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HOUSEN MET HOORNTJE

Hete artiest
het ophalen van vuilnis, het regelen van
verkeer”, vertelde ze. En al passen leds in
een ‘gewoon’ computerloos lichtsysteem,
‘retrofittings’ genaamd, de term geeft aan
dat dit gedateerd is. De toekomst is aan
smart.

Jaar van het licht

Licht in een
donkere
tunnel
OPENBARE RUIMTE

Lichtkunstwerken geven
een veilig gevoel.
Sprookjes ontstaan op
spookachtige plekken.

FOTO BART VAN OVERBEEKE

Door Sandra Smets

T

weehonderdvijfendertig
meter kunst, aan weerszijden. Automobilisten die bij
Emmen de Hondsrugtunnel nemen, krijgen daar
sinds dit jaar een bijzondere ervaring mee. Kunstenaar Titia Ex
ontwierp het kunstwerk Dolmen Light:
veelkleurige rode en paarse lichtribben
die van kleur veranderen als de auto’s
passeren. De runenachtige vormen en de
titel doen de automobilist herinneren aan
vroeger, zodat de autorit verandert in een
tijdreis. Hiermee werd Ex afgelopen jaar
de tweede Nederlandse prijswinnaar van
de internationale Lamp Award. Rudolf
Teunissen won deze in 2011 voor zijn Broken Light in Rotterdam Zuid: de naargeestige Atjehstraat wordt ’s avonds een
sprookje met lichtpatronen op de gevels
en op de stoepen, alsof de zon door gebla-

derte heen schijnt.
Lichtkunst die straten en tunnels verbetert: alleen al in Nederland is het sinds
kort een lange lijst. Daan Roosegaarde
maakte Crystal, een verzameling oplichtende stenen waarmee passanten kunnen
mozaïeken. Dat lag vorig jaar in een onverlichte doorgang bij lichtfestival Glow
Next in Eindhoven. In diezelfde stad is de
’s avonds onaangename Duthmalatunnel
sinds twee jaar bedekt met het interactieve lichtkunstwerk Transit Mantra van
Studio Knol: patronen die oplichten zodra iemand de tunnel in fietst. Een zacht
organisch geluid, bijna krekelachtig, vult
het beeld aan. „Het geeft sensitiviteit aan
de plek”, zegt lichtadviseur Geoffrey van
Gerven van Armada Janse, het bedrijf dat
de techniek maakte voor Transit Mantra.
„Zelfs als je in je eentje fietst, blijft het na
de laatste passant nog een tijdje na-

gloeien. Dus echt alleen ben je nooit, in
deze tunnel.”

Verbetering van het gebied

Op de stoep
lichtpatronen
alsof de
zon door
gebladerte
heen schijnt

Lichtkunst als gebiedsverbetering is wereldwijd een groeiend fenomeen. Bradford in Engeland is een in verval geraakte
gemeente die met licht het gevoel van
veiligheid in de openbare ruimte bevordert. De Canadese stad Quebec liet in een
donker park een lichtroute van twee kilometer aanleggen met licht, video en geluid. Rijen dik stonden de bezoekers te
wachten voor een park waar ze anders
niet hadden willen of durven komen. Met
lichtkunst is kortom veel te winnen. Het
kan voor meer veiligheidsbeleving zorgen. Het kan het verkeer regelen. Het kan
in winkelgebieden de kooplust bevorderen, denken onderzoekers (de gemeente
Veghel is ermee bezig). Ellen de Vries van
Het Lux Lab ontwierp voor de NS-stati-

ons een prettig licht dat voor je gevoel de
wachttijden verkort en is bezig met een
slim lichtplan voor de binnenstad van
Leeuwarden.
Iets wat al deze projecten bindt, is de
energiezuinige ledtechnologie. Dankzij
chips biedt dit een scala aan computergestuurde mogelijkheden. Rik van Stiphout, programma-adviseur licht en cultuur van de gemeente Eindhoven, voorspelt grote veranderingen. „De openbare
verlichting zal een plug-in worden in een
slim systeem, een smart grid. Daaruit zullen nieuw te ontwikkelen diensten ontspruiten, om de kwaliteit van leven te
verbeteren.”
Op het internationale Smart Lighting
Event somde dagvoorzitter en ex-minister Jacqueline Cramer afgelopen zomer
de vele toepassingen van dit slimme,
computergestuurde licht op: „Smart lighting kan monitoren bij aardbevingen, bij

