Matter over mind
“De gedachte dat - zolang je ergens je zinnen maar op zet – alles
haalbaar is zegt iets over onze prestatiecultuur en de behoefte om grip
te krijgen op het leven. Maar wat gebeurt er als we die grip loslaten?”
“Uiteindelijk krijgt het materiaal de ruimte om af te wijken van het
oorspronkelijke plan. Daardoor zweven de werken tussen uitgedacht
en toevallig, maar zijn uiteindelijk geen van beiden (…)”

“Uiteindelijk is dat waar deze tentoonstelling een pleidooi voor is: je
met een open houding en flinke dosis nieuwsgierigheid laten verrassen
door wat er kan ontstaan als dingen anders gaan dan je had verwacht”

Jackson Pollock
(1912 - 1956)
Pollock Painting (1951)
Film van Hans Namuth
(niet meer op YouTube)
“I can control the flow of the
paint. There is no accident.”
(Pollock)
“Pollock gave his utmost
attention to the selection of
tools and material, their
textures, viscosity and
fluidity.” (voice-over)

Matter over mind (revisited)
“Uiteindelijk krijgt het materiaal de ruimte om af te wijken van
het oorspronkelijke plan. Daardoor zweven de werken tussen
uitgedacht en toevallig, maar zijn uiteindelijk geen van beiden”
Een kunstenaar (of wetenschapper of schrijver of ander creatief
persoon) wijkt vrijwel altijd af van het oorspronkelijke plan
Bij deze tentoonstelling wijkt echter niet de kunstenaar maar
het gebruikte materiaal af van het oorspronkelijke plan
Maar deze afwijking is wel weer door de kunstenaar gepland
Relevante begrippen zijn determinisme (“planning”) en toeval
(“afwijking”) waarover ik u nu ga proberen bij te praten!

Twee zekerheden over toeval
1. Toeval heeft niet één betekenis (maar is een “familie-gelijkenis” à la Wittgenstein)
2. Alle betekenissen van toeval zijn negatief gedefinieerd (via tegenpool)
•

Aristoteles (384-322 v.Chr.): toevallige gebeurtenis is onbedoeld, is bijproduct van een
actie die eigenlijk een ander doel had (ontmoeting op veerboot was toevallig in die zin)

•

Abelard (1079-1142): toeval is onvoorspelbaarheid vanwege menselijke onwetendheid;
—eerst over Gods plan (Job); —vanaf 17e-18e eeuw ook over aardse oorzaken:
onwetendheid over precieze begincondities en evt. precieze natuurwetten
Spinoza (1632-1677): “Toeval is het toevluchtsoord der onwetendheid” (schamperend)

•

Leibniz (1646-1716): iets toevalligs heeft geen reden (i.t.t.: heeft onbekende reden):
opent de deur voor toeval als tegenpool van determinisme (zoals kwantummechanica)

En wat is dan determinisme?
With Earth's first clay they did the last man knead,
And there of the last harvest sow'd the seed:
Yea, the first morning of Creation wrote
What the last dawn of Reckoning shall read.
Omar Khayyam (1048-1131) / E. FitzGerald (1859)
Voor een intelligent wezen dat op een bepaald moment
zowel alle krachten in de natuur kent als de toestand
van alle deeltjes zouden zowel de toekomst als het
verleden bekend zijn (Markies de Laplace, 1812)

The world W is deterministic just in case for any
physically possible world W', if W and W' agree at any
time, then they agree at all time (John Earman, 1986).

Het heden bepaalt de toekomst
Illustratie by Khayyam: E. J Sullivan

Kop of munt: Toeval in een deterministische wereld
geblokte gebieden: uitkomst = kop
witte gebieden: uitkomst = munt
Uitkomst is niet toevallig want volledig
bepaald door begincondities:
• verticale beginsnelheid v ∼ t
• “mate van rotatie” ω (draai-impuls)
• beginpositie munt (zeg: kop)
en (deterministische) wetten v. Newton
Onvoorspelbaarheid van uitkomst (en illusie van toeval) komt door zeer gevoelige
afhankelijkheid van begincondities voor grote v en ω (deterministische chaos)

Zuiver (niet door onwetendheid veroorzaakt) toeval in een
indeterministische wereld: reflectie of doorlating licht door glas

Nieuwe start: Toevallig = niet comprimeerbaar

Beide schilderijen zijn “abstract” en “modern” maar met groot verschil:
•

De Malevich (1915) kan kort worden beschreven als “zwart vierkant”

