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“De geest van de fluxus beweging leeft voort en is misschien wel meer op zijn plaats in de
context van cyber space”
Celia Pearce
Door deze stelling van Celia Pearce, docent Digital Media aan Georgia Institute of
Technology, ben ik ga nadenken over de mate van participatie in game art. In zowel haar
lezing als haar essay over dit onderwerp, suggereert ze dat game art een moderne vorm van
fluxus is.1 Participatie in game art lijkt vanzelfsprekend, het medium video game is tenslotte
ontworpen om als consument mee aan de slag te gaan. Maar ik had hier meerdere vragen bij.
Ben je als bezoeker wel vrij? Ik kan mij voorstellen dat de mogelijkheden nooit
eindeloos zullen zijn, maar in hoeverre heeft de bezoeker nog wel echt een aandeel in het
kunstwerk? Ik vraag mij in dit onderzoek af: Maken wij bij art games als bezoeker het
kunstwerk af, of verrichten wij een handeling die de kunstenaar al compleet
voorgeprogrammeerd heeft?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal ik beginnen met het scheppen van een theoretisch
kader. Wat is precies participatie en op welke manier werd er in de moderne
kunstgeschiedenis gebruik gemaakt van het publiek? Vervolgens zal ik games in de kunst
behandelen. In hoeverre komen games en het spelen terug in de moderne kunstgeschiedenis?
Aansluitend op het theoretisch kader behandel ik een aantal kunstwerken om de besproken
theorie aan te toetsen. Het gebied van game art is heel erg breed en het aanbod is nog veel
groter, dus de werken zijn verdeeld in twee hoofdstukken, game mods en games from scratch.
Voordat ik in ga op de werken, zal ik een korte toelichting geven op de betreffende
kunstvorm en de technieken die hiermee gepaard gaan. Dit omdat deze relatief nieuw en
onbekend zullen zijn. Bij game modding komen de werken Arsdoom van Orhan Kipcak en
Jeff Koons Must Die!!! van Hunter Jonakin aan bod. In het hoofdstuk games from scratch
worden de werken The Night Journey van Bill Viola en Everyday the Same Dream van Pedro
Pedercini besproken. Aansluitend aan ieder hoofdstuk zal ik een kleine analyse en conclusie
geven, alvorens ik in de uiteindelijke conclusie mijn onderzoeksvraag zal proberen te
beantwoorden.
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1. Participatie in de kunst.
par·ti·ci·pe·ren -peerde, h geparticipeerd deelhebben in; deelnemen aan, meedoen
aan: ~ aan (of: in) een project.2
Als participeren het deelnemen aan een project is, is participatiekunst dan kunst waar iedereen
aan mee kan werken? Veel kunsthistorici en critici hebben geprobeerd een duidelijke definitie
van participatie kunst te geven, maar er zijn er naar mijn idee maar weinig die echt de essentie
hebben weten vast te leggen. Een groot aantal van de definities die ik heb gelezen benoemden
participatie kunst, als kunst waar je als toeschouwer aan mee kan werken. Er werden maar
weinig nuances aangebracht tussen verschillende soorten en disciplines.
De theorie die mij het meest aansprak was die van Christian Kravagna en Beryl Graham. Zij
zijn beide van mening dat er een verschil is tussen participation, interactivity en
collaboration. Onder welke noemer een kunstwerk valt, ligt aan de mate waarop de bezoeker
interventie kan plegen op het concept, de progressie of op de uiteindelijke vorm en inhoud.

