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Selectie samenwerkingen Societe

De tekst ‘YES / NO’ behandelt de wisselwerking tussen ‘esthetica’, ‘logica’ en
‘semantica’; leer van de betekenis. Het toepassingsgebied dat ons interesseert
is dat van de taal en dat van de filosofie. Taal wordt in conceptuele kunst aangewend om een idee te beschrijven, waar het in algoritmische kunst aangewend
wordt om een systeem te beschrijven. Logica gaat het technische en het conceptuele binnen semantiek verbinden. De tekst ‘YES / NO’ legt een verband
tussen propositieleer (semantiek), instructies (conceptuele kunst, aan de hand
van voorbeelden in het werk van Joseph Kosuth en Art & Language) en algoritmes (algoritmische kunst, aan de hand van voorbeelden in het (eigen) werk van
LAb[au]) aan de hand van de logica van enerzijds Kant, Frege en Wittgenstein
en Leibnitz, Boole en Turing anderzijds.

Korte beschrijving YES / NO

De titel ‘Hocus Locus’ is afgeleid van het samenvoegen van twee begrippen;
die van ‘locus’; het Latijnse woord voor ‘ruimte’ en die van ‘hocus pocus’; een
synoniem voor magische formule. De titel als zodanig kan worden opgevat
als de toverformule om een esthetisch kader te bepalen door middel van een
methode waarbij persoonlijke, willekeurige overwegingen worden vermeden
ten gunste van meetbare, wetenschappelijke overwegingen. De tekst behandelt
zodoende de wisselwerking tussen ‘mathematica, cybernetica en informatica’
en hun invloed op kleur (in het werk van o.a. Francois Morellet) en ruimte (in
het werk van o.a. Sol Lewitt en Casey Reas) , aan de hand van de theorien van
Claude Shannon, Max Bense, David Birkhoff en Norbert Wiener.

Korte beschrijving Hocus Locus

Ik probeer er een antwoord te formuleren aan de hand van voorbeelden uit de
conceptuele en algoritmische kunst: Na wakker geworden te zijn in een heruitgave van ‘Groundhog Day’ (Een fantasie komedie uit 1993 waar het hoofdpersonage, gespeeld door Bill Murray, steeds opnieuw wakker wordt in dezelfde
dag, die hij zich de ambitie heeft aangemeten het hart te winnen van de vrouw
van zijn dromen, gespeeld door Andie MacDowell), vingen we aan met het
- bevragen van onze relatie tot de ons omringende objecten. Bronmaterialen bleken
moeilijk te verkrijgen. ‘Gebruiksvoorwerpen’ werden ‘misbruiksvoorwerpen’.
Bv. Roman Singer
- contempleren van het tijdsruimte vacuum:
Bv. John Baldessari’s ‘Six colourful inside jobs’ van 1977 vs kunst in video
games: het ‘activeren’ in bv. Animal Crossing, ‘creeeren’ in bv. Minecraft en
‘tentoonstellen’ in bv. Occupy White Walls of Second Life
- converseren met de buitenwereld aan de hand van het contempleren van onze
afstand tot elkaar
Bv. On Kawara’s ‘I am still alive’ postkaarten vs David Horvitz’s applicatie ‘The
Space Between Us’
- bevragen van privacy (tracking app’s en camera’s)
Bv. Addie Wagenknechts installaties met CCTV camera’s en data centers

Aanzet tentoonstelling

- Esthetique relationelle,
Nicolas Bourriaud – Les presses du réel, 1998
- Institutional Critique: An Anthology of Artists’ Writings,
Alexander Alberro & Blake Stimson - MIT Press, 2009
- Working Conditions,
Hans Haacke – MIT Press, 2016
- Function of the museum,
Daniel Buren – The Museum, 1973
- Marcel Broodthaers, Véritablement,
Christophe Cherix – MOMA, 2013
- Ends of the Earth: Land Art to 1974,
Philipp Kaiser & Miwon Kwon – MOCA, 2012
- Speaking Code: Coding as Aesthetic and Political Expression,
Geof Cox & Alex McLean – MIT Press, 2012
- Behind The Blip,
Matthew Fuller – Autonomedia, 2003

Selectie lectuurlijst

Els Vermang

LAb[au]
Manuel Abendroth
Jérôme Decock
Els Vermang
www.lab-au.com

π

Dit werk confronteert de kijker met de oneindige reeks cijfers van Pi. Als een van de enige echt willekeurige reeksen die tot nu
toe bekend zijn, bevat Pi alle mogelijke cijfercombinaties en kan zo, in theorie, het hele universum beschrijven. In het hier gepresenteerde proces worden deze getallen eerst vertaald in karakters en vervolgens geanalyseerd aan de hand van de mogelijke
woordvorming. De eeuwige berekening van de Pi reeks wordt een soort automatisch gegenereerde poëzie, die ook kan worden
gezien als een poging om het geheime patroon van het universum te ontcijferen.

2019

aluminium
160 split-flaps
maatwerk electronica
computer
generatieve software

10 pcs 1 50 * 15 * 26 cm

origamiJacquards

De transcodering van het alfabet verschijnt op vier wandtapijten die geweven zijn door een nul-één (under-over) Jacquard proces. Uitgaande van het principe dat weven een code is, toont het weefsel een taalpatroon dat de notie van de vlag als signaal
naar het wandtapijt als encyclopedie uitbreidt. De vele mogelijke manieren om de combinaties te structureren leveren diverse
geometrische patronen op, waardoor er een verbinding ontstaat tussen formele logica en geschreven taal.

2019

jacquard tapijt
generatieve software

1 80 * 1 80 cm

U-238 > Pb-206

Dit werk illustreert de materiële verandering van uranium naar lood, bekend
als “uranium-lood-datering”, een 14-stappen-transformatieproces dat het
ene materiaal in het andere verandert. De overgang duurt enkele miljoenen
jaren. Gebaseerd op hetzelfde materiaal/kleur in twee verschillende toestanden, onderzoekt het werk de notie van het monochrome en plaatst het in
relatie tot de tijd. Hoewel ze in feite identiek zijn, verschijnen de geschilderde
kleuren als in verre tijden.