•

De Pollock (1948) kan alleen goed worden beschreven door het schilderij als
geheel te tonen (het werk zelf is de kortste beschrijving)

Object is toevallig als de kortste beschrijving ervan het object zelf is
Het object is niet samen te vatten (zonder verlies aan informatie/inhoud)
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AKMAR
Bas van der Wal | TFR 4 |
lucifers, vuur en canvas | 2016

Ide André | REPLAY | acrylverf op linnen
| 80 x 135 cm | 2019

Ide André
Ide André (1990) gebruikt drie elementen voor het
maken van zijn werk: doek, touw en verf. Binnen dat
beperkte speelvlak moet het zijn vorm vinden. Zijn
schilderijen ontstaan wanneer de kunstenaar de met
verf besmeurde touwen
Bas van derherhaaldelijk
Wal | TRUF 7 | water, het doek laat
modder en canvas | 2015
raken. Elke beweging is onontkoombaar anders.
Bas vanstoppen
der Wal
Nadat de bewegingen
rest er alleen nog een
registratie van deze dans op het doek. De actie die
tot het werk leidt is voor André slechts het middel en
geen doel op zich. De sporen die zijn achtergebleven

Roos Vogels

Roos Vogels
De natuur is nadrukkelijk het uitgangspunt in het werk
van Roos Vogels (1992). Ze probeert er zo dicht bij
te komen, dat de grens tussen haar als maker en het
materiaal vervaagt. Op een bijna wetenschappelijke
manier onderzoekt ze verschillende natuurlijke
materialen, om vervolgens vanuit hun essentie te
werken. Dit is goed terug te zien in haar installaties
van secuur aan elkaar gebonden wilgentakken. Tot
op zekere hoogte kan ze als maker de vorm sturen,
maar de takken laten zich niet op een onnatuurlijke
manier buigen, en Vogels werkt met hun vorm mee.
Natuurlijke processen en patronen komen ook terug
Ide André | REFINE | acrylverf
op linen
in haar
serie| Circumference of Years. Op verbrande
175 x 220 cm | 2019
houten panelen heeft Vogels opnieuw de patronen
aangebracht uit de schors van verschillende bomen.
Vergankelijkheid is door het levende en dode
materiaal dat zij gebruikt, een belangrijk begrip
binnen alle werken.

Ide André

Bas van der Wal

Wiskundige definitie van toeval (toevalsrij)
Beoordeling of een object toevallig is in onze nieuwe zin van “de kortste volledige
beschrijving van het object is het object zelf” is op het oog lastig en subjectief!
Maar we leven in het digitale tijdperk! Maak een scan met als output een binaire rij
(zoals 0000110101110000110101110…) en vraag of die rij wiskundig toevallig is
Definitie: Een eindige binaire rij heet toevallig als een computer deze rij niet kan
uitrekenen of beschrijven via een programma dat korter is dan die rij
Voorbeeld: 000000000000 … en 010101010101010 … zijn NIET toevallig
Voor een toevallige rij getallen is de rij zelf haar kortste (berekenbare) beschrijving
Er bestaat geen lossless compressie van een toevallige rij (vgl. MPEG-4 vs MP3)
Definitie kan worden uitgebreid naar oneindige binaire rijen (scherpere theorie)
Binaire versie van π = 3.1415926535897932384626433 … is niet toevallig!

