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GROOT WILD
Zelfrijdende vrachtwagens zijn de hoofdper-
sonen in deze nieuwe productie van Afslag 
Eindhoven. Locatie: een nachtelijke parkeer-
plaats. In een wereld in de nabije toekomst, 
waarbij de robotisering een grote vlucht heeft 
genomen. Hoe vindt de mens zijn positie? Zien 
we robots als gelijken? Onder- of overschatten 
we ze? De makers hebben een voorstelling 
voor ogen die fungeert als gedachtenexperi-
ment, als filosofische oefening. 

Zeker bijzonder: de locaties. Groot Wild wordt 
in eerste instantie (in mei) tien keer uitge-
voerd. Zes keer op de Automotive Campus 
in Helmond (incl. de première op 8 mei), vier 
keer op de parkeerplaats van het bekende 
truckerscafé Treurenburg in Den Bosch. 

Als het goed is, is de voorstelling in de loop 
van het jaar ook op andere locaties (denk met 
name aan festivals) te zien. 

Scène uit de eerder opgevoerde performance 
Klein Wild, een voorproefje van de voorstelling 
Groot Wild – Foto: Paul Beekhuis
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Op 8 mei gaat de voorstelling Groot Wild van theatergezelschap Afslag Eindhoven 
in première,  met zelfsturende vrachtwagens in de hoofdrol. Thema: robots in onze 

samenleving. Wat moeten we daar als mens mee? Ties van de Werff (Gemert – 1981)
promoveert als cultuurwetenschapper op de ethiek van opkomende technologieën en 

schreef voor MEST een essay over de huidige relatie mens-techniek-kunst. “Mensen zijn 
vaak veel creatiever en weerbarstiger dan techno-utopisten en -fatalisten bevroeden.” 

meT kunst
de rObOTs

OnTwapenen  

E en groep van zo’n honderd be-
zoekers staat in het halfdonker 
vol spanning te wachten in het 
futuristische paviljoen. Van 

links en rechts klinken plots zoemende 
en oscillerende klanken. Een tekst wordt 
geprojecteerd op de wanden. Mensen 
schrikken van de abstracte lichtpatronen 
en grafische beelden van skeletten, ont-
ploffingen en machines die in rap tempo 
op ze worden afgevuurd. Ondertussen 
rolt een onheilspellende geluidscompo-
sitie door de holle ruimte. Waar gaat dit 
naartoe? Na een minuut of acht doven de 
lichten. De bezoekers schuifelen overdon-
derd richting de uitgang.
Ik kan me voorstellen dat het zo gegaan 
moet zijn bij de installatie Poème  
électronique tijdens de Wereldtentoon-

stelling in 1958. Het iconische werk van 
architect Le Corbusier en componisten 
Varèse en Xenakis, gemaakt in opdracht 
van Philips, was een van de eerste 
multimediakunstwerken. Het spreekt 
nog steeds enorm tot de verbeelding 
– vandaar dat we het werk zo graag 
aanhalen als zogenaamd typerend voor de 
creatief-technologische regio van Eind-
hoven en omgeving. Midden jaren ’50 is 
technologie een bron van hoop, inspiratie 
en optimisme. Thuis zit de familie gekluis-
terd aan radio of zwart-wit televisie, in de 
straten rijden de eerste betaalbare auto’s, 
en de Russen lanceren de eerste satelliet, 
de Spoetnik 1. Het elektronische gedicht 
vertelde het verhaal van de mensheid en 
haar streven naar harmonie in een steeds 
technologischer wordende samenleving.

ROBOTS NEMEN DE MACHT OVER?
Fast forward naar 2016. Van slimme 
camera’s op het Stratumseind tot health 
trackers, robotstofzuigers en prenatale 
screenings: technologie vormt inmiddels 
gezien en ongezien het standaard decor 
van ons dagelijks handelen. En de thema-
tiek van Poème électronique is nog onver-
minderd relevant. Robotisering, human 
enhancement (de verbetering van de mens 
middels allerlei technieken), big data – 
brengen al deze technologische ontwikke-
lingen wel maatschappelijke vooruitgang? 
Of vormen ze juist een bedreiging? Hoe 
moeten we ons verhouden tot zulke tech-
nologieën? Ook al zijn we allemaal techies 
geworden, we blijken noobs te zijn als het 
aankomt op het anticiperen op technolo-
gische ontwikkelingen. 

