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TEC ART 2019 ~  Foto: ViaOral

TEC ART organisator Kees de Groot ~  Foto: Annebel Bunt



Wat kunnen bezoekers verwachten?
Net als vorig jaar zijn we midden in het Witte de With-
kwartier te vinden. In WORM’s Slash Gallery en UBIK-zaal 
presenteren we tientallen installaties. De straat buiten WORM 
wordt afgezet zodat een open-air playground ontstaat van 500 
m2, waar je kan wandelen tussen de robotics, performances en 
videoprojecties. Daarnaast hebben we een symposium met spre-
kers als George van Hal, verschillende modulaire live-acts, 
een optreden van Telemagic’s AI orkest, een openingsperfor-
mance door de Japanse kunstenaar Tatsuru Arai, een Double 
Cross clubavond en een filmavond met de klassieker Westworld.

Hoe zou je TEC ART in een paar zinnen omschrijven?
TEC ART is een project van PLANETART, een kunstenaarsinitiatief 
dat actief is sinds de jaren ’90. Al meer dan 15 jaar orga-
niseren wij GOGBOT, een jaarlijkse internationale manifestatie 
voor creatieve technologie in Enschede. TEC ART is daar in 2014 
bijgekomen. Elk jaar toont TEC ART een aantal highlights uit 
de main expo van GOGBOT naast werk van jonge talenten zoals de 
winnaars van de Youngblood Award. Ook introduceren we tijdens 
het festival een urgent thema waar we ons het komende jaar op 
richten: dit jaar is dat Quantum Supremacy. 

Welke rol heeft TEC ART binnen de Art Rotterdam Week?
Een groot deel van de commerciële kunstwereld blijft vasthouden 
aan traditionele media. Daarin missen we de kunst van nu en 
morgen. Als tegenwicht stellen wij de cross-over tussen kunst 
en wetenschap centraal. In een maatschappij die bepaald wordt 
door de exponentiële groei van technologie hebben kunstenaars 
een belangrijke rol te vervullen. Google, Microsoft en andere 
bedrijven werken aan quantumcomputers die in 3 minuten kunnen 
uitrekenen waar de snelste gewone computer 10,000 jaar over zou 
doen. Dat vraagt om kritische reflectie.

Je bent zelf audiovisueel kunstenaar. 
Is dat terug te zien in het programma?
Ik was onderdeel van de eerste generatie videokunstenaars die 
in de gevestigde kunstwereld wist door te dringen, parallel aan 
de Neue Wilden en new wave. Ik ben echt geworteld in de jaren 
’80, de tijd van de DIY attitude. Dat is nog altijd mijn werk-
wijze: dingen gewoon doen vanuit je eigen netwerk en tegen de 
gevestigde orde ingaan, niet wachten op een handreiking van de 
white cube. Je ziet die geëngageerde DIY-houding nu terug in 
de werkwijze van jonge kunstenaars.

Waar kijk je zelf het meest naar uit?
Het Gesamtkunstwerk dat ontstaat als alle puzzelstukjes van 
TEC ART 2020 op hun plek vallen. Dat is uiteindelijk mijn grote 
uitdaging: al die verschillende programmaonderdelen verbinden 
zodat de bezoeker het festival als één geheel ervaart.

Wat kunnen bezoekers verwachten?

Tijdens de Art Rotterdam Week vindt in WORm de 7de editie van TEC ART plaats. 
Het festival presenteert grensverleggende kunst, elektronische 

muziek, creatieve technologie en een spectaculaire cyberpunk-arena in de 
openbare ruimte. Thema van deze editie is Quantum Supremacy, een 
technologische doorbraak waardoor computers ongekend snel worden. 

Een vooruitblik met artistiek directeur en programmeur Kees de Groot.

kees de groot
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Rekenen met de regels van Moeder Natuur zelf. Dat is de belofte 
van de quantumcomputer, het langverwachte rekenbeest dat tot 
voor kort vooral een gedachtenexperiment was. 

Ruim veertig jaar. Zo lang wacht de wereld al op de quantum-
computer, de radicaal nieuwe rekentechnologie die nu einde-
lijk op stoom begint te komen. In 1981 was de Amerikaanse 
fysicus Richard Feynman een van de eersten die opperde dat 
het mogelijk moest zijn om te rekenen met de bizarre regels 
van de quantummechanica. Die tegendraadse theorie beschrijft 
de wereld op de kleinst mogelijke schaal: die van de elemen-
taire deeltjes, de bouwsteentjes waarvan alles om ons heen 
gemaakt is, van wolkenkrabbers tot fietsen, en van mensen tot 
pantoffeldiertjes.
 Wie rekent met de regels van de quantumfysica opent — in 
theorie — de deur naar ongekende, bijna magische toepassin-
gen. Zo zou de computer de versleuteling van al onze digitale 
gegevens kunnen kraken, of het complete menselijk lichaam 
zodanig kunnen simuleren dat je speciaal op jezelf afgestemde 
medicijnen kunt ontwikkelen.
 Hoewel niemand zeker weet wat je straks écht met een 
quantumcomputer kunt, zijn de torenhoge verwachtingen wel te 
begrijpen. Ze schuilen in het feit dat de wereld zich op de 

quantumschaal volkomen anders gedraagt dan we in het dage-
lijks leven gewend zijn. Waar gewone computers in zekere zin 
niets anders zijn dan fiks opgevoerde telramen, gaan quantum-
computers voor het eerst op een écht nieuwe manier rekenen, 
zo luidt de gedachte.