2019

30 * 30 cm

chroma

De schilderijen verkennen de erfenis van het monochrome. In ‘chroma’ kan hetzelfde schilderij geheel wit zijn en op een ander moment
geheel zwart. Tussen deze twee toestanden in beschouwt de toeschouwer een langzaam maar ononderbroken proces van materiële
transformatie; de propagatie en dissipatie van de ene kleur in de
andere kleur, en vice versa. Deze paradox van het één zijn en het
tegendeel daarvan stelt het monochrome als een absolute staat van
pure kleur ter discussie.

2019

variable

xxxxxxxxxxxx

Als men de 26 letters van het alfabet willekeurig permuteert, kan het slechts een ogenblik of een ongelofelijke hoeveelheid
tijd duren om een 12-letterig woord te produceren: theoretisch kan het van 1 seconde tot oneindig duren. Het systeem wordt
geïnitialiseerd aan het begin van de tentoonstelling, waarbij de zoektocht een 12-letterig woord wordt gestart. Komt er tijdens
de tentoonstelling een woord te voorschijn? Krijgen we de kans om er een te zien? Welk woord zal het zijn?

2019

16 segment display
maatwerk electronica
computer
generatieve software

60 * 8 * 8 cm

palimpsest

Palimpsest is een openbaar kunstwerk ontworpen voor de koeltoren van een voormalig industrieterrein in Gent, België. Het
kunstwerk bestaat uit twee cirkelvormige displays - een bovenaan de schoorsteen en een onderaan de schoorsteen. De onderste
ring toont het proces - het genereren van willekeurige letters, terwijl de bovenste het resultaat toont - woorden die toevallig
zijn ontstaan door combinatorische logica. Het overschrijven van gevonden woorden op de bovenste ring volgt het palimpsestprincipe in een digitale display, waarbij een autopoietisch lichtbord de voorbijgangers uitnodigt om deel te nemen aan het lezen
en het interpreteren van de woorden.

2019

staal
aluminium
PMMA
maatwerk electronica
LED computer
16 segments LED displays
generatieve software

hoogste ring: 1 50 * 4 50 * 4 50 cm
laagste ring: 8 * 1 50 * 1 50 cm

If Then Else

If Then Else is een voorwaardelijke verklaring in programmeertaal,
onderworpen aan een Booleaanse evaluatie, waar of onwaar, 1 of
0. De oorsprong van de uitdrukking kan worden herleid tot de taalfilosofie en haar predikaatlogica, die ons in staat stelt om algoritmisch
en conceptueel denken te relateren door middel van semantiek. De
handgeschreven voorstelling tempert de soberheid van zowel de
uitspraak als het koude licht, waardoor de uitdrukking een bijna
poëtische dimensie krijgt.

2019

80 * 40 cm

Good Luck

Het project gaat over het verschil tussen ‘toeval’ en ‘geluk’; tussen haar probablistisch en haar symbolisch begrip. Door het tentoonstellen van een veld
van Trifolium Pentaphyllum; een genetisch gemanipuleerde variant van het
veel voorkomende Trifolium Repens, benadrukt het kunstwerk de spanning
tussen manipulatie en verbeelding.

2019

variabel

OMG

Het kunstwerk heeft als doel de kosmische stralen van het universum te decoderen door ze in licht en geluid weer te geven.
Kosmische stralen zijn hoogenergetische deeltjes die in de interstellaire ruimte circuleren. Omdat licht sneller reist dan kosmische
stralen, komen ze tot 10 miljoen jaar later op aarde aan dan hun oorsprong. Het leidt ons dus direct naar de relativiteit van de
tijd: we meten iets wat niet meer bestaat. Kosmische stralen zijn dragers van dit vroegere bestaan.

2019

Geiger-Mueller tubes
fluorescent licht tubes
luidsprekers
maatwerk electronica
generatieve software

variabel

Positions of Past Presence

Binnen een geselecteerde zone van een muur wordt elk bestaand gat gevuld met een schroef. De schroeven roepen herinneringen op aan iets dat op die plek heeft bestaan; een spoor. Elk van de gebruikte schroeven wordt gelogd door de naam van zijn
verleden en de datum van zijn nieuwe aanwezigheid, waardoor er weer een spoor ontstaat.

2018

protocol
schroeven

variabel

Interstice

Het kunstwerk volgt een eenvoudig protocol: een geometer meet met de hoogste nauwkeurigheid de ruimte en markeert zijn
driehoekspunten op de vloer. Het resultaat is een tekening die bovenop de oorspronkelijke plattegrond van de architect gelegd
wordt. Op basis hiervan wordt een kaart getekend die de afstand tussen beide, de toegevoegde of ontbrekende millimeters
en het verschil in hoeken aangeeft. Door het openvouwen van de plattegrond wordt de bezoeker uitgenodigd om alle grenzen
van de ruimte te verkennen. Door dit te doen wordt zijn aandacht gevestigd op deze kleine ruimte, de tussenruimte, die bestaat
tussen het plan; wat is verbeeld, en de realisatie ervan; wat is gerealiseerd.

2018

driehoeksmeting
detailtekening

variabel

Modern Times

Toen Jacobo Dondi in 1340 de klok zijn vorm gaf, vormde hij meer dan een visualisatie van de tijd: hij creëerde een beeld van
de wereld. Met zijn cirkelvormige en cyclische eindigheid stelt hij het universum als mechanisme voor en vestigt hij een van de
sterkste iconen van de renaissancewereld. In 1970 vervangt de digitale klok de uurwerkhand en de wijzerplaat door een lineaire
weergave. Door de analoge en de digitale klok naast elkaar te plaatsen, creëert het kunstwerk ‘Modern Times’ een tautologie
van het begrip tijd met hun bijbehorende cirkelvormige en lineaire wereldbeeld.

2017

analoge klok
digitale clock

variabel

What hath God wrought?