ESSAY:  DE RELATIE  CULTUUR-TECHNIEK-MENS 
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Optimisten zien vooral kansen en beloven 
dat technologie ons een betere wereld 
brengt. Sceptici vrezen de risico’s en 
waarschuwen voor de mogelijke gevaren. 
Robots nemen al het vervelende werk uit 
handen! Of: robots maken ons massaal 
werkloos en nemen uiteindelijk de macht 
over! Onze reacties op technologische 
ontwikkelingen zijn vaak voorspelbaar.

ROBOT: GEMANKEERDE STOFZUIGER
In de praktijk is de daadwerkelijke impact 
van technologie niet zo zwart-wit. De 
enige succesvolle consumentenrobot op 
dit moment is een robotstofzuiger. De ma-
kers vergeten erbij te zeggen dat je eerst 
heel je huis moet opruimen voordat de 
stofzuiger überhaupt z’n werk kan doen. 
De praktijk is messy. Want aan de andere 

kant: wat nauwelijks iemand had verwacht 
maar wel gebeurde: de mobiele telefoon 
veranderde ons dagelijks leven drastisch. 
De smartphone is een verlengstuk van 
onszelf geworden. We staan er mee op 
en we gaan er mee naar bed – letterlijk. 
Wanneer we het ding vergeten, voelen 
we ons ontheemd. Dagelijks worden we 
ongewild deelgenoot van de persoonlijke 
beslommeringen van medereizigers. De 
smartphone veranderde niet alleen onze 
manier van communiceren en maakte ons 
altijd bereikbaar, maar verschoof ook de 
grenzen tussen publiek en privé. 

DOEMSCENARIO’S
Robotica, big data of human enhancement 
hebben de potentie ons dagelijks leven 
net zo ingrijpend te veranderen als de 

mobiele telefoon. Maar het blijkt lastig te 
bedenken hoe dat zal gebeuren. Een ding 
is zeker: we zullen zelf een relatie moeten 
aangaan met dergelijke technologieën. 
Maar hoe doen we dat? Zonder meteen 
meegesleept te worden door utopische 
hoeraverhalen of dystopische doemscena-
rio’s? 

Kunst kan ons daarbij helpen. Kunst nodigt 
ons uit tot een meer open en tegelijkertijd 
kritische houding tegenover technologie, 
voorbij hoop en vrees. 

GEDIGITALISEERDE KUS 
Technologie en kunst zijn geen vreemden 
van elkaar. Kunstenaars zijn vaak vooruit-
kijkers die nieuwe technologieën als early 
adopters omarmen en ermee experimente-

‘Het is de koude, naakte achter-
kant van technologie omgetoverd 
tot poëtische ervaring’ 
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ren. Geen technologie te gek of kunste-
naars maken er dankbaar gebruik van als 
medium of expressiemiddel. Zo gebruikten 
zogeheten net.art-kunstenaars in de jaren 
’80 en ’90 modems, scripts, software en 
websites als artistiek materiaal. Een meer 
recent voorbeeld van technologie als artis-
tiek medium is het werk E.E.G. KISS (2014) 
van de Nederlandse kunstenaars Lancel/
Maat. In deze performance – onlangs nog 
te zien bij Baltan Laboratories in Eindhoven 
– gebruiken de kunstenaars neurofeedback 
om de data van een kus te genereren. Twee 
mensen dragen een EEG-headset die de 
elektrische activiteit van hun hersenen 
meet, en kussen elkaar. De data worden 
real time vertoond op schermen en omge-
vormd tot een soundcape (landschap van 
geluid - red) voor de toeschouwers, om 

uiteindelijk opgeslagen te worden in een 
database. De intimiteit van een kus wordt 
zo gekwantificeerd en publiekelijk gedeeld. 