Tegelijk in Wenen en New York
Dat begint bij de gekke eigenschappen die de quantumfysica 
over de deeltjeswereld onthulde. Waar je in het echt niet 
naar de opera in Wenen kunt gaan én tegelijk een toneelstuk 
kunt bezoeken op Broadway in New York, is zoiets in de quan-
tumwereld gewoon mogelijk. Daar bivakkeren deeltjes zonder 
probleem op meerdere plaatsen tegelijk. Die gekke eigenschap 
noemen fysici ook wel superpositie.
 Diezelfde superpositie, zo bedachten mensen als Feynman, 
moet je op papier ook kunnen uitbuiten als rekenhulp. Je 
verwerkt informatie dan niet langer als bits — de nullen en 
enen die schuilen achter alles van YouTube tot Microsoft Word 
— maar als ‘quantumbits’, of kortweg qubits. Dat zijn bits 
in superpositie, die naast nul óf één ook nul en één tegelijk 
kunnen zijn.
 Dat gegeven koppelt een quantumcomputer aan verstrenge-
ling. Deze tweede gekke kronkel van de quantumwereld zorgt 

een radicaal nieuwe

George van Halwordt eindelijk
werkelijkheid

SUPER
COMPUTER

Nanolab, universiteit Twente  ~    Foto: ViaOral
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ervoor dat twee voorwerpen zich kunnen gedragen als één. Doe 
je iets met het ene voorwerp, dan heeft dat onmiddellijke 
invloed op het andere. Ook wanneer die voorwerpen kilometers 
of zelfs lichtjaren uit elkaar zitten. 
 Door superpositie en verstrengeling te combineren, kun 
je een computer bouwen die, op papier, over superkrachten 
beschikt. Wie rekent met één qubit, doet dat instantaan ook 
met alle qubits die daarmee verstrengeld zijn. Wie vervolgens 
een slim algoritme bedenkt om dat gegeven zo goed mogelijk 
uit te buiten, kan bijvoorbeeld razendsnel een database door-
zoeken. Waar een klassiek algoritme per keer één route door 
zo’n database zou moeten bewandelen, kan een quantumalgoritme 
alle mogelijke routes tegelijk uitproberen en dus veel snel-
ler iets vinden. Dat is de bron van de waanzinnige reken-
kracht van de quantumcomputer.

Grote technologiebedrijven
Althans: op papier. Want lange tijd was de quantumcomputer 
niet meer dan een aardigheidje voor fysici, een gedachtenex-
periment waarmee je de vakbladen kon vullen, maar dat nog ver 
verwijderd was van onze fysieke realiteit.
 Aan het begin van deze eeuw kwam daar verandering in. 
Op universiteiten begon men met de eerste rudimentaire lab-
experimenten, waarbij handjesvol qubits eenvoudige berekenin-
gen uitvoerden. Pas dit decennium zette de quantumcomputer 
de volgende grote stap: van academische curiositeit naar 
serieuze grotemensentechnologie. Techgiganten als Microsoft, 
IBM en Google toonden interesse en begonnen flink te investe-
ren in de ontwikkeling, met als voorlopig resultaat de eerste 
quantumcomputers met een qubit of vijftig, die berekeningen 
kunnen uitvoeren die zo langzamerhand interessant beginnen 
te worden.

Quantummijlpaal bereikt
Google claimde in 2019 zelfs dat het een eerste langverwachte 
quantummijlpaal had bereikt. Het bedrijf had naar eigen zeg-
gen zogeheten ‘quantumsuperioriteit’ bereikt met hun Sycamore-
chip, een quantumprocessor met 53 qubits. Daarmee zouden ze 

in iets meer dan drie minuten een berekening hebben uitge-
voerd waar de meest geavanceerde gewone computer zo’n tiendui-
zend jaar voor nodig heeft. Hoewel die specifieke berekening 
geen praktisch nut had, zou dat voor het eerst zijn dat een 
quantumcomputer aantoonbaar sneller rekent dan zelfs de beste 
klassieke computers.
 Concurrenten zoals IBM twijfelden openlijk aan die claim. 
Volgens hen kon de door Sycamore uitgevoerde berekening op 
een klassieke computer aanzienlijk sneller worden gedaan dan 
de tienduizend jaar waarover Google het had. Maar eigenlijk 
doet dat er niet eens zoveel toe. Wie er ook gelijk heeft, 
zeker is dat de quantumprocessoren van Google en IBM, die 
zelf ook over een variant van 50 qubits beschikt, qua reken-
capaciteiten voor het eerst in de buurt komen van de aller-
beste supercomputers. Daarmee staat de deur naar een quantum-
rekenrevolutie definitief op een kier.