De titel citeert een regel uit het ‘Book of Numbers’ in vroegmodern Engels. Het was het eerste bericht dat ooit per telegraaf werd
verzonden in 1844. De uitvinding ervan markeert het begin van de communicatietechnologie op basis van elektrische binaire
codering en de scheiding tussen informatie en haar materiële inscriptie. De telegrafen van de installatie zijn in netwerk met
elkaar verbonden, terwijl ze het citaat van de ene naar de andere telegraaf verzenden en ontvangen. Het hamergeluid van hun
zenders en het gepiep van hun ontvangers vertalen de berichten in geluid waar het papier het spoor vormt van deze conversatie.
Na verloop van tijd verschijnen er woordverbindingen en spelfouten en veranderen de signalen. Dit Morse-orkest gelooft in de
vooruitgang maar stelt daarentegen een zelfregulerend systeem voor waar de fout heerst en de parameter van evolutie wordt.

2016

MDF
maatwerk electronica en mechanica
impact printers
generatieve software

variabel

365

‘365’ is een installatie die bestaat uit monumentale, op maat gemaakte alfanumerieke 16-segmentdisplays, waarop woorden
worden weergegeven. De projecttitel verwijst naar het aantal dagen in een jaar. Elke dag genereert het systeem willekeurig een
ander woord, volgens de onvoorspelbare en combinatorische logica van het systeem, en de daarbijhorende associaties. Deze
auto-poëtische machine bevraagt door middel van schijnbaar betekenisloze woorden onze gewoontes; ‘métro, boulot, dodo’,
en vernieuwt de lectuur van ons dagelijkse postindustriële landschap.

2016

staal, aluminium
pmma
maatwerk electronica
LED
computer
generatieve software

variabel

365 (2016, Charleroi) :
www.facebook.com/charleroi365
365 (Leuven, 2019) :
https://weer.sluispark.be/index.php?p=mnu_webcam
Zait Wuert (Luxemburg, 2019) :
www.instagram.com/zait_wuert/

Thousand Six Hundred Light Years

Reflexie over het monochrome en de mogelijke interpretatie ervan vandaag de dag. Als het zwarte vierkant op zwarte achtergrond door Malevich een nieuwe ervaring van ruimte en tijd voorstelt en Yves Klein’s blauw de visie van oneindigheid en absolute tijd is, dan is dit radio-luminescente monochroom in tegendeel een uitdrukking van verval, een uitstoot van energie in de
ruimte die langzaam vervaagt in de tijd.

2016

radio-luminescente verf
geiger counter
luidspreker

variabel

origamiSemaphore

Dit werk verkent de vlakvulling van vlakke geometrieën samen met de combinatorische logica, waarbij de principes van semafoorsignalering worden gebruikt om de formele taal uit te breiden naar geschreven/gesproken taal. Het uitgangspunt bestaat uit
vijf modules die de codering en de antropomorfe beperkingen van de vlagtelegraaf (semafoor) omzetten in een geometrische en
kinetische constructie. Maar in plaats van woorden weer te geven, laat het werk willekeurig letters toe, waardoor gelijke geometrische composities ontstaan. Hier wordt betekenis de combinatie van alle mogelijke betekenissen binnen dezelfde constructie.

2019

5 pcs of 80 * 50 cm

origamiPinwheel, 70 triangles x 12 kites

Deze kinetische reliëfs zijn gebaseerd op verschillende vlakvullingen en vullen een oppervlak met driehoekige vormen. Het
terugkerende patroon ontstaat door de vermenigvuldiging van een driehoek die een gelijkaardige grotere driehoek vormt. Het
werk maakt dus deel uit van een eindeloos, groter geheel. De geometrie wordt aangevuld met kleuren die ten grondslag liggen
aan de samenstellende delen en benadrukt de beweging van de tegels. Door een onregelmatige beweging binnen een regelmatige compositie wisselt het werk tussen orde en wanorde, voorspelbaarheid en onvoorspelbaarheid.

2018

aluminium, staal
MDF
verf
servomotors
custom tailered electronica
generatieve software

1 25 * 2 50 cm

origamiSquare 6*18*1

2016

2 00 * 6 00 cm

Linklaters
Brussel, Belgie

origamiSquare, 59 triangles

2017

3 00 * 1 25 cm

Linklaters
Madrid, Spanje

origamiRhombi, 42 Rhombi Large x 34 Rhombi

2018

3 00 * 1 25 cm

Helmut Marko Hotels
Graz, Oostenrijk

origamiHexa, 198 Kites

2017

9 00 * 9 00 cm

Reynaers Institute
Duffel

origamiLexicon

Samengesteld uit een reeks prenten die de stappen van de instructies visualiseren die aan de basis liggen van het kinetische
gedrag van de origamis, vormt het Lexicon het conceptuele kader van de origamis. De procedurele aard ervan stelt ons vermogen om creatief denken te vertalen naar geschreven regels in vraag en onderzoekt als zodanig de relatie tussen kunst en taal.

2017

A4 120gr Steinbach papier
grafiet
zwarte anti-reflex frames

variabel

origamiPermutations

De origamiPermutaties zijn een reeks unieke reliëfs die de vlakvulling van een oppervlak in verdelingen en onderverdelingen
verkennen. De permutatie is de zinsbouw en de divisies zijn de woordenschat. Samen bepalen ze de vormentaal van het werk.
Volgens dit principe wordt een onbeperkt aantal variaties verkregen, en elk reliëf is slechts een fragment van het oneindige vlak.

2016 - ...

MDF
ABS
verf

variabel

deepBlue

Dit werk doorloopt in 43 pagina’s de kleurovergang van wit naar zwart door 256 tinten blauw. Elk van hen wordt gevisualiseerd
door zijn binaire codering in de vorm van een 8x8 raster. De kolommen en rijen van het raster worden dan gelezen als cijfers
en letters. Door gebruik te maken van de combinatorische logica van het binaire systeem, dat ook de basis vormt van het
schaakspel, creëert het werk een niet-metaforische relatie tussen kleur en tekst en geeft het een historisch perspectief met de titel
verwijzing naar Deep Blue, de IBM-computer die in 1997 won van de wereldkampioen schaken Garry Kasparov.

2016

computer gegenereerde prints
generatieve software

variabel

808

808 genereert patronen van lijnen, ritme en beweging. Het visuele veld van de op maat gemaakte ‘split flaps’, de vroegere
apparaten die gebruikt werden om informatie weer te geven in treinstations en op vliegvelden, is onderverdeeld in 8 secties die
de 8-bits logica van de oude computermuziek en -berekening onderstrepen.