3

Participation is ‘het deel nemen aan iets’. Dit is een idee wat veel mensen, waaronder
ook curatoren en politici mooi in de oren klinkt. Mensen moeten tegenwoordig steeds meer
betrokken worden. Er zijn echter verschillende stappen in de mate van participatie. Op het
sociaal-politieke vlak is dit makkelijk te zien. Het begint bij participatie in de vorm van
manipulatie of therapie. Een stap hoger is participatie met een informerende taak, daarna een
raadgevende taak. De laatste stap is partnerschap, bevoegdheid en de macht voor de burger.
In de kunst werkt dit ongeveer hetzelfde. Hoe meer invloed je kan uitoefenen op het
kunstwerk, hoe hoger je op de participatie ladder staat. Een goed voorbeeld van participatieve
kunst is A Stitch in Time van David Medalla (1968-1972) (afb. 1). Bij dit werk mochten
bezoekers een stuk stof op een groot doek naaien. Hoe dat stuk eruit zag, waar ze het naaiden,
op welke manier en hoe het geheel eruit kwam te zien maakte niets uit. Bij dit soort kunst
wordt de bezoeker zo vrij gelaten dat we wel kunnen spreken over participatieve kunst. De
bezoeker kan meedenken en het concept veranderen door gewoon te doen wat hij zelf wil. 4
Ten tweede het begrip interactivity, dit betekent letterlijk ‘het reageren op elkaar’.
Maar heel weinig kunst, ook in nieuwe media, is interactief. Als je als bezoeker fysieke input
kan geven in een kunstwerk, dan doet het kunstwerk dat vrijwel nooit terug. Dit doet de
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computer zeker niet spontaan, het is altijd voorgeprogrammeerd. Kunstmatige intelligentie5 is
nog altijd onder ontwikkeling dus van echte interactie met computers is voorlopig nog geen
spraken. Nu voert het alleen de opdracht uit die de kunstenaar heeft geprogrammeerd. Kunst
waarbij de bezoeker wel input kan geven maar niks terug krijgt wordt aangeduid als
‘reactive’, vrij vertaald ‘reagerend’ of reactief. Graham geeft hier voor als voorbeeld Glow
Positioning System van Ashok Sukumaran (afb. 2). Een voorbijganger kan bij dit werk aan
een ijzeren hendel draaien en hiermee reguleert hij een lichtstroom over de huizen om hem
heen. Een reactief werk bestaat eigenlijk niet totdat iemand er tijd aan besteed.6 Het staat er
wel, zoals bijvoorbeeld bij Live Taped Corridor van Bruce Nauman (afb. 3). Hier staat de
gang en de monitoren al klaar, maar als de bezoeker de gang in loopt zie je pas wat de
bedoeling van het werk is. Je ziet nu jezelf weglopen van het beeld op de monitor.
Als laatste noemt Graham nog collaboration, “samen werken met”. Dit impliceert dat
collaboratie een product is van een samenwerking tussen gelijkwaardige mensen. Je werkt
samen aan een concept in plaats van dat de kunstenaar dit al voorbedacht heeft. Collaboraties
in de kunst zijn tegenwoordig meer horizontaal. Kunstenaars uit verschillende disciplines
werken samen aan een werk. Je ziet maar zelden dat de kunstenaar echt samenwerken met
bezoekers. Bezoekers kunnen wel meewerken maar vaak staat het concept al vast. 7
Hoe werd er in de moderne kunstgeschiedenis gebruik gemaakt van het publiek?
De rol van de toeschouwer werd steeds belangrijker aan het begin van de twintigste eeuw.
Beginnende met de performatieve en soms politieke projecten van de dadaïsten. De Dada
beweging staat bekend om zijn collages en manifesten, maar ook zeker om hun performances
en events. In elke vorm van kunst die ze beoefenden wilde ze bij hun publiek een reactie
uitlokken. Sommige dada performances vonden plaats op straat, die eindigden in een
confrontatie met de politie. Ook binnen de conventionele performance plekken kwam het
vaak tot een confrontatie tussen de dadaïsten en het publiek. Ze lazen namelijk beledigende
manifesten op, speelden antisymfonieën op potdeksels en reciteerden gedichten zonder
woorden.8
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—Tristan Tzara, 1920
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Participatie in kunst bereikte een nieuw hoogtepunt in de jaren zestig toen
kunstenaars als Nam June Paik en Yoko Ono deel uit maakten van de fluxus beweging.
Fluxus is het Latijnse woord voor een reinigende, zuiverende stroom. Het woord werd door
George Maciunas, die beschouwd wordt als de grondlegger van Fluxus, voor het eerst
gebruikt rond 1961. Hij gebruikte de term voor kunstmanifestaties waarbij de grenzen tussen
beeldende kunst en muziek opgeheven werden. De fluxus kunstenaars wilden kunst en leven
bij elkaar brengen, hiervoor moest de kunstwereld gezuiverd worden van de door musea en
commercie aangehangen elitaire kunstopvattingen. Dit werd gedaan door performances te
houden waar bezoekers aan mee konden doen, maar ook door werken als bijvoorbeeld
Painting to Hammer a Nail (1961-1966) (afb. 4) van Yoko Ono. Dit was een leeg schilderij
waar bezoekers zelf een spijker in mochten slaan. 9
Een belangrijk aspect van de fluxus kunst is de ‘event score’. Dit was een
beschrijving van een werk zodat iedereen het kon maken. De Koreaanse videokunstenaar
Nam June Paik noemde dit do it yourself (DIY) kunstwerken. Een opleving van de DIY kunst
was in de jaren negentig.10 Hans-Ulrich Obrists cureerde tussen 1998 en 2001 de
tentoonstelling Do It. In deze tentoonstelling heeft hij verschillende generaties bijeen gebracht
die allemaal geïnteresseerd waren in de participatie van de bezoeker. Werken die te zien
waren zijn bijvoorbeeld Gilbert & George’s Ten Rules For Gilbert & George (afb. 5), Yoko
Ono’s Wish Piece (afb. 6) en Erwin Wurm’s Morning Walk (afb. 7).11
In de jaren negentig veranderde er op curatoraal en kritisch gebied ook iets en iemand
die we hiervoor niet mogen overslaan is Nicholas Bourriaud. Hij introduceerde in 1996 de
term Relational Aesthetics, waaruit de ‘relational art’ voortkwam. Hij wil de kunst benaderen
zonder, volgens zijn eigen zeggen, zich schuil te houden achter de jaren zestig. Hij zocht naar
nieuwe criteria om de vage en open-ended kunstwerken te kunnen analyseren.12 ‘Relational
art’, is volgens Bourriaud “a set of artistic practices which take as their theoretical and
practical point of departure the whole of human relations and their social context, rather than
an independent and private space”13. Deze kunst gaat uit van de relaties tussen mensen en van