Dit artikel verscheen eerder in De Volkskrant, 20 december 2019. 
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De Quantum Refrigerator koelt samples tot 
iets boven het absolute nulpunt van 0 Kelvin 
(-273 Celsius). Bij deze temperaturen trillen 
atomen niet meer waardoor het quantumeffect 
bestudeerd kan worden. 

~Foto: O. usher (uCl mApS) Creative Commons    

tec Art Talks
Wetenschapsjournalist George van Hal is spreker tijdens 
het Quantum Supremacy symposium, met o.a. Anton Akhmerov 
en Barnaby Monk. Moderator: Josephine Bosma. 

Lees verder op p.18 

GRATiS ENTREEWO 5 FEB 20:00-22:30
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BeN  gRosseR

LouisA  teicHmaNN

Op het snijvlak van kunst en activisme onderzoekt de Amerikaanse kunstenaar Ben Grosser de 
verregaande sociaal-culturele en politieke effecten van software. Software kan nu inspelen 
op hoe we ons voelen. Wat doet dit met ons? En wie heeft er baat bij? 

ExpO

BENGROSSER.COm

De game-installatie “ultimate Dragon ” van jong talent louisa Teichmann belooft de 
speler een gepersonaliseerde utopie. Op basis van de keuzes die een speler maakt 
wordt een digitale wereld gebouwd. Wiens fictie wordt hier gecreëerd? lOuiSATEiCHmANN.COm

ExpO



FOTO: Charlotte Brand

met 'Concert in Ai' heeft kunstenaarscollectief Telemagic een wereldprimeur te pakken: het is de 
eerste kunstmatige intelligentie die niet alleen vijf instrumenten kan aansturen, maar ook zelf 
bepaalt wat het gaat spelen. Dit zelflerende algoritme maakt de muziek van de toekomst.

Sinds de Russische invasie van 2008 wordt Georgië doorsneden door een hek van prikkeldraad. 
in de interactieve installatie ‘Voicing Borders’ gebruikt irakli Sabekia deze omstreden 
constructie in zijn thuisland als antenne voor subversief protest.
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Tijdens TEC ART wordt de straat buiten WORm omgetoverd tot een cyberpunk-arena. lyle Rowell 
alias DOGHEAD rijdt hier dagelijks rond met D1zzy, een vuurspuwende robot van 1500 kg 
voorzien van een gettoblaster. Een absolute must-see. 
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Nu elektronica steeds slimmer en sneller wordt creëren we ook steeds meer e-waste. Hoe gaan 
we daarmee om? in de installatie ‘playful Obsolescence’ wekt de Zuid-Koreaanse kunstenaar 
mina Kim dood gewaande elektronische gadgets tot leven.

DogHEAD

miNA      kiM

ExpO

miNA-ViTAmiNA.NET

DOGHEAD.TV

CyBERpuNK-ARENA



BEEPLE—CRAP     

ExpO

BEEplE-CRAp.COm

Al ruim tien jaar post de ongeëvenaarde ontwerper en kunstenaar Beeple-Crap (mike Winkelmann) 
dagelijks video’s en ontwerpen. met bevreemdende, humoristische en dikwijls apocalyptische 
toekomstbeelden levert hij scherp commentaar op de actualiteit.



NiCoLAs MAigREt + MARiA RoszowskA



FEstiVAL   HigHLigHts

De predictive Art Bot van Nicolas maigret & maria Roszowska is een algoritme dat de laatste nieuwsheadlines omvormt tot 
artistieke concepten en absurde voorspellingen doet over kunst in de toekomst. Hebben we de kunstenaar nog wel nodig? 
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MAARtjE DijkstRA

‘Spectral Design’ is een project van modeontwerper maartje Dijkstra en programmeur en 
muziekproducent Beorn lebenstedt (Newk). Deze oogverblindende jurk werd handmatig 
ge-3D-geprint en reageert met lichteffecten op speciaal gecomponeerde muziek van Newk. 

ExpO

mAARTJEDiJKSTRA.COm



Kunstenaar Jelle de Graaf bouwt monumentale sculpturen uit industrieel afvalmateriaal. Tijdens TEC ART bevolkt zijn 
gigantische speelgoed de cyberpunk-arena, een open-air playground van 500 m2 naast WORm. 