2016

vintage split-flaps
vinyl
maatwerk electronica
generatieve software

1 73 * 35 * 22 cm

1 of a Billion Days

Als men aan de tijd denkt, kan men zich eender welk referentieel systeem voorstellen om de essentie ervan vast te leggen. Een
16-segment display kan niet alleen alfanumerieke symbolen weergeven, maar ook een verbazingwekkend aantal unieke combinaties: 2e180. Deze combinaties bevatten alle mogelijke tekens en woorden in allerlei talen. Als er elk uur één combinatie
zou worden weergegeven, zou het meer tijd kosten dan de aarde heeft bestaan om ze allemaal weer te geven. De muur komt
overeen met combinaties die gedurende één dag worden gegenereerd. Uit een eenvoudige constructie komen oneindig veel
variaties voort die betrekking hebben op de perceptie van tijd en de productie van betekenis.

2015

216 computer gegenereerde prints
216 zwarte A4 frames
lichtobject
generatieve software

variabel

1 of a Billion Weeks

Alle vier kaders op de muur en elk boek op de tafel vertegenwoordigt de combinaties die gedurende één dag zijn gegenereerd,
terwijl alle achtentwintig kaders op de muur en zeven boeken alle combinaties verzamelen die gedurende een hele week zijn
gegenereerd.

2016

28 zwarte A1 frames
7 hard cover A4 boeken
lichtobject
generatieve software

variabel

1 of a Billion Years

Elk kader op de muur vertegenwoordigt de combinaties die gedurende één dag worden gegenereerd, terwijl alle 365 kaders
op de muur of 365 pagina’s van een boek alle unieke combinaties verzamelen die gedurende één jaar worden gegenereerd.

2019

365 zwarte A1 frames
100 hard cover A4 boeken
lichtobject
generatieve software

variabel

pergola

Kinetisch lichtkunstwerk dat bestaat uit een stalen hangstructuur die de roterende vierkante tegels draagt. Het kunstwerk nodigt
de toeschouwers uit om onder deze kunstmatige hemel te kijken naar patronen van licht en beweging.

2015

staal, aluminium
verf
motors
maatwerk electronica
reactieve software

9 modules 2 10 * 2 10 cm

10e-15

Dit kunstwerk in de openbare ruimte is gemaakt voor het Franse onderzoekscentrum Femto in Besancon. Femto is een voorvoegsel in het metrisch stelsel dat een factor 10e-15 aangeeft. De toepassingen zijn o.a. de manipulatie van lichtfotonen. De
installatie zet deze exponentiële maat om in 15 Fresnel-lenzen, elk met een eigen brandpunt. Ze vormen een continue fries van
progressieve uitvergroting die inspeelt op de waarneming van de kijker. Een ‘abstracte’ schaal wordt getransformeerd tot een
‘concreet’ visueel spel door het licht te breken in zijn kleurrijk spectrum, waarbij ook moiré-effecten en chromatische aberratie
worden geproduceerd.

2014

aluminium kader
15 maatwerk Fresnel lensen
lichtobject

15 00 * 65 * 19 cm

mosaique 15x26

Kinetisch lichtkunstwerk dat het zichtbare spectrum van licht toekent aan de positie (ruimte) en de beweging (tijd) en op die
manier ‘kleur’ en ‘beweging’ verenigt aan de hand van ‘licht’.

2012

hout
390 lineaire motoren
RGB spots
maatwerk electronica
1 computer
generatieve software

6 20 * 3 40 cm

mosaique 8x8 rgb

Stelt de relatie tussen licht, positie en beweging in vraag door een regelmatig raster van 8*8 vierkanten te bedienen en het RGBlicht in zijn samenstellende kleuren te breken.

2013

MDF
verf
64 lineaire motoren
RGB spots
maatwerk electronica
generatieve software

2 00 * 2 00 cm

mosaique 8x8 bw

Stelt de relatie tussen licht, positie en beweging in vraag door een regelmatig raster van 8*8 vierkanten van achteren te verlichten
met wit licht, waarbij gradaties van verschillende intensiteit elkaar overlappen en de illusie van een witte schaduw wordt gewekt.

2018

hout
75 lineaire motoren
LED
maatwerk electronica
generatieve software

1 35 * 1 35 cm

mosaique 5x15 bw

Het mozaïek is gebaseerd op een regelmatig raster van 75 tegels. Elke tegel kan individueel worden geactiveerd en is voorzien
van retro-verlichting. Hierdoor ontstaan witte lichtgevende vlakken tegen de zwarte achtergrond, waardoor de illusie van schaduw ontstaat. De omkering van licht en schaduw en de wisselende intensiteit van de gradiënten zorgt verder voor een optisch
effect: het uittrekken van een zwarte tegel veroorzaakt de omgekeerde beweging van een ingeschoven witte tegel en vice versa.
De beweging van de tegels volgt een combinatorische logica, balancerend tussen geordende en ongeordende patronen.

2018

hout
75 lineaire motoren
LED
maatwerk electronica
generatieve software

2 40 * 90 cm

Tentoonstelling
Actie <> Reactie
Kunsthal, Rotterdam [ nl ]
22.09.18 > 20.01.19
Van liinks naar rechts:
Zelvinas Kempinas
Hans Haacke
LAb[au]
Luis Tomasello

mosaique 5x10 bw

2018

hout
50 lineaire motoren
LED
maatwerk electronica
generatieve software

1 65 * 90 cm

signalToNoise / signalToNoisePermutations

De term ‘signal to noise’ is een in de wetenschap en techniek gebruikte maat die het niveau van het signaal vergelijkt met de
achtergrondgeluiden. Het werk met dezelfde titel plaatst de kijker in het centrum van een autopoietische machine, een cirkelvormige installatie die wordt gevormd door 512 mechanische split-flaps. Ze draaien met een variabel snelheid die wordt bepaald
door het rekenproces dat woorden genereert uit willekeurige lettercombinaties.