hun sociale context. De kunstenaar zoekt de maatschappij op in plaats van dat hij alleen in
zijn atelier blijft zitten. Het kunstwerk is een ‘social environment’ waarin mensen samen
komen en een activiteit uitoefenen. In relational art worden de toeschouwers gezien als een
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‘community’. In plaats van een ontmoeting tussen een persoon en een object, is het een
intersubjectieve ontmoeting.14
Play in art.
Spellen en het zogenaamde ‘play’, het spelen met kunst, is al lang aanwezig in de kunst. Maar
in de twintigste eeuw kwamen kunst en spel dichter bij elkaar. Marcel Duchamp was een
vervent schaker. Schaken werd door Duchamp en vele andere gezien als iets performatiefs.
Het spel, de acties van de spelers, werd gezien als een kunstwerk op zich. Schaakproblemen
werden gezien als een vorm van creativiteit die bestond binnen de regels van het spel.15
Duchamp zei: “the creative act is not performed by the artist alone, the spectator brings the
work in contact with the external world and thus adds contribution to the creative act.” 16 Hier
verklaart Duchamp games en ‘play’ dus tot een vorm van kunst. De kunst wereld, zoals
kunstcriticus Harold Rosenberg later zei “entered the age of the anxious object”.17 Klassieke
vormen van kunst zoals de schilderkunst en het beeldhouwen werden uitgedaagd. Er waren
geen grenzen meer, dus er waren veel meer artistieke mogelijkheden. Hierdoor werden ook
schaakspellen en spelen een vorm van kunst.
In de jaren zestig creëerden Robert Rauschenberg en elektrotechnicus Billy Klüver
het werk Open Score (afb. 8), een goed voorbeeld van games die opkomen in de traditionele
kunstwereld. Eén van de deelnemers aan het werk was de kunstenaar Frank Stella. Het werk
was een tennisspel en de rackets waren voorzien van een sensor. Elke keer als de bal een
racket raakte gebeurde er twee dingen. Er klonk geluid, waardoor het spel een muziek stuk
werd, en het licht dimde steeds verder. Uiteindelijk speelden de twee deelnemers helemaal in
het donker. Ondanks dat er geen materiële grenzen meer waren, was het voor games nog
steeds moeilijk om te worden gezien als een vorm van kunst. Games waren steeds vaker het
onderwerp, maar als medium zelf duurde het nog lang voordat het geaccepteerd werd. Het
leek erop dat games altijd iets moesten opgeven om te kunnen worden geaccepteerd als
kunst.18
In 1972 kwam het eerste commerciële video game systeem op de markt, Pong (afb.
9), gemaakt door Atarti inc. Een abstract 2d spel, gebaseerd op tafeltennis. Het spel werd een
groot succes en er werden ruim 19.000 exemplaren verkocht. Dit was het begin van een lange
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reeks van verschillende consoles gemaakt door verschillende bedrijven.19 Door de uitvinding
van de videogame, kwam ook de game art op. Dit zal voor velen nog altijd een onbekend
fenomeen zijn, maar toch zijn kunstenaars al jaren bezig met het experimenteren met video
games. Sommige maken games from scratch, dus helemaal zelf en andere gebruiken
bestaande commerciële games en bouwen hier hun eigen kunstwerk om heen. Een van de
meest gerefereerde kunstwerken is het werk Super Mario Clouds (afb. 10). Dit is een werk
van een van de bekendste game kunstenaars ooit, Cory Arcangel. Met Arcangel zijn we
aanbeland aan het einde van de jaren negentig en het begin van de 21e eeuw. Zijn werk Super
Mario Clouds is in een groot aantal musea getoond. Het is een hack van het spel Super Mario
uit 1985 (afb. 11).20 Het enige wat bij dit werk nog te zien is, zijn de wolken en de blauwe
lucht die bij het originele spel als achtergrond dienden. Hierdoor kan je het spel niet meer
spelen en is het dus van een speelbaar spel veranderd in een single projection installatie. Dit
werk is aangepast en wordt nu gezien als kunstvorm. Arcangel heeft iets gemaakt dat past in
de kunstwereld en omarmt wordt door verschillende grote musea. 21
Dat er helemaal geen speelbare video games geëxposeerd zijn, is niet helemaal waar.
In 1983 was namelijk de eerste game te zien in een museum, gemaakt door Mike Smith en
Dov Jacobsen. Het spel Mike Builds a Bombshelter (afb. 12) was gemaakt naar aanleiding van
een documentaire waarin de kunstenaar een schuilkelder bouwt. De game was te spelen in de
Home Fallout Shelter Installatie van 1983 (afb, 13). In de game boots je de documentaire na:
je bouwt een schuilkelder en moet er uiteindelijk in schuilen omdat er gevaar dreigt. Je gaat
echter altijd dood aan het einde, het spel is niet te winnen. Met de opkomst van het internet
aan het einde van de twintigste eeuw vond in 1999 de eerste online expositie plaats, gecureerd
door Ann Marie Schleiner. Schleiner is een van de meest invloedrijke personen in de game art
wereld. Zij was een van de eerste die game art maakte, er over schreef en tentoonstellingen
cureerde. De tentoonstelling Crack the Maze was geheel online te zien en bestond uit
verschillende speelbare games. De werken waren allemaal modificaties of hacks van
bestaande games. Sindsdien zijn er steeds meer online exposities, maar ook offline in het
museum zijn steeds vaker game mods te zien.22
Wat ook steeds meer op komt zijn de art games die niet gebaseerd zijn op bestaande
commerciële spellen. Dit zijn dus kunstwerken die door de kunstenaar in zijn geheel zelf,
from scratch verzonnen zijn. Uiteraard bestonden zulke zogenaamde ‘indie games’ 23 al
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langer, maar die worden niet vaak geëxposeerd in de bekende musea. In Nederland had het
Nederlands Instituut voor Media Kunst (NIMK) in 2010 een tentoonstelling genaamd Space
Invaders. Hier waren verschillende soorten kunst te zien, geïnspireerd op games. Er waren
echter maar weinig speelbare games te zien. Wel gaan kunstenaars en technici steeds vaker
samen werken aan games.24 Dit was al eerder te zien bij Mike Builds a Bombshelter. Bij dit
werk is Mike Smith het creatieve brein en Dov Jacobsen de programmeur die het spel
daadwerkelijk werkend maakte. Een meer recent voorbeeld is de samenwerking tussen Bill
Viola en het USC EA Game Innovation Lab. Zijn zijn tussen 2005 en 2008 bezig geweest aan
de experimentele video game the Night Journey.25