Dankzij de virtuele wereld kunnen we werken, winkelen en socializen zonder ons bed te verlaten. 
Felicity morris gaat een stap verder en presenteert een bed dat direct livestreamt op instagram, 
met een matras als green screen. Welkom in het post-bed era!
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Felicity MoRRis

jEllE   DE   graaF

ExpO

FEliCiTymORRiS.COm 

CyBERpuNK-ARENA



De KITT Youngblood Award, GOGBOT’s prijs voor jong talent, 
werd dit najaar uitgereikt aan Barnaby Monk. Samen met zijn 
partner Laetitia Migliore maakt hij ‘tools for a postcapitalist 
transition’, geweldloze middelen om je mee te wapenen in het 
verzet tegen de gevestigde orde. Met helmen voorzien van 
camera’s en multimediale oproerschilden vechten de twee 
Amsterdamse expats voor een betere wereld voor hun kinderen.
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DE tooLs VAN 
BARNABy MoNk & 

LAEtitiA MigLioRE

Tekst: Leonor Faber-Jonker

Het eerste dat opvalt aan de tools van 
Barnaby Monk en Laetitia Migliore, part-
ners van productdesignstudio Herbert 
Luciole, is hoe ergonomisch, handzaam 
en sterk ze zijn. Het laat geen twijfel 
dat ze echt van pas zouden komen tijdens 
een rel. Een ‘airbagschild’ kwam zelfs 
niet verder dan een prototype omdat het 
te effectief bleek: het was een wapen 
geworden. Monk ontwikkelde de objecten 
als afstudeerproject aan het Sandberg 
Instituut en werd gescout voor de 
Youngblood-expositie van GOGBOT. Hij was 
niet de jongste deelnemer, maar spreekt 
wel voor de jongste generatie. Hun jonge 
kinderen inspireren Monk en Migliore als 
makers en actievoerders.
 Monk: “De ‘tools’ begonnen als con-
ceptuele werken. Als Herbert Luciole 
hadden wij een paar films gemaakt met 
sciencefictionkunstenaar Lucy McRae. We 
maakten onder meer advertenties voor 
niet-bestaande producten. Zo ontstond het 
idee om een oproerschild als speculatieve 
tool te maken. Toen ik begon met mijn 
studie aan het Sandberg Instituut kre-
gen Laetitia en ik net ons tweede kind. 
Tegelijk zag het er niet goed uit in de 
wereld, met de Brexit en Trump. Toen 
dachten wij, waarom voeren wij die specu-
latieve tools niet daadwerkelijk uit?”

Apple Store
Als productdesigners zijn Monk en Migliore 
verankerd in de reclamewereld. Monk: “We 
bouwen veel prototypes voor grote merken 
en zijn dus onderdeel van het systeem dat 
we bekritiseren. Als je bekend bent met 
postkoloniale theorie weet je dat je eer-
lijk moet zijn over je eigen positie in de 
maatschappij. Tegelijk diskwalificeert die 
positie ons niet van het uiten van kritiek 
op het systeem. Het geld dat we verdienen 
met opdrachten voor multinationals en de 
vaardigheden die we daarbij opdoen kunnen 
we weer gebruiken voor het ontwikkelen 
van onze oproerschilden”.
 Monk en Migliore zijn aangesloten bij 
Extinction Rebellion, maar proberen ook 
in eigen kring een activistische bewe-
ging op poten te zetten. “Met onze tools 
richten wij ons niet zozeer op activisten 

als wel op andere creatieve professionals. 
Zo hebben we onlangs met zeven mensen 
uit de reclamewereld de Apple Store op 
het Leidseplein geblokkeerd.” Met oproer-
schilden voorzien van iPhones gingen ze 
voor de ingang staan. “Wij zijn precies 
het soort mensen dat Apple niet graag 
ziet protesteren. Ze hadden geen idee hoe 
ze moesten reageren. Juist omdat we hun 
telefoons en laptops met liefde gebrui-
ken kunnen wij Apple confronteren met 
hun acties. Met de grondstoffen die ze 
gebruiken, maar ook met hun keuze om een 
app offline te halen die demonstranten in 
Hong Kong hielp hun positie te bepalen.”

“APPLE ziet 
CREAtiEVE 
professionals niet 
graag protesteren„

Pop-uptent
Monk en Migliore ontwikkelden de tools 
in dialoog met andere activisten. “Ons 
eerste protoype van het schild had het 
woord ‘citizen’ in zwarte letters tegen een 
rode achtergrond. Dat werd bij Extinction 
Rebellion te agressief gevonden. Het idee 
achter deze uitvoering was de politie 
eraan te herinneren dat actievoerders 
burgers zijn. Dat wordt nogal eens verge-
ten, denk maar aan de dood van kranten-
verkoper Ian Tomlinson tijdens het G-20 
protest in 2009. Uiteindelijk hebben we 
voor de woorden ‘Team Human’ en zachtere 
kleuren gekozen. Je ziet dat oproerpoli-
tie vaak werkt met agent-provocateurs om 
protesten gewelddadig te kunnen beëindi-
gen. Deze kleuren en woorden kun je moei-
lijk in geweld omzetten. Je ontneemt het 
oproerschild zo zijn agressie.”
 De blokkade van de Apple Store gaf 
Monk en Migliore gelegenheid te kijken 
hoe het protest met de schilden kan wer-
ken. “De politie kwam, maar kon ons niet 
arresteren. We waren met een kleine groep 
en lieten klanten gewoon in en uit gaan. 