2012

aluminium
512 split-flaps
maatwerk electronica
1 computer
generatieve software

h: 1 80 cm
ø: 3 40 cm

Binary Waves

Kinetisch lichtkunstwerk dat de elektromagnetische stroming meet en deze omzet in lichtgevend, kinetisch en sonisch gedrag,
uitgezenden door 40 panelen van 3 meter hoog en 60 cm breed die om hun verticale as draaien, en de onzichtbare stromen
van de stad zichtbaar maken.

2008

aluminium, spiegel pmma,
LED
contact luidsprekers
maatwerk electronica
1 spectrum analyser
1 computer
reactieve software

paneel:
3 00 * 60 * 12 cm
installatie:
variabel

framework 5x5x5

Kinetisch lichtkunstwerk dat de tweedimensionale schermruimte uitbreidt door de pixelresolutie te transponeren naar de fysieke
ruimte, dat de opgenomen data uit de fysieke omgeving in een kinetisch en lichtgevend spel vertaalt.

2007 - 2009

aluminium, lexan
LED
maatwerk electronica
250 servomotoren
50 sensoren
5 computers
reactieve software

10 00 * 2 15 * 85 cm

particleSynthesis

Geluidsinstallatie die gebruik maakt van een op maat gemaakte 3D realtime engine dat de weergave van partikel - en de granulaire synthese in een audiovisuele constructie van 360° mogelijk maakt.

2010

Plexiglas
6 computers in netwerk
6 schermen
4 luidsprekers
maatwerk electronica
generatieve software

ø: 3 00 cm
h: 45 cm

Consoles

Real-time visueel kunstwerk

2007 - 2011

Plexiglas
4 computer in netwerk
4 TFT schermen
4 compact flash kaartjes
maatwerk electronica
generatieve software

1 72 * 32 * 29*cm

pixFlow #2

2007

swarmDots

2009

particleSprings

2011

chrono
2007

Lichtkunstwerk dat het medium zelf uitdrukt; licht en het bijbehorende kleurmodel; RGB door de basiseenheden - uren, minuten
en seconden - toe te wijzen aan de primaire kleuren van het licht - rood, groen en blauw.

302 400 LEDs
1 computer
autreactieve software

4400 m2

chronoPrints

De eenheden van de tijdmeting - uren, minuten en seconden - worden geassocieerd met de primaire kleuren van het licht - rood, groen en blauw. Deze
associatie resulteert in een proces waar het vlak geleidelijk aan gevuld wordt
met gekleurde oppervlakken. Elk van de 24 prints weerspiegelt het patroon
van een uur van de dag, van de eerste seconde in de rechterbovenhoek tot
de laatste in de rechterbenedenhoek, en geven de relatie tussen kleur en
tijd weer.

2009

1 10 * 1 10 cm
60 * 60 cm

fLux

Reactief lichtkunstwerk dat de beweging van de voorbijganger omzet in licht en geluid, overgebracht door 96 verticale profielen,
die een dialoog vormen tussen licht, lux, en de doorgang van mensen, flux.

2020

roestrvij staal structuur met lexan diffusers
LEDs
maatwerk electronica
reactieve software

h: 4 00 cm
l: 70 00 cm

Société
Manuel Abendroth
Els Vermang
www.societe-d-electricite.com

03.09 - 1.11.2020 - From Translating to Transcoding
Groepstentoonstelling met Cory Arcangel, Gert Aertsen, Carl
Andre, Matthew Biederman, Otto Berchem, Jane Benson,
Alec De Busschère, Detanico & Lain, Lars Fredrikson, PierrePhilippe Hofmann, Farah Khelil, Takahiro Kudo, LAb[au], Le
Corbusier & Iannis Xenakis, Matan Mittwoch, Julie Morel,
Joachim Olender, Jacob Riddle, Thomas Ruff, Karin Sander,
Yann Sérandour, Venetian Snares, VOID, Hannah Weiner,
Wennig & Daubach
05.09 - 09.11.2019 - Encountered Error
Groepstentoonstelling met Art & Language, Nobutaka
Aozaki, Robert Barry, Walead Beshty, David Birkin & Mariam
Ghani, Stanley Brouwn, Stefan Brüggemann, Marc Buchy,
Tony Conrad, Damien Dion, Michel François, Benjamin
Gaulon, Eugen Gomringer, Bert Jacobs, Dieter Kiessling,
Maria Kley, Elizaveta Konovalova, Gustav Metzger, Matan
Mittwoch, Joseph Nechvatal, Dennis Oppenheim, Ed
Ruscha, Naama Tsabar
25.04 - 29.06.2019 - Calculated Chance
Groepstentoonstelling met Eva Barto, Jérémie Bennequin,
Claude Closky, David de Tscharner, Herman de Vries, Karen
Ann Donnachie & Andy Simionato, Robert Filliou, Michel
François, Marine Hugonnier, Christian Jankowski, JODI,
Ellsworth Kelly, LAb[au], Sébastien Lacomblez, Man Ray,
Manfred Mohr, Jonathan Monk, Frieder Nake, Michalis
Pichler, Yann Sérandour & Julie C. Fortier, Peter Struycken,
Gerhard von Graevenitz, Elsa Werth
06.09 - 10.11.2018 - Measurements
Groepstentoonstelling in samenwerking met Christophe
Veys met Pep Agut, Art & Language, Mel Bochner, Nathalie
Brevet_Hughes Rochette, Stanley Brouwn, Marc Buchy,
Martin Creed, Lieven De Boeck, Angela Detanico & Rafael
Lain, Esther Ferrer, Fred Forest, Michel François, Hamish
Fulton, Mark Geffriaud, Marco Godinho, Alexander Gutke,
Hans Haacke, Michael Johansson, LAb[au], Jan Robert

Tentoonstellingen Société

Leegte, Rokko Miyoshi, Claire Morel, OMA / Rem Koolhaas,
Roman Ondák, Rafaël Rozendaal, Christophe Terlinden,
Ignacio Uriarte, Pep Vidal

Roland Sabatier, Peter Scott, Daniel Spœrri & Robert Filliou,
Joëlle Tuerlinckx, UBERMORGEN, Oriol Vilanova, Lawrence
Weiner, Ian Wilson, Erwin Wurm.

