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 ARTISTIEKE 

SPEELTUIN 
 VOL ONTDEKKINGEN

TodaysArt 2010

Sommige kunstwerken zijn een streling voor het oog, of voor het oor. 
Bij andere denk je: wat moet ik ermee? We lichten een paar interessante 
kunstwerken uit. En wat je ermee moet? Kijken natuurlijk.

TEKST LEONTINE DE REEDE BEELD EEFJE LAMMERS, CONFORCE, TODAYSART, MIKE RIJNIERSE, DAAN BRINKMANN

Het kunstwerk 16n - f53 LAB[AU] in 
het Atrium tijdens TodaysArt 2008
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Den Haag maakt zich op voor zijn 
meest avontuurlijke festival. Op 

24 en 25 september zal het pionierende 
TodaysArt Festival voor de zesde keer 
plaatsvinden. TodaysArt presenteert elk 
jaar de meest spectaculaire audiovisu-
ele installaties en dynamische tentoon-
stellingen, van (inter)nationale namen 
en lokaal talent, die je kunt tegenkomen 
op onconventionele festivallocaties in 
het stadscentrum. Samen met de vele 
concerten en clubavonden is dit evene-
ment deze maand niet te missen.

Het thema van TodaysArt vorig jaar was 
Confl ict. Hoe toepasselijk dat nota bene 
de festivaldirecteur Olof van Winden 
door een antiterreureenheid van zijn 
bed werd gelicht: de uitingen van Today-
sArt zouden te opruiend geweest zijn. 
Op de festivalposters was namelijk te 
zien hoe prominente gebouwen in de 
Hofstad het doelwit waren geworden 
van terroristische aanslagen. Op inter-
net rouleerde een fi lmpje waarin Sacha 
de Boer hiervan verslag deed in het jour-
naal. De onderwerpen die in deze editie 

de confrontatie aangaan zijn transpa-
rantie, openbare ruimte en architectuur, 
infrastructuur en city branding. 
 “TodaysArt heeft ballen getoond”, 
vindt kunstenaar Daan Brinkmann. 
“Het festival speelt niet altijd op safe. 
Vernieuwingsdrift hebben en experi-
menteel durven zijn in een tijd dat de 
geldkranen dicht gaan is dapper. Het 
past in Den Haag met zijn diplomatieke 
en politieke karakter. Er komen kunste-
naars van over de hele wereld maar het 
blijft tegelijkertijd ook heel lokaal.”

MUZIEK
Ook het muziekprogramma van Today-
sArt is zinnenprikkelend. Technohelden 
Jeff Mills en Mike Banks (X-102) geven 
met Rediscovers the Rings of Saturn een 
exclusieve voorstelling die voor het eerst 
en waarschijnlijk voor het laatst te zien 
is, maar er staan nog veel meer electro-
freaks en bands op de programmering 
waaronder Container (collectief met 
o.a. Richie Hawtin), Ólafur Arnalds (IS) 
en producer Boris Bunnik alias Conforce.

  24 & 25 september
  Diverse locaties in de Haagse binnenstad
  Voor het complete programma check je 
www.todaysart.nl

TODAYSART 2010

‘ TodaysArt heeft 
ballen getoond’ 
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Daan Brinkmann, die samen met kun-
stenaar Nenad Popov werkt aan het pro-
ject Cellwise, noemt zijn werk weleens 
‘kunst met een stekker’. Het waarnemen 
van die stekkerkunst is simpel, maar het 
maken ervan ligt een stuk gecompli-
ceerder. Popov en hij zullen het stadhuis 
transformeren door “een virtuele laag 
toe te voegen en de ruimtelijke ervaring 
te veranderen”, legt Daan uit.Oftwel: 

“Het gebouw bestaat uit een soort witte 
cellen, en video bestaat ook uit pixels. 
Cellwise is een knipoog naar het groeien 
van leven uit die cellen. Dat strakke, 
witte gebouw lokt een vingerverfgevoel 
uit. Wij willen visueel tegen dat strenge 
uiterlijk in gaan door er planten, schim-
mels en mossen op te laten groeien en 
het spannender te maken. De bood-
schap? Een mooie beleving aanbieden.” 