2. Game Mods
Een kunstenaar die game mods maakt, pleegt eigenlijk een interventie in een bestaand spel.
Wat je nodig hebt om een game mod te maken is een game engine. Dit is, zoals de naam al
doet vermoeden, de motor van een bestaand spel. Het is de softwarebasis van een
computerprogramma en dit genereert de werking ervan. In de jaren negentig begonnen
gameontwikkelaars de ‘game experiences’, de regels, het gedrag, en de karakters in het spel,
te scheiden van de onderliggende engine. Dit maakte het mogelijk om op de basis van een
bestaand spel, een nieuwe wereld te bouwen. Je kan als mod kunstenaar de omgeving
aanpassen, maar ook het gedrag van je karakter en de regels van het spel.26 Dit is een stuk
makkelijker dan een game from scratch opbouwen. Bij een mod kan je meer aandacht geven
aan het creatieve proces, de technische basis van het spel ligt tenslotte al vast. Het bekendste
geval van game modding kan ik, ondanks dat het tegenwoordig een commercieel spel is, niet
overslaan. In 1998 wordt het spel Half Life uitgebracht door Valve software, een first person
shooter waarin je de wereld moet redden van aliëns. 27 Dit was een enorm invloedrijk spel en
werd jaren lang gezien als het beste spel ooit gemaakt. In 1999 maakte twee studenten Minh
Le en Jess Cliffe een mod op dit enorm populaire spel, genaamd Counter Strike. Zij
veranderden het spel zo dat je nu tegen een groep terroristen vocht in plaats van tegen aliëns.
Enorm controversieel in die tijd, maar waarschijnlijk daarom erg populair. Na een tijd werd
de mod populairder dan het originele spel. Valve software vond dit geen probleem, de mod
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kon niet gespeeld worden zonder het origineel. In 2000 kochten ze counter strike echter over
en werd het een commercieel spel.28
Arsdoom (1995)
Vanaf het moment dat modding mogelijk werd, gingen kunstenaars hier mee aan de slag. Al
in 1995 creëerden Orhan Kipcak en Reini Urban, het werk Arsdoom, (afb. 14) dit wordt
gezien als een van de eerste ‘artistic moddings’ ooit. Arsdoom is gebaseerd op het toen erg
populaire spel Doom II (afb. 15). In deze first person shooter, moet je als speler het op nemen
tegen demonen uit de hel.29 Arsdoom werd gemaakt in opdracht van het Ars Electronica
Festival en het werd hetzelfde jaar ten toon gesteld op dit festival in Linz.30 Kipcak en Urban
modificeerden Doom II zo, dat het een replica van de Brucknerhaus expositie hal werd. Deze
hing voor het festival vol met topwerken uit het modernisme. Kipcak nodigde kunstenaars uit
om digitale versies van hun kunstwerken te maken en in te sturen. De digitale werken konden
dan opgehangen worden in de virtuele ruimte van de game.
De digitalisering van expositie zorgde voor nieuwe vormen van beleving voor de
bezoeker. Het spel kon gespeeld worden op de expositie zelf, maar via een speciale server
kon het spel ook op andere locaties gespeeld worden. Dit was voor het eerst dat een bezoeker
niet fysiek aanwezig hoefde te zijn bij de expositie. Maar ook de mate van interactie was niet
meer gelimiteerd tot het lopen en kijken naar kunstwerken. Gewapend met een penseel, een
water slang, een soort houten kruisboog en andere wapens, kreeg de bezoeker te maken met
een nieuwe, agressieve, vorm van beleving. De “do-not-touch policy” die heerst in musea
werd met deze game virtueel opgeheven. Je kon de kunstwerken aanpassen en vechten met de
kunstenaars. In het spel kan je het bloed van Herman Nitsch en Arnulf Rainers potloden
oppakken om daarmee de virtuele kunst te bewerken. Ook was er een optie waarmee je de
werken in de stijl van George Baselitz kon omdraaien. Op deze manier werd de bezoeker
curator, hij mocht beslissen welke kunstenaar mocht blijven en welke vernietigd moest
worden.
De belangrijkste reden voor Kipcak voor het gebruiken van game art en in het
bijzonder first person shooters is, omdat er duidelijke overeenkomsten zijn tussen het slagveld
en de kunstwereld. De concurrentie strijd in de kunstwereld reflecteert de darwinistische aard
van video games. Op deze manier maakt Arsdoom de onzichtbare conflicten in de
kunstwereld echt, expliciet en zichtbaar, zij het op een speelse manier. Kipcak: “I developed
this project with the intention of making a point about the artscene, using a game to deliver
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the message. I had taught in art schools and therefore I was familiar with the rituals, the
conflicts and do's and don'ts. I saw Arsdoom as an inside joke, a tongue-in-cheek take on the
Artworld.”31
Jeff Koons Must Die!!! (2011)
Het werk Jeff Koons Must Die!!! (afb. 16) van Hunter Jonakin is sinds acht april 2011 te zien
in het Florida State University Museum op de jaarlijkse thesis show. De veertig jarige Jonakin
was een Master student Fine Arts aan de Florida State University toen hij het werk Jeff Koons
Must Die!!! maakte. Als kunstenaar is hij multidisciplinair, hij heeft jaren lang muziek
gemaakt in underground indierock bands en zijn oeuvre bestaat nu uit sculpturen, tekeningen
en nieuwe media. Hij gebruikt naast de conventionele verf en houtskool ook onconventionele
materialen zoals microcontrollers, video game engines, gevonden voorwerpen, ijs en GPS. 32
Jonakin was al jaren aan het werk met de Unreal engine, gemaakt door Epic Games.33 Het
eerste Unreal spel werd uitgegeven in 1998 en de laatste dateert alweer uit 2004 (afb. 17).
Ook dit spel is net als de eerder genoemden een first person shooter, “As the ultimate technogladiator of the future, players will take their fates into their hands”, aldus de makers van de
game.34 In tegenstelling tot de eerder genoemde games vecht je bij Unreal niet tegen aliens of
demonen, maar tegen machines uit de toekomst. Jonakin zag zijn ervaringen met dit spel als
een goede reden in het te gebruiken voor zijn kunst.
Jeff Koons Must Die!!! wordt gepresenteerd in een klassieke jaren tachtig arcade kast.
Bezoekers moeten 25 cent inwerpen om het spel te kunnen spelen.35 “What if you were
locked in an art museum overnight, with a rocket launcher, during a Jeff Koons retropective?”
luidt de intro van het promotie filmpje.
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Schieten natuurlijk, zullen veel mensen denken.