19.04 - 30.06.2018 - Earth & Sky
Groepstentoonstelling
met
Neal
Beggs,
Nicolas
Bourthoumieux, James Bridle, Marc Buchy, Mark Geffriaud
& Géraldine Longueville, Jakub Geltner, Marco Godinho,
Mishka Henner, Douglas Huebler, Pierre-Philippe Hofmann,
Julien Levesque & Albertine Meunier, Heinz Mack, Jonathan
Monk, Dennis Oppenheim, Jon Rafman, Ed Ruscha,
Joachim Schmid, Robert Smithson & Nancy Holt, UVA,
Kris Van Dessel, Clement Valla, Harald Ancart, Daniela de
Paulis, Nicolas Desplats, Yoko Ono.

07.09 - 14.11.2016 - Xerox
Groepstentoonstelling in samenwerking met Gregory Lang
met A Constructed World, Xavier Antin, Mel Bochner, Jérémie
Boyard, Dieudonné Cartier, Cejar, Michiel Ceulers, William
Marie Claes, Claude Closky, Continuous Project, François
Curlet, Aljosa Daumerie, Hanne Darboven, Alessandro de
Francesco, Denicolai & Provoost, Tiago Duarte, gerlach
en koop, Pati Hill, Hudinilson Jr, Nicholas Knight, Alison
Knowles, Jean Mathiaut, Jonathan Monk, Carsten Nicolai,
Alexandre Perigot, Michalis Pichler, Wilfrid Rouff, Peter Scott,
Yann Sérandour, Sonia Sheridan, Eric Stephany, Joseph
Strau, Christophe Terlinden, Richard Torchia, Klaus Urbons,
Michael Van den Abeele, Gil J. Wolman.

07.09 - 12.11.2017 - Time
Groepstentoonstelling met Gert Aertsen, Art & Language,
Jeffrey Michael Austin, Jérémie Bennequin, Julien Berthier,
Patrick Bernatchez, Mel Bochner, Joshua Citarella &
Brad Troemel, Claude Closky, Hanne Darboven, Edith
Dekyndt, Félicie d'Estienne d'Orves, David de Tscharner,
Mark Geffriaud, David Guez, On Kawara, Joseph Kosuth,
LAb[au], La Monte Young & Marian Zazeela, Peter Lemmens,
Albertine Meunier, Nathalie Brevet_Hughes Rochette, Roman
Opalka, Bertrand Planes, Sebastien Reuzé, Seth Siegelaub,
Hirushi Sugimoto, Christophe Terlinden, Kris Van Dessel.
15.04 - 15.07.2017 - Modus Operandi
Groepstentoonstelling in samenwerking met Gregory Lang
met Pep Agut, Elena Bajo, Robert Barry, Julien Bismuth, Mel
Bochner, Angela Bulloch, Alejandro Cesarco, Luis Paulo
Costa, Claude Closky, Hanne Darboven, Alec De Busschère,
Alessandro De Francesco, Francois Dallegret, Walter De
Maria, Jan Dibbets, Detanico Lain, Pascal Dombis, Peter
Downsbrough, Mark Geffriaud, Aurélie Godard, Isidore
Isou, Nicholas Knight, LAb[au], David Lamelas, Sol LeWitt,
Eva & Franco Mattes, Manfred Mohr, Gianni Motti, Paulo
Nazareth, Dennis Oppenheim, Casey Reas, Claude Rutault,

28.05 - 31.07.2016 - Monochrome
Groepstentoonstelling met John Armleder, Maria Boto
Ordonez, Herman de Vries, Pascal Dombis, Javier Fernandez,
Joseph Kosuth, Sébastien Lacomblez, Pierre-Pol Lecouturier,
Jan Robert Leegte, Aurélie Nemours, Ad Reinhardt, Alisson
Rossiter, ubermorgen, Kris Van Dessel, Addie Wagenknecht.
20.02 - 24.04.2016 - 0,1,1,2,3,5,8
Groepstentoonstelling met David Adey, Peter Beyls, Samuel
Bianchini, Ryoji Ikeda, LAb[au], Micah Lexier, François
Morellet, Roman Opalka, Tristan Perich, Guy Rombouts,
Jonathan Sullam.
08.10 - 19.12.2015 - Indent
Groepstentoonstelling in samenwerking met pleonasm met
Cory Arcangel, Vuk Cosic, Alex De Busschère, Alessandro
De Franscesco, Sebastien Delvaux, Frederic Fourdinier,
Jason Huff, Jan Robert Leegte, Caroline Le Méhauté, Michel
Mazzoni, Steven Pippin, Studio Nand, Barrie Tullet, Marius
Watz.

Kunstwerken op foto's tentoonstelling
( volgende pagina ) :
1 : Nathalie Brevet_Hughes Rochette, Rokko
Miyoshi, Pep Vidal
2 : Alexander Gutke, Art & Language, Claire
Morel, Stanley Brouwn
3 : Stanley Brouwn
4 : Jan Robert Leegte, Mel Bochner, Detanico &
Lain
5 : Rafaël Rozendaal, Lieven De Bock, Michel
Francois, Roman Ondák
6 : Nathalie Brevet_Hughes Rochette
7 : Stanley Brouwn, Michael Johansson, Pep
Agut, Ignacio Uriarte