Het was ook niet ons doel om gearresteerd 
te worden, enkel om voor de winkel te 
staan en anderen te overtuigen om zich 
bij ons aan te sluiten.” Geen van de men-
sen die meededen was lid van Extinction 
Rebellion. “Dat was een ander doel: onze 
collega’s ‘radicaliseren’ en tot actie bewe-
gen. Je ziet dat door zo’n protest met 
creatieve professionals weer ideeën voor 
nieuwe tools ontstaan. Zo kwam een mode-
ontwerper met het idee om een pop-uptent 
te ontwikkelen die wegen kan blokkeren.”

Effectief
Sinds het winnen van de Youngblood Award 
gaat het hard met het project van Monk 
en Migliore. Monk: “Het project heeft nu 
een eigen energie, het rolt vanzelf. We 
namen deel aan een internationale beurs 
in Dubai, waar deelnemers uit Hong Kong 
grote interesse toonden. We hebben toen 
ter plekke een nieuwe versie van de schil-
den gemaakt en met hen een protest voor 
Hong Kong georkestreerd in de openbare 
ruimte van Dubai. Ook hebben we van 
een curator het verzoek gekregen om 
oproerschilden te maken voor Chileense 
activisten. We zijn nu met demonstranten 
in gesprek over de vorm die deze aan 
kunnen nemen.”
 Tijdens TEC ART tonen Monk en Migliore 
de complete set schilden die tot nu toe 
ontwikkeld is. “We richten ons nu vooral 
op het delen van onze tools. Voor mij als 
Engelsman is dit een pijnlijke tijd. De 
democratie is gehijackt. Misschien is de 
tijd gekomen om de politiek links te laten 
liggen en direct actie te ondernemen, 
bijvoorbeeld door winkels te blokkeren. 
Daarbij moeten we solidariteit met andere 
actievoerders zoeken, van Extinction 
Rebellion tot Hong Kong, zoals je mid-
den jaren ‘80 zag met Lesbians and Gays 
Support the Miners. De kunstwereld kan 
snobistisch zijn over advertising, maar 
de creatieve professionals in dat vak wil-
len juist ontzettend graag iets bijdragen 
aan deze maatschappij. In deze tijd hebben 
we ideeën nodig. En ideeën uit de recla-
mewereld hebben de neiging zeer effectief 
te zijn.” 
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Herbert luciole

ieder jaar struinen GOGBOT-scouts de Nederlandse kunstacademies af op zoek naar afstudeerpro-
jecten op het gebied van creatieve technologie en interactief design. Veelbelovende graduates 
worden genomineerd voor de youngblood Award. Zij maken kans op een geldprijs en een uitnodiging 
om een project voor TEC ART te ontwikkelen i.s.m. plANETART medialab. in 2019 ging de KiTT young-
blood Award naar Herbert luciole. lynn Somers en Annemiek Höcker kregen een eervolle vermelding.

Het Airbag Riot Shield in actie. De tool werd vanwege veiligheidsrisico’s uit productie genomen. 

protest voor Hong Kong, Dubai 2019  ~   Foto’s: Herbert luciole

ExpO

herbertluciole.com
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Tekst: leonor Faber-Jonker

‘Antidisciplinair’ kunstenaar Annemiek Höcker maakt de herkomst 
van materialen in onze iPhones zichtbaar. In 2019 studeerde zij 
af aan de Willem de Kooning Academie met ‘Your Smartphone Is 
Running on the Tears and Breast Milk of a Volcano’, een even poë-
tische als kritische desktop device performance. Vanuit Colombia 
beantwoordde ze onze vragen over de duistere wereld achter onze 
touchscreens.

Welke misstanden wil je aankaarten?
Tijdens mijn afstuderen heb ik uitgebreid onderzocht welke 
materialen door Apple in mijn iPhone worden verborgen. Achter 
het gladgepolijste scherm gaat een duistere wereld schuil van 
aardkorstextracties, radioactieve meren, extreem gevaarlijke 
werkomstandigheden en kinderarbeid in mijnen. De lust naar 
steeds snellere smartphones zorgt ervoor dat natuurlijke grond-
stoffen in versneld tempo opraken. Met mijn project wil ik het 
fetisjistische gedrag van Apple-consumenten bekritiseren door de 
herkomst van de gebruikte materialen uit te lichten.

Hoe breng je deze boodschap over in je performance?
Het idee van de performance is ontstaan als kritiek op de 
gelikte en wijdverbreide Keynote presentaties van Apple. Bij de 
presentatie van een nieuwe iPhone sluit Tim Cook het device aan 
op een groot scherm om het publiek mee te nemen op een virtu-
ele reis langs alle functies van het apparaat. In mijn perfor-
mance doe ik hetzelfde, alleen neem ik het publiek mee langs 
de onderaardse plekken waar de natuurlijke grondstoffen van de 
iPhone vandaan komen. 