Maar de speler krijgt twee opties, je loopt rustig rond en geniet van de kunst, of je schiet alles
kapot met je raketten. Wanneer je voor de eerste optie kiest gebeurt er niets en stopt het spel
na een aantal minuten. Als je begint te schieten komt er een virtuele Jeff Koons op je af
gerend en hij zal je proberen aan te vallen. Dit lukt hem niet, want ook hem zal je
waarschijnlijk neer schieten. Hierdoor komen er bewakers op je af die je proberen te stoppen.
Als je het eerste level weet te overleven ga je naar level twee. Hier komen steeds nieuwe
golven van curatoren, advocaten, assistenten en bewakers op je af, net zo lang totdat je game
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Interview met Orhan Kipcak over ArsDoom op gamescenes.org - art in the age of video games
<http://www.gamescenes.org/2009/11/interview-orphan-kipcak-arsdoom-arsdoom-ii-1995.html> (20
juni 2011).
32
Hunter Jonakin official website <www.hunterjonakin.com> (10 mei 2011).
33
Hunter Jonakin geïnterviewd <http://killscreendaily.com/articles/jeff-koons-must-die> (10 mei
2011).
34
Website van Ureal <http://www.unrealtournament2003.com/ut2004/index.html> (25 Juni 2011).
35
Hunter Jonakin geïnterviewd 2011 (zie noot 32).
36
Jeff Koons Must Die!! op <Vimeo http://vimeo.com/21404544>
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over bent. Het spel is niet te winnen. Vanuit de kunstenaar is dit een duidelijke kritiek op de
musea, kunst en commercie, hiërarchische machtsstructuren en de destructieve neigingen van
de museumbezoekers.37 Voor de bezoekers kan het schieten een daad van vervreemding zijn.
Jonakin stelt dat conceptuele kunst voor veel mensen erg lastig is. Bij zo’n gevoel van
vervreemding kunnen volgens hem heftige emoties horen. Het lijkt misschien dat Jonakin een
hekel heeft aan Jeff Koons, maar toch is dit niet zo.38 Hij heeft naar eigen zeggen Koons
gekozen omdat hij ten eerste een van de aller bekendste nog levende kunstenaars is. Maar ook
omdat je zijn werk of heel erg goed vind, of verschrikkelijk. Er is vaak geen tussenweg.39
Wat mij als eerste opviel is dat game modding zelf getoetst kan worden aan de theorie van
Graham en Kravagna. Als je je afvraagt of er interventie wordt gepleegd op het concept, de
progressie of op de uiteindelijke vorm en inhoud, dan is dat bij elk punt het geval. Een mod
kunstenaar leent een bestaand werk en transformeert zowel het concept, de progressie als de
uiteindelijke vorm en inhoud. Als je de originele game als kunst zou beschouwen is de mod
kunstenaar hier zonder twijfel de participant. Wat betreft Arsdoom en Jeff Koons Must Die!!!
ligt dit anders. Het is de vraag in hoeverre de bezoeker een aandeel heeft aan het werk.
Beginnende bij het concept van Kipcak, het is de bedoeling dat je zelf curator speelt en
werken vernietigd die je er niet bij wil hebben. Dit vernietigen kan je op een aantal
voorgeprogrammeerde manieren doen, dus erg vrij ben je hier niet in. De wapens zijn
standaard dus je kan ze ook niet zelf maken. Je krijgt wel de optie om de werken ‘aan te
passen’ met het penseel. Dit zou een optie kunnen zijn tot een echte interventie. Helaas
betekent dit echter dat wanneer je met je penseel op het werk ‘schiet’ er alleen zwarte strepen
op komen te staan. Ook bij Jeff Koons Must Die!!! zijn de mogelijkheden erg beperkt. Je hebt
maar één wapen, je kan niks oppakken of zelf maken, je kan alleen schieten met je raketten.
Ook het feit dat het spel niet te winnen is geeft al aan dat je als bezoeker weinig invloed hebt
op het spel. Je kan wel een tweede level halen, dat is al een optie meer dan bij Arsdoom, maar
level twee is eigenlijk alleen maar een grotere afspiegeling van Jonakin’s kritiek. Je kan nooit
winnen van de curatoren, critici en hun advocaten.
Tot op een bepaalde hoogte kan je zeggen dat de bezoeker wel invloed heeft op de
progressie van het spel. Je kan kiezen wanneer je waar heen gaat en dus zo de volgorde van
de acties bepalen. De uitkomst van de games staat echter al vast, daarom denk ik niet dat er
sprake is van participatie. Er wordt op geen enkele manier een interventie gepleegd op het
bestaande concept en minimaal op de progressie. Het is bij beide werken een kwestie is van
schieten of niet schieten. De illusie van participatie wordt gewekt, maar uiteindelijk blijkt dat
37