De kunstenaars bevragen met dit werk de 
status van intimiteit in een digitale wereld, 
een wereld waarin we overal met elkaar 
in contact kunnen komen, maar elkaar 
niet kunnen aanraken, voelen of ruiken. 
Wat is er nodig voor online intimiteit? 
Tegelijkertijd roept dit werk vragen op 
over het kwantificeren en manipuleren van 
ons gedrag, door bijvoorbeeld de steeds 
populairder wordende gezondheidsapps of 
apparaten voor biofeedback. Door zoiets 
menselijks als een kus te vertalen naar 
onpersoonlijke, publiek toegankelijke data, 
laat dit werk je nadenken over de grenzen 
van kwantificering. Wat zouden we wel of 

niet moeten kwantificeren? Wat meten 
zulke technologieën als een EEG-headset 
nou eigenlijk? Wat doen die data met je? 
En kun je dergelijke data vertrouwen? 

Een werk als E.E.G. KISS haalt technolo-
gie uit de bedoelde gebruikscontext en 
zet het voor hele andere – esthetische 
– doeleinden in. Daarmee worden de 
mogelijkheden, maar ook de grenzen van 
technologie opeens zichtbaar. Zo’n kunst-
werk nodigt daarmee uit tot kritische of 
speelse reflectie. 

EXHIBITIONISME
Soms dwíngt een kunstwerk zelfs om je 
te verhouden tot technologie. Een mooi 
voorbeeld is het werk The Others (2011) 
van de Italiaanse ‘hacktivisten’ Eva en 

Ryoji Ikeda, Superposition (foto: STRP)
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Franco Mattes (opererend onder het 
pseudoniem 0100101110101101.ORG). De 
installatie bevat een slideshow van tiendui-
zend foto’s, gestolen van gehackte com-
puters, getoond onder een soundtrack van 
gestolen muziek van diezelfde computers. 
Pikante vakantiefoto’s, stoere selfies en 
‘grappige’ familiemomentjes wisselen 
elkaar af, onder muziekfragmenten van 
de eigenaren van de foto’s. Het levert 
een unheimisch gevoel op; het probleem 
van privacy op internet wordt tastbaar 
en komt zo ineens wel heel dichtbij. Toch 
blijf je ook gebiologeerd kijken naar deze 
stukjes privéleven en dringt de vraag zich 
op: mag ik dit wel bekijken? Waar botst 
voyeurisme met privacy? We stellen vrij-
willig onze levens tentoon op Facebook, 
Instagram en Twitter – hoe exhibitionis-
tisch is mijn digitale aanwezigheid?

GEBREIDE VLEESSHAWLS
Het fictieve kookboek In Vitro Meat Cook-
book van NextNature bevat 45 recepten 
om kweekvlees te bereiden. De belofte 
is dat artificieel, lab-geproduceerd vlees 
binnen een jaar of vijftien op ons bord ligt. 
Zullen we kweekvlees hetzelfde bena-
deren als gewoon vlees? Of opent het 
deuren naar nieuwe manieren van eten? 
Op speelse wijze laten de recepten van 
doorschijnende sushi, gebreide vlees-
shawls en vleesijs je nadenken over de 
wenselijkheid van mogelijke toepassingen 
van kweekvlees. In het virtuele restaurant 
‘Bistro in Vitro’ kun je een menu samen-
stellen en alvast reserveren voor 2028. 
Deze ‘design fiction’, zoals kunstenaar/
filosoof Koert van Mensvoort het noemt, 

opent een spannende discussie over onze 
(impliciete) voorkeuren in een technologi-
sche voedselcultuur. 