Je maakt veel gebruik van selfies. Kan je spreken van een auto-
biografisch element?
Om mijn kritische boodschap over te brengen maak ik selfies 
met Instagram Stories. Ik vond dat een passend medium omdat 
ik Instagram ook als een performatief platform benader. Door 
kritische teksten en metalen filters over mijn gezicht te plaat-
sen laat ik vanuit het nietszeggende format van een selfie zien 
hoeveel natuurlijke grondstoffen en rare earth minerals ervoor 
nodig zijn om zo ń selfie überhaupt te maken.

Je hebt Advertising gestudeerd. Hoe zien we dit terug in je werk?
Ik ben afgestudeerd in Advertising met als specialisatie 
Critical Studies. Daarbij heb ik me gericht op het ontrafe-
len van systemen en analyseren van de commerciële beeldtaal. 
In mijn werk gebruik ik vervolgens advertising technieken om 
mensen te triggeren en een discussie op gang te brengen over 
sociaal-maatschappelijke kwesties.

Krijgt ‘Your smartphone is running on the Tears and Breast Milk of 
a Volcano’ een vervolg?
Het lijkt me interessant om de landschappen die ik in mijn per-
formance virtueel bezoek breder in kaart te brengen. Zo zou ik 
heel graag de Ĺithium Triangle´ in Chili, Argentinië en Bolivia 
bezoeken om onderzoek te doen naar de milieutechnische gevolgen 
van de delving van dit metaal.

yoUNgyoUNgkitt

anneMiek hocker
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ANNEmiEKHOCKER.COm‘your Smartphone is Running on the Tears and Breast milk of a Volcano’, 2019



Tekst: leonor Faber-Jonker

Met haar installatie ‘Biogold’ reageert goudsmid en productdesig-
ner Lynn Somers op de groeiende behoefte aan duurzame recycling 
van goud. Deze eindige grondstof is essentieel voor de werking van 
onze elektronische apparatuur. Wat als bacteriën het goud direct 
uit oude mobiele telefoons kunnen halen? We spraken Somers over 
haar toekomstvisie.

Hoe ontstond het idee voor ‘Biogold’?
Al tijdens mijn opleiding goudsmeden ging ik me afvragen waar 
het goud vandaan kwam dat we gebruiken. Toen ik dit tijdens 
mijn bacheloropleiding aan de Willem de Kooning Academie ver-
der ging onderzoeken kwam ik er achter dat het huidige recy-
clesysteem zeer vervuilend is. Recyclebaar goud wordt vaak 
geïmporteerd uit landen met slechte arbeidsomstandigheden. 
Zij halen het uit elkaar, wij verdienen eraan. Ondanks het 
label ‘gerecycled’ is het nog steeds niet goed. Met ‘Biogold’ 
wil ik mensen daar bewust van maken.

Hoe kunnen bacteriën helpen goud te recyclen?
Via de stichting Waag kon ik meelopen met een PhD-student 
aan de Universiteit van Gent. Zij onderzoekt hoe afvalwater 
kan worden gezuiverd met de Shewanella bacterie. Diezelfde 
bacterie kan goudchloride omzetten in 24-karaats goud. Ik heb 
dat gevisualiseerd als een aquarium waaruit goud geoogst kan 
worden uit telefoons. Zover zijn we nog niet, maar bewustwor-
ding is een eerste stap naar zo’n alternatief. 

Goud wordt in veel elektronische apparatuur toegepast. Waarom de 
focus op telefoons?
Met telefoons kan je het proces heel makkelijk visualiseren. 
Zestig telefoons zijn goed voor 1 gram goud, precies wat 
je nodig hebt voor één ring, die ook onderdeel is van de 
installatie. Bovendien heeft iedereen nog wel vijf telefoons 
in een la liggen...

Ga je nu anders om met je vak als goudsmid?
Ik ben me nog bewuster geworden van de grondstof waarmee ik 
werk en probeer zoveel mogelijk zelf te recyclen. Zelf oud 
goud opsparen en verbranden is het beste. Natuurlijk komt
goud altijd uit een mijn, het is dus nooit 100% goed. 

Het blijft altijd ver weg van ons, met heel veel bedrijven 
tussen de mijn en het eindproduct. Dat merkte ik toen ik 
iemand wilde spreken bij een groot goudrecycling bedrijf in 
België. Dat is bijna onmogelijk, die wereld is afgeschermd.

Wat is je volgende project?
Ik ben nu meubels aan het ontwerpen met mijn vader, die 
siersmid is. Ik vind het supervet om dingen zoals de Biogold-
installatie te bouwen. En om ook daarbij op zoek te gaan naar 
duurzame oplossingen.

BLooDBLooDBLooD awardBLooD
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Tijdens TEC ART 2020 wordt de straat buiten WORM afgezet 
zodat een open-air playground van 500 m2 ontstaat, waar 
je kan wandelen tussen robotics, performances en video-
projecties met een soundtrack van knetterende techno.
  
Met o.a. DOGHEAD en zijn vuurspuwende robot D1zzy, 
monumentale cyberpunksculpturen  van Jelle de Graaf 
en de enige echte DeLorean uit eighties cultfilm Back 
to the Future.