KUNST MET EEN STEKKERCELLWISE

House bereikte Boris Bunnik alias Con-
force op jonge leeftijd via een cassette 
met nummers van Speedy J en Joey Bel-
tram die zijn vader op het strand vond. 
Bunnik ontwikkelde zich tot een gevierd 
producer van oude Detroit en Berlijnse 
techno. In de toekomst zal hij ook wel 
wat zijwegen bewandelen. 
Zijn album Machine Conspiracy kwam 
begin dit jaar uit. “Mijn muziek is 
divers omdat ik behoefte heb aan 
afwisseling. Ik wil blijven ontwikkele, 
daar haal ik voldoening uit. Belangrijk 
is dat ik een melodieuze gelaagdheid 
en bepaalde mate van subtiliteit in het 
geluid kan aanbrengen. Ik noem het wel 

eens emotionele techno. Mijn singles 
zijn meer dansbaar dan mijn album. 
Dat is experimenteler en gaat vaak 
iets dieper.” Dat hij lovende kritieken 
krijgt van grote technobazen als Laurent 
Garnier geeft Bunnik een kick, maar 
leuker nog vindt hij het als iemand zijn 
plaat koopt. “Dat doet me meer. Dan 
krijg je dat stukje verdieping want het 
is socialer er met iemand over te praten. 
Ik heb bewondering voor artiesten die 
een eigen muzikale wereld scheppen 
want het is best moeilijk je los te kop-
pelen van alle trends. Soms ben ik wat 
dansvloergerichter maar het moet niet 
kazig worden.”

EMOTIONELE TECHNOCONFORCE

REPORTAGE

Twee zoeklichten waarmee je via twee 
joysticks kunt zwaardvechten in de 
lucht. Dat bedachten Peter Zuidewijks 
en Onno Dirker samen met Karin Mien-
tjes. Onno: “Op de joysticks staat power 
to the people, wat aangeeft dat je op dat 
moment de macht hebt te spelen met de 
openbare ruimte.” Maar waarom zou je 
dat willen?
Met Prompters bekritiseert Capital out 
of Culture de gemeente van Den Haag 
om de status van culturele hoofdstad 
die het in 2018 wil verdienen. Peter 
Zuidewijks vindt dat dubbel: “Want 
tegelijkertijd helpt de gemeente klei-

nere culturele instellingen om zeep. Het 
cultuurbeleid ging dit jaar weer op de 
schop en het intrekken van subsidies be-
dreigt het bestaansrecht van culturele 
evenementen.” 
Het project Prompters draait ook om de 
vraag: Wie claimt de boodschappen in 
de openbare ruimtes? De kunstenaars 
willen met hun zoeklichten hun aandeel 
daarin opeisen. Want wat is er lekkerder 
dan je afreageren in een battle van 
zoeklichten in de lucht. Heb je toch nog 
even macht over de openbare ruimte. 
Peter: “Maar dat is naturlijk een gefi n-
geerde macht, een macht van niets.”

ZWAARDVECHTEN MET JOYSTICKSPROMPTERS

“Sound Snooper is een richtmicrofoon 
uit de jaren zestig die opgebouwd is als 
een orgelpijp”, legt Mike Rijnierseuit. 
Samen met Jan Trützschler von Falken-
stein maakte hij speciaal voor TodaysArt 
een installatie die een ontwerp uit 1965 
combineert met moderne ultrasone 
technieken. “Het apparaat kan op grote 
afstand heel precies geluiden opvangen 
die met een constructie van nieuwere 
elektronica naar een andere plek ge-
transporteerd kunnen worden. 
Met die geluiden kun je spelen. Je 

kunt ze verkleinen of uitvergroten bij-
voorbeeld. Zo kun je van het gemiauw 
van een kitten een brullende leeuw 
maken. Het uitgangspunt is een andere 
akoestische ervaring te geven aan de 
ruimte dan die je daar gewend bent. 
De geluiden komen uit dezelfde ruimte 
waardoor je een relatie kunt leggen 
tussen de verschillende punten op die 
locatie en kunt communiceren van de 
ene naar de andere kant.” <

GELUIDSTRANSPORTSOUND SNOOPER
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Time Out Magazine Amsterdam Augustus 2010
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