Niet alle kunstwerken die zich zo expliciet 
uitspreken zijn echter esthetisch even 
aansprekend. Soms gaat engagement in 
de kunst ten koste van een kunstervaring 
die beklijft, zoals dichter/filosoof Maarten 
Doorman betoogt in zijn onlangs versche-
nen boek De Navel van Daphne (2016). 
Gelukkig kan technologische kunst je ook 
raken door niet te problematiseren, maar 
juist technologie te tonen als poëtisch 
object. De schoonheid van de technologie 
zelf staat centraal. Zoals bij de datakunst 
van de Amerikaanse ex-Google creative 
lead Aaron Koblin. In het werk Flight 
Patterns (2012) maakte Koblin bewegende 
visualisaties op basis van de vlucht- 
gegevens van alle Amerikaanse lijnvluch-
ten in 24 uur. Zo ontstaat er een prachtig, 
levend grid; door het Koyaanisqatsi-achtig 
perspectief bekijk je onze krioelende 
bedrijvigheid opeens op een afstandelijke 
manier. 

ZINTUIGLIJK GEWELD 
Van een heel andere orde is het abstracte 
en indringende werk van de gerenom-
meerde Japanse mediakunstenaar Ryoji 
Ikeda. In Superposition (in 2013 op de STRP 
Biënnale in Eindhoven) word je uit je stoel 
geblazen en verdwijn je in een wereld 
van algoritmes en data. Overdonderd 
door felle geluiden en snelle beelden met 
patronen in zwart-wit, kun je haast niet 
anders dan je overgeven aan dit zintuiglijk 
geweld. Hier vergeet je het medium; het is 

de koude, naakte achterkant van techno-
logie omgetoverd tot poëtische ervaring, 
waarin je jezelf voor even verliest. Een 
werk als Superposition helpt waarschijnlijk 
niet om te bedenken of je de volgende 
robotstofzuiger moet aanschaffen of niet. 
Wat het wel kan bewerkstelligen, is dat je 
gevoeliger wordt voor de verschillende 
betekenissen die technologie kan hebben. 

Kunst kan ons met een frisse, open en 
kritische blik laten kijken naar technologie. 
En dat is niet alleen voorbehouden aan 
technologische, ervaringsgerichte kunst. 
Boeken als Houllebecqs La Possibilité 
d’une île (2005) en Dave Egger’s The 
Circle (2013), maar ook de aankomende 
theatervoorstelling Groot Wild (2016) van 
Afslag Eindhoven, laten je reflecteren op 
onze technologische cultuur. Dergelijke 
kunst nodigt je uit om na te denken over 
welke relatie jij zou willen aangaan met de 
technologieën die je (gaan) omringen. 

Wat zulke kunst bovenal laat zien, is dat 
technologie allesbehalve een neutraal 
instrument is – de assumptie van zowel de 
hoeraroepers als de doemdenkers. Kunst 
toont ons dat technologie pas betekenis 
krijgt als het gebruikt en ervaren wordt. 
Door mensen die vaak veel creatiever, 
wispelturiger en weerbarstiger zijn dan 
techno-utopisten en -fatalisten bevroeden.
A

Tekst: Ties van de Werff 
Foto’s: Afslag Eindhoven, STRP

‘Wat zulke kunst bovenal 
laat zien, is dat technologie 
allesbehalve een neutraal 
instrument is’ 
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aFSLaG  
eINDHOVeN
Theatergezelschap Afslag Eindhoven (uit Eindhoven 
dus) werd in 2007 opgericht en speelt graag met 
maatschappelijke thema’s. En bijzondere locaties. 
En vaak samen met maatschappelijke partners. 
Zoals bij een van de eerste producties, FC Bocholt. 
Over een kleine voetbalclub die plots succes dreigt 
te hebben. Gemaakt samen met een aantal plaatse-
lijke voetbalclubs, en daar ook uitgevoerd. Andere 
producties: De helaasheid der dingen (naar het boek 
van Dimitri Verhulst), Arend, Reis naar het einde van 
de nacht (naar Céline), Major Tom en Waldo & The 
Outsiders. Gerrie Fiers en Yvonne van Beukering 
hebben de creatieve leiding. 

www.afslageindhoven.nl

Foto: Paul Beekhuis