In samenwerking met onze partners-in-cybercrime WORM 
presenteren we ‘computer clusterfuck cult film’ Westworld, 
een verontrustende sci-fithriller van regisseur Michael 
Crichton (Jurassic Park) over een wilde westen-pretpark 
voor de rijken. Met een glansrol voor Yul Brynner als 
verknipte revolverheld (USA, 85’).

opening tEC ARt 2020

tEC ARt tALks

CyBERPUNk-ARENA

Symposium: Quantum Supremacy
Een supercomputer die in 3 minuten kan uitrekenen waar 
de snelste computer van nu 10,000 jaar over zou doen: de 
quantumcomputer belooft een technologische versnelling van 
ongekende omvang. In dit licht kan de race van overheden en 
bedrijven om deze computer als eerste te ontwikkelen gezien 
worden als een wereldwijde machtstrijd.

Quantum Supremacy heet de technologische doorbraak die dit 
alles in gang heeft gezet, een ongemakkelijke term die 
naar technologische superioriteit moet verwijzen maar ook 
associaties met despoten en dictaturen oproept. De grote 
sprongen die quantumcomputers zouden kunnen bewerkstelligen 

in de wetenschap, met name op het gebied van biotechnologie 
en AI, vragen om kritische reflectie. Tijdens TEC ART gaan 
kunstenaars en kenners in gesprek over de laatste ontwik-
kelingen van quantum research en het toekomstbeeld dat 
Quantum Supremacy met zich mee brengt. 

Sprekers 
Wetenschapsjournalist George van Hal, quantumwetenschap-
per Anton Akhmerov (TU Delft), kunstenaars Roos Groothuizen 
en Cyanne van den Houten (Telemagic) en Youngblood Award-
winnaar Barnaby Monk (Herbert Luciole). 
Moderator 
Kunstcritica Josephine Bosma.
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GRATiS ENTREE

TATSuRuARAi.COm

WO 5 FEB 17:00-20:00

GRATiS ENTREEWO 5 FEB 20:00-22:30 AANSluiTEND 22:00-01:00 liVE DJ-SET THOm FlORiS

GRATiS ENTREE

ZA 8 FEB 12:00-23:00

VR 7 FEB 12:00-23:00

ZO 9 FEB 12:00-18:00

WO 5 FEB 17:00-22:00

DO 6 FEB 12:00-22:00

DO 6 FEB 20:30 VVK €6 – DEuR €7

Audiovisuele live-ervaring
De Japanse componist en 
multimediakunstenaar 
Tatsuru Arai opent TEC ART 
2020 met ‘Quantum-ton’. 
Deze complexe audiovisu-
ele performance verkent 
de relatie tussen geluid 
en quantumenergie in 
een 4D-ruimte. Komt met 
Quantum Supremacy ook de 
AI-gestuurde ‘über-compo-
nist’ van de toekomst een 
stap dichterbij?

Tijdens de openingsavond 
is de TEC ART expo gratis 
te bezoeken.

cultfilm: wEstwoRLD (1973)



Beeld omslag   © Beeple-Crap (Mike Winkelmann)
Redactie    Leonor Faber-Jonker en PLANETART
Tekst    Leonor Faber-Jonker, George van Hal
Ontwerp    Roos Groothuizen en Cyanne van den Houten
Lettertype   Cruder (Hyunjun Jang)
Beeld    © de kunstenaars, tenzij anders vermeld.

Team TEC ART 2020
Artistiek directeur en curator Kees de Groot 
Gastcurator EXPO en TEC ART TALKS Josephine Bosma  
Gastcurator LIVE     Double Cross
      The Overkill
Website en online design  Frank Morssinkhof  
Hoofdredacteur en copywriter  Leonor Faber-Jonker
Vormgeving     Telemagic 
Social media    Annebel Bunt 
Hoofd productie & techiek  Aike Lütkemöller  
Productie-assistent   Marie Janin   
Locatiemanager    Wouter Kops   
Crew      David Scheidler, 
      Chris Spruijtenburg, 
      Jolanda Mensink, 
      Hans Runge, Victor Lorne,   
      Willem Heerbaart, Nils    
      Leibeling, Peter Jan    
      Schoonen, Ian van Riel,   
      Robert Voerknecht en    
      het WORM-team.

Deze uitgave verschijnt ter gelegenheid van TEC ART — 
Quantum Supremacy, 5 t/m 9 februari 2020 in WORM, Rotterdam.
Gedrukt in een oplage van 10.000 exemplaren.

PLANETART heeft getracht alle rechthebbenden van het fotomateriaal te 
achterhalen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen 
doen gelden, kunnen zich alsnog tot ons wenden.