0010010000 1111110110 1010100010 0010000101 1010001100 0010001101 0011000100 1100011001
1000101000 1011100000 0011011100 0001110011 0100010010 1001000000 1001001110 0000100010
0010100110 0111110011 0001110100 0000001000 0010111011 1110101001 1000111011 0001001110
0110110010 0010010100 0101001010 0000100001 1110011000 1110001101 0000000100 1101110111
1011111001 0101000110 0110110011 1100110100 1110100100 0011000110 1100110000 0010101100
0010100110 1101111100 1001011111 0001010000 1101110100 1111111000 0100110101 0110110101
1011010101 0001110000 1001000101 1110010010 0001011011 0101011101 1001100010
0101111001 1111101100 0110111101 0001001100 0100001011 1010011010 0110001101 1111101101
0110101100 0010111111 1111010111 0010110110 1111010000 0001101011 0111111011
0111101110 0011100001 1010111111 1011010110 1010001001 1001111110 1001011010 1110100111
1100100100 0001000101 1111000100 1011000111 1111100110 0100100100 1010000110
0110010100 0111101100 1110010001 0110110011 1101110000 1000000000 0111110010 1110001010
0001011000 1110111111 0000010110 0110001101 1010010010 0000110110 0001110001 0101011101
0011100110 1001101001 0001011000 1111111010 1000111111 0100100100 1100111101 0111111000
0011011001 0101011101 0010001111 0111001010 0011101011 0110010110 0001110001 1000101111
0011010101 1000100000 1000010101 0100101011 1011100111 1011010101 0010100100 0001110111
0000100101 1010010110 0110110101 1001110000 1100001101 0101001110 0100101010 1111001001
1000000001 0011110001 0111010001 1011000000 1000110010 1000011000 0010000101
1111000011 0010100100 0001011110 0100011000 1011100011 0110110011 1000111011 1110001110
0111100111 0111001011 0000011000 0000111010 0001100000 0011100110 1100100111 1000001110
1000101110 1100000001 1110100010 1000111110 1101011100 0101010111 0111110000 0110111101
0011000101 0010110010 0111011110 0010101111 0010111111 0110100101 0101011000 0001011100
0110000011 1001100101 0101001001 0111110011 1010101001 0101011010 1011100101 0001010111
0100100010 0110000110 0010011000 1111101000 0001010001 0000000101 0101110010 1000111001
0110101000 1010101010 1011000100 0010110110 1011010011 0011000101 11000011010000010001
0100000111 1010001100 1110101000 0101010100 1000011010 1011110111 1100011100 1011101001
1001001110 1100111110 1110000101 0000010001 0110001101 1011111011 1100001010 1000101011
1010100111 0001010101 1101011101 0000011000 0011000111 1101101100 1110010111 0000111110
0001011010 0110111000 0111100100 1100011110 1010111111 0101101011 1010001100 1101101100
0010010011 0011110101 ………….

Ongrijpbaarheid van toeval
Er bestaat geen methode die bepaalt of een gegeven rij toevallig is
•

De “overweldigende meerderheid” van alle rijen getallen is toevallig
(op digitale scan dartboard raakt pijltje bijna altijd een toevallig getal)

•

Van toevallige rijen kan echter niet worden bewezen dat ze toevallig zijn

•

Er bestaan geen expliciete (toonbare) voorbeelden van toevalsrijen

Breder: je kunt aan een toevallig object niet zien dát het toevallig is
Bijna al onze kennis en kunst gaat over niet-toevallige objecten, waar
we “grip” op hebben (en dat maakt juist dat ze niet toevallig zijn!)
Maar dit is een kleine minderheid van alle objecten die bestaan! (als
we tenminste objecten door getallen mogen vervangen: iGeneration)

Is de Pollock toevallig (“met de kennis van nu”)?
•

Mogelijk (maar niet bewijsbaar) volgens de definitie van toeval als incompressibiliteit (d.w.z.:
er bestaat geen kortere beschrijving dan het schilderij zelf, al dan niet als digitale scan)

•

Waarschijnlijk niet volgens de intenties van de kunstenaar (maar dan kan het werk nog steeds
toevallig zijn in de zin van Aristoteles: een toevallige gebeurtenis was onbedoeld)

•

Zeker, als onbedoelde afbeelding van de Zwenking van Epicuros (341-270 v.Chr.)

•

“When the atoms are traveling straight
down through empty space by their own
weight, at quite indeterminate times and
places they swerve ever so little from their
course, just so much that you can call it a
change of direction. If it were not for this
swerve, everything would fall downwards
like raindrops through the abyss of space.
No collision would take place and no impact
of atom on atom would be created. Thus
nature would never have created
anything.” [including “free will possessed by
living things”] (Lucretius, 99-55 BCE, De
Rerum Natura, rediscovered in 1417)

Conclusie: Wat maakt een kunstwerk toevallig?
Welke definitie van toeval (onbedoeld, onwetend, indeterministisch, incompressibel)
Toeval in productieproces (al dan niet georkestreerd) of toeval in resultaat?
•

AKMAR: “elk setje verf komt op een andere kleur uit”

•

Ide André: “elke beweging is onontkoombaar anders”

•

Roos Vogels: “patronen uit schors van verschillende bomen”

•

Bas van der Wal: “druppels verschillen van vorm en formaat”

Alle vier plaatsen de rol van toeval in het productieproces (anders dan Pollock!)
en gebruiken (impliciet) deterministische chaos: kleine verschillen in productieproces
(door variatie in natuur waarvan de oorzaken buiten beeld blijven) hebben grote
gevolgen en toeval ontstaat door (gewenst) gebrek aan controle over dit proces
Toeval in het resultaat: de kunstwerken kunnen moeilijk worden “samengevat”

Vragen?