Website Hunter Jonakin (zie noot 32)
Hunter Jonakin geïnterviewd 2011 (zie noot 33)
39
Website Hunter Jonakin (zie noot 32)
38
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je alleen kan doen wat de kunstenaar in gedachte had. Kijkend naar de theorie van Graham en
Kravagna is game modding voor de bezoeker ‘reactive’. Het is niet interactief omdat je niet
samenwerkt met de computer. Bij de games kan je wel fysieke input geven en de game is zo
geprogrammeerd dat het daar op reageert. Het spelen van game mods is geen samenspel van
mens en computer.

3. Games from scratch
Games die from scratch gemaakt zijn, zijn niet gebaseerd op bestaande commerciële games.
Deze kunstenaars plegen dus geen interventie in een bestaand iets, maar maken alles zelf. Art
games die geheel zelf gemaakt zijn, of met behulp van een technicus, vallen al snel onder de
noemer indie game. Een indie game is een spel dat niet gemaakt is door een commercieel
bedrijf. Zeker met de steeds breder wordende mogelijkheden en het internet om ze te
verspreiden, zijn er de afgelopen jaren enorm veel nieuwe kleine of grote games uitgekomen.
Deze games worden gemaakt door kunstenaars, studenten van zowel de technische
universiteiten als van de kunstacademies, maar ook door mensen die het als een hobby zien.40
Het is nu echter niet aan mij om te beslissen wat wel en wat geen game art is.
The Night Journey (2010) van Bill Viola (afb. 18) en Everyday the Same Dream
(2009) van Paolo Pedercini (afb. 19) zijn beide totaal verschillend qua uitvoering. Ook de
achtergrond van de kunstenaars is verschillend. Bill Viola is al decennia lang bekend als
videokunstenaar en Paolo Pedercini is de oprichter van het Italiaanse la Molleindustria. Dit is
een team met verschillend disciplines die hoofdzakelijk sociaal en politiek geëngageerde
games maakt.41 Beide kunstenaars exposeren regelmatig in musea en waren ook al eens te
zien op de biënnale van Venetië.
The Night Journey.(2010)
In 2005 kwamen en videokunstenaar Bill Viola en het Game Innovation lab van de USC
School of Cinematic Arts samen om een experimentele video game te maken. De game is
geïnspireerd door eerdere werken uit het oeuvre van Viola. Met name de invloed van de
Pneuma serie (1994-2009) is duidelijk terug te zien (afb. 20).42 De game is gemaakt voor
mensen die normaal nooit gamen, tijdens het spelen leer je steeds beter hoe het werkt. Het is
een virtuele omgeving die je gaat onderzoeken tijdens de schemering van een zonsondergang.
De eerste les die je leert is rondkijken, je ziet bergen, de woestijn, een bos, de zee en een

40

Website Indiecade <http://www.indiecade.com> (15 juni 2011).
Website la Molleindustria <http://www.molleindustria.org/en/about> (20 Juni 2011).
42
Website The Night Journey (zie noot 24) .
41
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grote boom in ten midden van alles. Je tweede les is het leren lopen, je mag nog niet rennen.
De derde en laatste les is reflecteren, dit is het belangrijkste element van de game. Wanneer je
op de aangewezen knop drukt neemt het spel je hoofd over, je krijgt een visioen. Tijdens het
lopen kan je reflecteren en daardoor verandert de wereld om je heen op een subtiele manier.
Soms lijken je visoenen op een soort voorgevoel, of is het een hint van wat er gaat gebeuren.
Het kan zijn dat je tijdens je visioen een uil ziet, dit kan betekenen dat je harder mag gaan
lopen en uiteindelijk kan vliegen als een uil.
Het is de bedoeling dat je de ruimte onderzoekt en bestemmingen vindt. De omgeving
is verdeeld in regio’s en elke regio heeft een eigen houten hut (afb. 21). Deze hutten zijn een
bestemming en de sleutel om verder te komen in het spel. Wanneer je reflecteert op de hut,
gaat hij sneller door zijn levens cyclus heen. Van ongerept en bewoonbaar tot hij langzaam uit
elkaar valt. Viola zegt hierover, dat de bossen het hout terug eisen. Wat overblijft is een witte
deur, wanneer je deze door gaat beland je in een compleet witte ruimte. Je loopt door maar je
hoort om je heen mensen je hun geheimen fluisteren. Dit refereert naar Viola’s werk Presence
uit 1995. Dit was een auditieve beleving over verborgen geheimen. Iedereen heeft geheimen
en we hebben allemaal een stem van binnen. Soms wordt deze stem sterk en neemt het ons
leven over, bij sommige een minuut bij anderen hun hele leven. Deze stemmen komen vaker
in het spel terug, het is de bedoeling dat je ze opzoekt en naar ze luistert. In de hut ben je niet
meer in een fysieke plek, zoals Viola zegt “you’ve shifted, to another way of moving”. 43
Hiermee refereert hij naar de poëet Rumi die schrijft over ‘the journey without feet, the
invisible journey’. Wanneer je weer uit deze witte omgeving bent is er op deze plek niks meer
om te reflecteren.
Na een bepaalde tijd komt de zon op en krijg je een droom te zien. Deze is gebaseerd
op de visioenen die je hebt gekregen en bevat originele beelden van Viola’s werken. Soms
zijn de beelden in kleur en soms korrelig en grijs. Je droom lijkt dus erg op de beleving die je
had toen je wakker was. De dromen domineren steeds meer het spel en worden realiteit. De
echte wereld in het spel wordt de illusie. Het einde van het spel is misschien wel de meest
indrukwekkendste gebeurtenis. Je verliest de controle en je wordt overspoelt door een ‘river
of beings’ je belandt in een witte wereld en het licht gaat uit. Je bent nu in “the void” iets wat
de boeddhisten de leegte noemen. Als je niks doet herstart het spel zich uiteindelijk opnieuw,
alsof je gereïncarneerd wordt.44