TEC ART wordt mede mogelijk gemaakt door Rotterdam Festivals, 
Prins Bernhard Cultuurfonds, Mondriaan Fonds, PLANETART en WORM. 
Dit festival is onderdeel van de agenda van Rotterdam Festivals.
Zie voor het complete overzicht www.rotterdamfestivals.nl. 

live: tELEMAgiC & 
the overkill modular music night
Kunstenaarscollectief Telemagic presenteert 
een AI die vijf instrumenten aanstuurt en 
zelf de setlist bepaalt: de muziek van de 
toekomst? Aansluitend een avond gecureerd 
door The Overkill met modulaire muziek en ex-
perimentele techno van Jungle of Wires, Acto-
disko, Rainbow Children, FLUQS, Acheface en 
Jack Fresia, visuals door Gijs van Ouwerkerk 
en 41k3 en een videogame van Ian McLarty.

Niet meer weg te denken van TEC ART: de 
pop-upwinkel Underbelly van Mariëtte Groot. 
Zij is alle dagen aanwezig met een prachtige 
gecureerde selectie platen, boeken, tijd-
schriften en instrumenten voor iedereen met 
een interesse in avant-garde, experiment, 
DIY en excentriciteit. 

Double Cross presenteert voor de derde keer de officiële afterparty 
van TEC ART. Verwacht een nietsontziend sonisch spervuur van vuige 
techno, hardcore breaks en industriële ritmes, vergezeld van hal-
lucinante lichteffecten. Met NDMN57, Rotor Militia, Link, Ruwedata, 
Co2Ro en Killawatt.
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VVK €7,50 ~  DEuR €10

VVK €7,50 ~  DEuR €10 uNDERBElly.Nu

VR 7 FEB 22:30-04:00

ZA 8 FEB 23:00-05:00

TElEmAGiC.ONliNE

THEOVERKill.Nl

COlOFON

pARTNERS

underbellylive: double cross
ClUBAVoND

TEC ART is een productie van PLANETART Medialab, Noorderhagen 11, 7511 EJ Enschede,
tel: 06-55830311 contact@planetart.nl www.planetart.nl
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17:00   Officiële opening met 'Quantum-ton' performance Tatsuru Arai (Jp)
17:00-20:00  ExpO (gratis toegang tijdens openingsavond)
20:00-22:30  TEC ART TAlKS: Quantum Supremacy symposium met o.a. George van Hal
22:30-01:00  live DJ-set Thom Floris 

wO 5 feb

12:00-20:00  ExpO 
20:30   CulTFilm Westworld (1973)

DO 6 feb

12:00-23:00  ExpO (gratis toegang tijdens Kunstblock, 18:00-23:00) 
22:30-04:00  liVE: Telemagic presents Concert in Ai + The Overkill clubavond

VR 7 feb

12:00-20:00  ExpO
23:00-05:00  liVE: Double Cross clubavond 

zA 8 feb zO 9 feb
12:00-18:00  ExpO 

5—  9 FEB
2020.tecart.nl
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DEELNEMENDE KUNSTENAARS 
Beeple-Crap (US), Markos Kay (UK), 
Ben Grosser (US), Nicolas Maigret 
& Maria Roszowska (FR/PL), DOGHEAD 
(Lyle Rowell, UK), Frederik De 
Wilde (BE), Tatsuru Arai  (JP/DE), 
Roos Groothuizen (NL), Cyanne van 
den Houten (NL), Maartje Dijkstra 
(NL), Arvid&Marie (NL/FR), Bas van 
de Poel (NL), Irakli Sabekia (GE), 
Zjuul Wiersema (NL), Barnaby Monk 
& Laetitia Migliore (UK/FR/NL), 
Annemiek Höcker (NL), Lynn Somers 
(NL), The Lurian Cube (NL), Louisa 
Teichmann (DE/NL), Julie Lapard, 
Mina Kim (KR/NL), Julian Peschel 
(DE/NL), Telemagic (NL), Lukas Jurk 
(NL), June Park (KR/NL), Marcis 
Lapins (LV/NL), Reinout Scheepers, 
(NL) Mongeun Kim (KR/NL),Felicity 
Morris (NL), Jesus Canuto (ES/NL), 
Jelle de Graaf (NL), ViaOral (NL).

LOCATIE
TEC ART 2020 vindt plaats in en 
rond de diverse zalen van WORM, 
Boomgaardsstraat 71 Rotterdam. 
De EXPO is te bezoeken in WORM's 
Slash Gallery en UBIK-zaal. 
Zie www.worm.org.

ENTREEPRIJZEN
ExpO
€7,50 /€5 (studenten)

liVE
Concert in AI + 
The Overkill club avond 
€7,50 (vvk) / €10 (deur)
Double Cross clubavond 
€7,50 (vvk) / €10 (deur)

CulTFilm
€6 (vvk) / €7 (deur)

CYBERPUNk
-ARENA 

Underbelly
pOp-up store

Wo 5 feb 17:00-22:00
Do 6 feb 12:00-22:00
Vr 7 feb 12:00-23:00
Za 8 feb 12:00-23:00
Zo 9 feb  12:00-18:00

Boomgaardsstraat
Gratis toegankelijk 
Buitenprogramma met o.a. 
DOGHEAD en Back to the 
Future Delorean

Alle dagen geopend tijdens 
openingstijden van de ExpO.

2020.tecart.nl