De meter, de kilogram, de seconde,… zijn drie van de zeven basis eenheden van het
International Systeem dat pas sinds 1971 volledig in gebruik is, en waarvan de fysieke
eenheden afgeleid kunnen worden. Ze tonen onze relatie tot de wereld en structureren
onze waarneming. Als conventie belichamen ze de standaardisatie van onze moderne
samenleving.
Deze eenheden maken intrinsiek deel uit van alle kunstwerken, maar het is slechts
sinds de Conceptuele Kunst dat ze zowel ‘inhoud’ als ‘artistieke uitdrukking’ zijn
geworden. Voorgesteld als zelf-referentiële uitspraken duiden ze een vanzelfsprekende,
meetbare eigenschap van het werk aan. Deze tautologische benadering, karakteristiek
voor conceptuele kunst, duidt op de genesis en de structuur zelf van het kunstwerk.
Het onderzoekt de natuur en limieten van artistieke activiteit door analyse van haar
samenstellende delen. Op die manier bevragen maten, zoals andere collectieve
conventies zoals taal, de ruimte en verantwoording van elk indicatiesysteem van onze
cultuur.
Sindsdien behoren ‘meten’, ‘wegen’, ‘tellen’,… tot het artistiek vocabularium en zijn
de basis geworden van nieuwe artistieke activiteit. Deze tentoonstelling onderzoekt
op welke wijze deze methodes hedendaagse kunst praktijk beïnvloed hebben en de
context aandienen voor herhaaldelijke toe-eigening.
Dientengevolge ligt de tentoonstelling in de lijn van Société’s tentoonstelling omtrent
‘tijd’ waar noties van objectiviteit en meetbaarheid in vraag gesteld werden, en waar
artistieke methodes bepaald worden door fundamentele en abstracte noties. De
tentoonstelling wordt gearticuleerd door de associaties tussen ‘maat / ruimte’, ‘maat
/ lichaam’, en ‘maat / vergelijking’. Ze is het resultaat van een samenwerking met
Christophe Veys, waar de selectie en de wijze waarop de werken in dialoog gesteld zijn
de logica van de tentoonstelling zelf volgen: het principe van de maat.

measurements

06.09 - 10.11.2018

www.societe-d-electricite.com/measurements
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Kunstwerken op foto's tentoonstelling
( volgende pagina ) :
1 : Daniela de Paulis, Clement Valla, Heinz Mack
2 : Marc Buchy, Dennis Oppenheim, Jon Rafman,
Jonathan Monk, Ed Ruscha
3 : Jonathan Monk, Ed Ruscha, Jon Rafman
4 : Dennis Oppenheim
5 : Dennis Oppenheim
6 : Jakub Geltner
7 : Julien Levesque & Albertine Meunier, PierrePhilippe Hofmann, Mark Geffriaud & Géraldine
Longueville, Douglas Huebler, Kris Van Dessel,
Julien Levesque
8 : Jonathan Monk
9 : Marco Godinho

‘De belangrijkste sculpturale innovatie van de jaren 60 is de intrede van het horizontale
perspectief in een traditioneel verticale kunst vorm - een feit dat uiteindelijk de
beeldhouwkunst onderscheid van de meeste architectuur en, met uitzondering van
de daarmee overeenstemmende lineaire, perspectieve diepte, van schilderkunst. Het
verticaal perspectief is antropomorfisch, onmiddellijk, en statisch – het horizontaal
perspectief daarentegen incorporeert tijd en afstand, en wordt kinesthetisch beleefd.
Dit is een logisch gevolg van het vliegtijdperk. Bodemsculptuur wordt gezien van een
luchtperspectief. De mens bekijk alles anders vanaf het moment dat hij gevlogen
heeft.’_ Lucy R. Lippard in ‘557.087’.
De tentoonstelling onderzoekt de wijze waarop technologie de waarneming van ons
hedendaagse landschap beïnvloed. De evolutie van het horizontale naar het verticale
perspectief veranderde niet alleen ons zicht op de wereld maar eveneens ons begrip
van de wereld. Deze evolutie heeft niet alleen een ruimtelijk maar eveneens een
politieke naast een filosofische dimensie, en doen de grenzen tussen waarneming en
bewaking, privaat en publiek, dominantie en subordinatie, objectivisme en subjectivisme
vervagen. De democratisering van grond en lucht mobiliteit - met auto en vliegtuig als
instrumenten van beweging - en camera en satelliet - als instrumenten van transmissie
– ondersteunde de verspreiding van het verticale perspectief, van militair monopolie
tot artistieke uitdrukkingsvorm. De tentoonstelling ‘Earth & Sky’ is onderverdeeld in
drie hoofdstukken die stilstaan bij het landschap aan de hand van het perspectief
van stappen, rijden en vliegen, binnen een romantisch-conceptuele logica - langs de
wegen van het materiële en het immateriële, in vrije val tussen beeld, afbeelding en
verbeelding.

Earth & Sky

19.04 - 13.06.2018

www.societe-d-electricite.com/earthandsky
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Kunstwerken op foto's tentoonstelling
( volgende pagina ) :

‘Tijd is de meest moeilijk te definiëren term van ons bestaan, aangezien het ons leven
zelf definieert. Dit aantonen of beschrijven is reeds een paradox.’ Nam June Paik

1 : Gert Aertsen, Joshua Citarella & Brad
Troemel, LAb[au]
2 : On Kawara, Claude Closky, Bertrand Planes,
Albertine Meunier
3 : Mark Geffriaud, Hiroshi Sugimoto, Patrick
Bernatchez
4 : Roman Opalka, Christophe Terlinden,
Sebastien Reuze, Art & Language, Kris Van Dessel
5 : Jpseph Kosuth, Seth Siegelaub
6 : David de Tscharner

We eten allen wat tijd is. We komen echter snel in moeilijkheden tegen wanneer we
bewust over tijd nadenken en zowel objectieve als subjectieve tijd in beschouwing
nemen. In tegenstelling met veel andere begrippen, hangt ons begrip van tijd af van
onze subjectieve waarneming die gebaseerd is op een individueel referentiesysteem dat
niet overeenstemt met deze van de exacte, objectieve tijdsnotie.
Tijd is zulk een elementair concept dat hoewel iedereen weet waarnaar verwezen wordt,
het zo goed als onmogelijk is het precies te omschrijven.
De tentoonstelling presenteert kunstwerken die de notie van tijd uitdagen - zowel van
verschillende als ongewone invalshoeken; gaande van objectieve modellen om tijd te
meten en te berekenen, tot empirische verkenning van natuurlijke fenomenen, tot het
onderzoek en het bevragen van geschiedenis, tot de documentatie van persoonlijke
levenservaringen en het spel van individuele mythologie.
De tentoonstelling steunt zich op Edmund Husserl’s tijdsfenomenologie, waar hij een
onderscheid maakt tussen het meten van tijd (zogenaamde ‘tijdsmeting’); rationalisatie,
en het bewustzijn van tijd (‘tijdsbewustzijn’); subjectivatie van onze Zeitgeist.