43
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Lezing van Bill Viola over the Night Journey 2010< http://vimeo.com/14715614 > (15 juni 2011).
Viola 2010 (zie noot 24).
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Eveyday the same dream (2009)
Paolo Pedercini is de oprichter van la Molleindustria. “We can free videogames from the
‘dictatorship of entertainment’, using them instead to describe pressing social needs, and to
express our feelings or ideas, just as we do in other forms of art”, aldus het statement van de
kunstenaars. La Molleindustria is een Italiaans team van designers en programmeurs die
proberen een discussie te starten over sociale en politieke kwesties. Ze hebben ervoor
gekozen om te beginnen met online videogames. Dit deden ze om de reguliere distributie
kanalen te omzeilen, maar ook wegens het gebrek aan geld en middelen. La Molleindustria
maakt simpele, maar gevatte games om zo hopelijk een begin te maken voor een nieuwe
generatie kritische game designers. Voorbeelden van games zijn Leaky World gebaseerd op
het essay ‘Conspiracy by Governance’ van Wikileaks oprichter Julian Assange en The Free
Culture Game dat gaat over het bevrijden van de consument. 45
Everyday the Same Dream is een game in 2d en geheel gekleurd in grijs tonen. Je
speelt een man, een saaie, gemiddelde man. Je staat op, kleed je aan, groet je vrouw en staat
in de file naar je werk. Afhankelijk van welke keuzes je wel of niet maakt is de uitkomst
anders. Ga je links in plaats van rechts naar je auto dan ontmoet je een dakloze die je naar een
mooie plek brengt. Kleed je je niet aan en ga je toch naar je werk, dan wordt je ontslagen.
Elke keer als je aan het einde van het spel gekomen ben, ongeacht welke uitkomst het heeft,
begint je dag weer opnieuw. Je moet vijf verschillende routines doorlopen om het spel uit te
spelen. De maker noemen het zelf een kort existentieel spel, gebaseerd op vervreemding en
het niet willen werken. Wat opvallend is, is dat veel mensen die deze game voor het eerst
spelen allemaal tot hetzelfde einde komen. Iedereen die ik het heb laten spelen, zette zijn
wekker uit, kleedde zich aan, zette de tv uit, groette zijn vrouw, stapte in de auto en ging
werken, einde van de dag. De eerste keer dat je dit spel speelt is het einde van de dag nogal
abrupt, je schrikt eigenlijk van het feit dat de dag alweer voorbij is. Het spel geeft kritiek op
mensen die vervreemden van zichzelf van de wereld om hun heen. “Everyday the same
dream”, je leeft niet echt, je doet elke dag maar weer hetzelfde zonder er bij na te denken.
Hoe langer je de game speelt, hoe wanhopiger je eigenlijk wordt om iets te vinden wat echt je
virtuele leven zal veranderen.46
In tegenstelling tot game modding kunnen we bij deze vorm van kunst niet spreken van
participatie. Wel kan je zeggen dat beide games een collaboratie zijn tussen een creatief brein
en een team van technici. Heeft de bezoeker zelf dan nog invloed? Het concept van beide
games is duidelijk, je moet gaan lopen en dan komen er vanzelf opties op je pad. Bij the Night
45

