creative Musicians): “Zijn glimlach 
zei: doe wat ondenkbaar, wat onvoorspelbaar is. Breng de 
wereld met je mee naar een plaats van vreedzame coëxis-
tentie waarin er plaats is voor de diversiteit aan ideeën en 
ervaringen” [Mitchell, 2017]. De cirkel is rond.

Deze tekst is vertaald uit het Engels door Cédric Raskin
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IN CONCLUSION

Throughout the above writing, a few basic principles 
emerged – they are fully addressed in the chapter by Jack 
Ox, elsewhere in this volume. In short, we are dealing 
with (1) the principle of co-existence; whatever happens is 
both conditioned and afforded by virtue of sharing social 
dynamism extended in networks of infinite dimensionality, 
(2) the principle of change; meaning sprouts from intervals, 
not facts, (3) the principle of maximization of diversity; a 
priori, algorithms reach out and sometimes actively learn to 
yield maximum behavioral diversity, and (4) the principle of 
influence; the notion of control being an illusion, meaning 
and implication develops from the expression of influence of 
innumerable virtual, physical or hybrid components.

Following the passing of Richard Muhal Abrams in October 
2017, a former president of the AACM (Association for the 
Advancement of Creative Musicians) writes: “His smile said: 
do the unthinkable, the unpredictable. Bring the world with 
you to a place of peaceful coexistence that celebrates the 
diversity of ideas and experiences” (Mitchell, 2017). We have 
come full circle.
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founder or as a co-founder - such as Music 
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entific and engineering world of visualization. 
Ox presented a paper at IEEE VIZ conference 
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The Gridjam, J.S.Bach’s Ein feste Burg ist 
unser Gott, BWV 80, Bruckner’s Eighth Sym-
phony, and Stravinsky’s Symphony in Three 
Movements can be accessed at:  
http://intermediaprojects.org/pages/UrFor-
Sale.html

www.jackox.net
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azine Fabiola together with Jan Vanroelen, 
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