time

07.09 - 12.11.2017

www.societe-d-electricite.com/time
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Kunstwerken op foto's tentoonstelling
( volgende pagina ) :
1 : Lawrence Weiner, David Lamelas
2: Isidore Isou
3: Alejandro Cesaorco
4: UBERMORGEN, Dennis Oppenheim, Casey
Reas, Claude Rutault, Alec de Busschere
5: Claude Closky
6: Angela Bulloch
7: Mel Bochner

De tentoonstelling Modus Operandi activeert een bekende strategie van de conceptuele
kunst namelijk het gebruik van instructies. Het kunstwerk bedacht door de kunstenaar
wordt gepresenteerd in de vorm van een schriftelijke of mondelinge verklaring en dient
te worden uitgevoerd door anderen. De instructies krijgen vorm door geadviseerde
deskundigen zoals de curator zelf en zijn of haar assistent, meestal in overleg met de
kunstenaar. De instructie kan worden doorgegeven door middel van: ‘kaarten’ zoals
de ‘event scores’ van de kunstenaar George Brecht of zoals in Lucy Lippard’s 19691974 tentoonstellingsreeks ‘numbers’; ‘certificaten’ voor de instructies van Sol Lewitt
of Laurence Weiner’s ‘statements’; ’definities / methoden’ bij Claude Rutault; of in de
vorm van instructies meegedeeld per telefoon zoals in de mythische ‘Art By Telephone’
tentoonstelling van 1969, en de recente ‘Recalled’ versies. Zodoende bestaat het
kunstwerk onder de vorm van een beschrijving en een verzameling van instructies
maakt het mogelijk om een tentoonstelling samen te stellen.
Deze tentoonstelling is een gelegenheid om dit soort van conceptuele kunst in
perspectief te plaatsen met algoritmische kunst, een toenadering die al plaatsvond in
1970 tijdens de tentoonstelling ‘Software’, en zoals Sol LeWitt uitlegt in ‘Paragraphs on
Conceptual Art (1967) “Wanneer een kunstenaar gebruik maakt van een conceptuele
kunstvorm, betekent dit dat de gehele planning en beslissingen op voorhand worden
gemaakt en de uitvoering een kwestie van routine is. Het idee wordt een machine die
de kunst maakt ... de kunstenaar bepaalt de basisvorm en de regels die de oplossing
van het probleem zullen bepalen. ‘
Het werk kan enkel bestaan bij gratie van transmissie, de uitvoering ervan en de
documentatie van de reactivering. Maar de aanwijzingen van de conceptuele
kunstenaars laten bewust ruimte voor de subjectiviteit van de persoon die het uiteindelijke
werk realiseert. Bijgevolg bestaat het proces uit verschillende stappen, waaronder een
noodzakelijke dialoog voor de interpretatie. Zelfs als deze letterlijk de instructies volgt
in overleg met de kunstenaar of zijn / haar atelier, zelfs al staat het principe vast, kan
het werk lichtjes varieren en wint het aan betekenis bij elke iteratie.

Modus Operandi

15.04 - 15.07.2017

www.societe-d-electricite.com/modusoperandi
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A: het centrale deel van het werk, bestaat uit 100 doeken van verschillende formaten,
allemaal opgespannen en onbeschilderd gelaten tot ze geactiveerd worden. Elk geactiveerd doek moet in dezelfde kleur als de muur geschilderd worden; de rest wordt op
één of meerdere stapels in dezelfde ruimte bewaard. Het geheel moet in één oogopslag zichtbaar zijn. Deze groep van 100 doeken ligt vast; de doeken moeten bij elkaar
blijven in dezelfde ruimte, die kan variëren; ze kunnen worden verplaatst. De opstelling
kan variëren. De geografische basis van het ‘A’-gedeelte van AMZ is de Frac des pays
de la Loire bij Carquefou.
M: bestaat uit alle elementen die geaciveerd worden, dus ze zijn niet allemaal op dezelfde plaats. Het activeren van een doek betekent het kiezen van een ‘a’ als model
en het reconstrueren van een ‘m’ doek. Het doek zal gelijkaardig zijn aan ‘a’ maar
gereduceerd worden volgens twee parameters: de afstand van ‘A’ tot de plaats waar
‘m’ is geconstrueerd en de volgorde van de activatie. Deze twee parameters worden bij
elkaar opgeteld. Er is geen model voor de reconstructie van ‘m’. Het kan een eenvoudig doek zijn, maar het kan ook het origineel oproepen.
Z: is de verzameling van 100 papieren, waarbij de afmetingen de verschillen in de
oppervlakken tussen elke replica ‘m’ en zijn model ‘a’ weergeven. het formaat van een
‘z’ papier is gelijk aan dat van de corresponderende ‘a’ en ‘m’ doeken. De kleur ervan
wordt bepaald door die van de muur; als de muur wit is, kan het papier elke kleur
hebben behalve wit, en als de muur niet wit is, moet het papier wit zijn.
Berekening van de afmetingen van de m doeken: x is het verminderingspercentage op
basis van de volgorde van de activatie en gebaseerd op de afstand van M tot A. In het
geval van een rechthoekig doek:
de L’ en l’ van het m canvas worden berekend met de volgende formules:
L’= L √ (1-x/100) en l’= l √ (1-x/100)
de L’ en l’ van het z-papier worden berekend met de volgende formules:
L’’= L √ (1-x/100) and l’’= l √ (1-x/100)

AMZ, Claude Rutault - methode 169

1985 - 2017

Techniek: verf, doek, hout
Dimensies: 162x197 cm > 123.375x147.746 cm

‘Erased Bochner’ is het resterende spoor van Mel Bochner’s kunstwerk No Thought
Exists Without A Sustaining Support. Het werk werd in 1969 bedacht en door Société
gereactiveerd vanuit de aanwijzingen van de kunstenaar voor de ‘Modus Operandi’tentoonstelling, die plaatsvond van april tot juni 2017. Na het verwijderen van het kunstwerk door het zorgvuldig schuren van de muur verscheen er een spookbeeld, een ‘archeologie van de toekomst’ - wat de kunstenaar als een nieuw kunstwerk beschouwt.

Mel Bochner, Erased Bochner

2017

Spoor van een afgeschuurd Mel Bochner - kunstwerk
Dimensies: 140 * 190 cm