Website la Molleindustria (zie noot 41)
Website van het spel Everyday te Same dream van la Pedro Pedercini:
<http://www.molleindustria.org/everydaythesamedream/everydaythesamedream.html>
46
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Journey is de bezoeker nog vrij in welke kant hij op gaat, het lijkt een groot environment en
je mag zelf weten waar je heen gaat. Bij de game van Pedercini is dit een ander verhaal. Je
kan alleen links of rechts en aan beide kanten houdt het al vrij snel op. Je wordt rechts
tegengehouden door een stoplicht en rechts door water.
De progressie en de uitkomst van het spel zijn bij het werk van Viola wel te
veranderen door de bezoeker. Dit werk is van de besproken werken de enige waar je als
bezoeker de uitkomst van kan veranderen. Afhankelijk van welke visioenen je hebt gekregen
en welke route je hebt genomen, verandert de droom die je aan het einde krijgt. Dat is het
bijzondere aan deze game, door eigen keuzes te maken bepaal je zelf de uitkomst. De
mogelijkheden zullen niet eindeloos zijn, maar het zijn er genoeg om de bezoeker vrij te
laten. Viola leidt de bezoeker wel in de goede richting, door bijvoorbeeld je rustig aan te laten
doen, maar wat daar uit komt bepaal je grotendeels zelf. Bij het werk van Pedercini kan je de
volgorde van de acties veranderen, maar je moet nog steeds alle vijf de opdrachten uitvoeren
om het spel uit te spelen.
The Night Journey is een combinatie van participatie en interactieve kunst. Het is
participatief omdat de bezoeker zelf invloed heeft op de uitkomst. Uiteraard zijn alle
verschillende uitkomsten alsnog voorgeprogrammeerd, maar de bezoeker is zo vrij dat je wel
tot op een zekere hoogte kan spreken van participatie. Ondanks dat interactie tussen computer
en mens vrijwel onmogelijk is wil ik deze game toch classificeren als deels interactief. The
Night Journey reageert namelijk op de keuzes die je maakt. Het zijn geen geheel spontane
reacties uiteraard, want het is een voorgeprogrammeerde computer. Maar het spel veranderd
dusdanig door de keuzes die je maakt, dat je wel kan spreken van een zekere interactie tussen
het spel en de speler. In Everyday the Same Dream is dit anders. Het is reactief omdat je niet
samenwerkt met de computer. Bij de game kan je wel fysieke input geven en de game is zo
geprogrammeerd dat het daar op reageert, maar eigenlijk kan je maar één ding doen. Je doet
wat de kunstenaar voor ogen had, zij het misschien in een andere volgorde.
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4. Conclusie
Of een kunstwerk interactief, participatief, collaboratief of een combinatie is, ligt er aan in
hoeverre de toeschouwer interventies kan plegen en in hoeverre er interactie is met het werk,
Kan er interventie worden gepleegd op het concept, de progressie of op de uiteindelijke vorm
en inhoud?
In eerste instantie zou men denken dat game art vanzelfsprekend participatief is, jij moet
tenslotte aan de slag ermee. Computers en games worden vaak ook wel getypeerd als
interactief Het lijkt inderdaad ook als of je interactie hebt met het spel. Helaas blijkt bij nader
onderzoek niets minder waar. Van game modding kunnen we zeggen dat het modden zelf een
vorm van participatie is. Bij de mod games zelf ontbreekt echter enige vorm van participatie.
De bezoeker krijgt een gelimiteerd aantal opties van de kunstenaar. Hij heeft eigenlijk geen
enkele invloed op het concept van de game, enkel voor een deel op de progressie. Je hebt in
zoverre een vrije wil in de game, dat je kan kiezen waar je heen loopt en waar je op schiet. De
uitkomst zal hier door echter niet veranderen. Het geheel is voorgeprogrammeerd door de
kunstenaar zelf. Dit bleek ook het geval bij het werk van Pedercini. Er zijn vijf verplichte
scenario die afgelopen moeten worden alvorens het spel uitgespeeld is. Meer als naar links en
rechts lopen en af en toe iets aan of uit zetten kan de speler niet. De bezoeker is vrij in de
horizontale beweging in het spel, maar welke actie er ook ondernomen werd, het had geen
enkele invloed op de uitkomst van het spel. De enige uitzondering in dit onderzoek is The
Night Journey van Bill Viola. Het concept staat daar wel vast, of eigenlijk is dit meer de
boodschap die hij je mee wil geven. Doe rustig aan, reflecteer en je leert over het leven. De
uitkomst van het spel is echter elke keer anders. Dit maakt deze game als enige van de
besproken werken enigszins participatief en interactief. De game reageert op je acties en je
hebt de uitkomst zelf in de hand.
Duidelijk is dat game art niet zo participatief is als dat we zouden denken. De vrijheid
die je lijkt te hebben tijdens het spelen van art games is een illusie. De game reageert
minimaal op je actie. Ze zijn dus grotendeels ‘reactive’. De bezoeker heeft wel input in de
game, maar er is geen echte spontane reactie of samenspel. Het is duidelijk dat alle vier de
kunstenaars de video game als medium hebben gebruikt om hun statement te maken. Om de
bezoeker iets duidelijk te maken of ergens op te wijzen. Juist hierdoor heb je als bezoeker
geen invloed op de game, je zou dan tenslotte het statement van de kunstenaar veranderen.
Totdat men elke art game gespeeld of gezien heeft, blijft het in het midden of elke art game
ook daadwerkelijk reactief is. Bovendien zullen we moeten afwachten wat de techniek van
toekomst ons te bieden heeft, zal er ooit interactie ontstaan tussen mens en computer?
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Arsdoom : http://youtu.be/w9r_f8un3NE
Jeff Koons Must Die!! http://vimeo.com/21404544
The Night Journey - http://youtu.be/zL1_twK2NDc
Everyday the same dream http://www.molleindustria.org/everydaythesamedream/everydaythesamedream.html
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6 Afbeeldingen.
1:

David Medalla – A Stitch in Time (1968-1972)

2:

Ashok Sukumaran – Glow Positioning System (2005)
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3:

Bruce Nauman – Live Tape Video Corridor (1970)

4:

Yoko Ono – Painting to Hammer a Nail (1966) Indica Gallery, Londen
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5:

Gilbert & George – Ten Rules for Gilbert & George (1995)

6:

Yoko Ono – Wish Piece (1996)

7:

Erwin Wurm – Morning Walk (2001)
Create these sculptures on your way to work.

1. Balance a bag on your head and continue walking slowly with your hands down
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1.
2.

3.
4.

Stand in front of a post (light mast, telegraph pole, traffic sign) and press the bag between
your forehead and the pole. The side parts of the bag touch your forehead and the light mast.
Remain in this position for some time.
Place the bag on the ground, step on the bag with both feet and remain there standing upright.

Put the handle of your bag in your mouth and continue walking.
Squeeze the bag between your legs, shoving it upwards to your crotch and remain in a
standing position with both legs closed. |
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8:

Robert Rauschenberg & Billy Klüver – Open Score (1966)

9:

Atari inc. – Pong (1972).
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10:

Cory Arcangel – Super Mario Clouds (2002)

11:

Super Mario Bros. – Nintendo (1985)

23

12:

Mike Smith – Mike Builds a Bombshelter (1983)

13:

Mike Smith – Home Fallout installation (1983)
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14:

Orhan Kipcak & Reini Urban - ArsDoom (1995)

15:

id Software - DOOM II (1994)
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16:

Hunter Jonakin – Jeff Koons Must Die!!! (2011)

17:

Epic Media - Unreal Tournament (2004)
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18:

Bill Viola – the Night Journey (2010)

19:

Paulo Pedercini/ la molleindustria – Everyday the Same Dream (2009)
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20:

Bill Viola – Pneuma (1994-2009)

21:

Bill Viola - the Night Journey (2010)
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