De VN hebben 2015 uitgeroepen tot
‘Unesco Year of Light and of Light Technologies’ – een viering van licht die vooral
over de technische mogelijkheden gaat.
85 landen doen mee. Want er is een wereld te winnen. „Er zijn nu meer mensen
zonder toegang tot een elektriciteitsnet
dan voor de negentiende eeuw, vóór de
uitvinding van de gloeilamp”, zegt de
Amerikaanse lichtexpert Norman
Bardsley. Op de conferentie in Eindhoven
berekende hij dat de behoefte aan kunstmatig licht in dertig jaar zal vertienvoudigen. Dan is de toekomst aan smart cities,
stelde hij, met licht waardoor kinderen ’s
avonds buiten kunnen spelen en ouderen
met verminderd zicht nog de auto durven
pakken. Chinese bedrijven denken over
vijf jaar een lichtmarkt te hebben van 150
miljard dollar, zegt hij met gemengde gevoelens: „Leds zijn goedkoper, maar de
industrie zal ons ervan overtuigen er
functionaliteiten bij te willen kopen
waardoor het toch duurder wordt. Kijk
naar de smartphone. Die is zo’n succes
omdat het van alles kan waarvan we niet
wisten dat we het wilden.”
Mits niet té hel of té blauw, wordt licht
geassocieerd met veiligheid. Dat was ooit
anders. In vroeger eeuwen was openbare
verlichting in handen van de machthebbers, die het burgers verboden of hen
juist verplichtten hun gevels te verlichten
met toen nog olielampen. In veel steden
was het na zonsondergang verboden de
straat op te gaan. Het boek Brilliant van
Jane Brox beschrijft hoe in onder andere
Parijs burgers hun sleutels ’s avonds
moesten afgeven en kettingen rond huizenblokken werden gelegd. Dat veranderde in de tijd van de gemeenschappelijke straatlantaarns – eerst gaslampen, later elektrisch – die nog weleens door burgers kapotgeslagen werden: licht stond
synoniem met de machtsdragers.
Intussen is licht van iedereen en alom
aanwezig – althans in de westerse wereld.
Iedereen wil licht. En de belangen
groeien: toegang tot een smart lichtnet
betekent toegang tot data over hoe mensen zich op straat gedragen. „Alles is
data”, zegt Van Stiphout. „In 2030 weten
slimme systemen in de openbare ruimte
alles over ons en over onze gedragingen.
Woorden als privacy hebben hun bestaande betekenis verloren. De openbare
ruimte heeft een digitale kolonisatie ondergaan en zal mogelijk uitgroeien tot
een verleidelijk ‘all inclusive’ gebied
waaraan niemand zich nog kan onttrekken.”

Onafwendbare toekomst
Lichtkunst en lichtfestivals spelen een
verkennende rol bij het greep krijgen op
die onafwendbare toekomst. We hebben
kunstenaars nodig om de mogelijkheden
van smart lighting vorm te geven. „Licht
is heel sterk gekoppeld aan beleving.
Daarmee moet je iets maken, wil je de

technologie kunnen verkopen”, zegt
Rombout Frieling, lichtontwerper en artistiek leider van Glow Next, het festival
voor innovatieve lichtkunst en -design in
Eindhoven.
Nu de dagen korter worden, begint het
seizoen van de lichtfestivals. Publieksgigant Glow en experimenteel broertje
Glow Next openen dit weekend. Glow
Next toont onder meer vernieuwende
lichtontwerpen op basis van technologie
om verkeer te tracken. Ook staat er een
glaspaviljoen met glas dat te dimmen is.
Dat biedt architecten nieuwe mogelijkheden. Smart kan nog veel smarter, weet
Frieling, die bezig is om met zwevend
licht en drones de nooit voltooide Romboutstoren in Mechelen ‘af te bouwen’.
Opvallend vaak is de kunst spiritueel
en poëtisch. Het schelle ledlicht wordt
verzacht in vloeiende lichtgolven en
plantaardige vormen, met romantische
titels als Dolmen Light, Transit Mantra,
Flower of the Universe. Kunst, stelt Van
Stiphout, helpt de komst van een technologie inmasseren waarvan we de gevolgen nog niet weten.
Wordt kunst dan gebruikt voor een andere agenda? Videokunstenaars werkzaam in de openbare ruimte kennen dat
dilemma. Vooral in Amerika worden ze
gevraagd op locaties waar videokunst de
komst van reclameboodschappen moet
versoepelen: het scherm hangt al. Is lichtkunst, als dat wordt gebruikt voor andere
doelen, een pact met de duivel? „Dat zou
kunnen ja”, antwoordt Frieling. „Het zou
jammer zijn als gemeentes denken dat ze
dit soort technologie nodig hebben omdat de industrie het ze aanpraat. De uitdaging ligt in het vinden en ontwerpen
van mooie en betekenisvolle toepassingen, niet in de duizenden mogelijkheden
waarvan we wel weten dat die er zijn.”
De mogelijkheden zijn oneindig, beaamt ook Van Gerven: „Aan lantaarnlampen kunnen we apps koppelen zodat een
paal gaat knipperen als je je fiets zoekt.
Sommigen willen er wifi in, zonnepanelen, beveiliging, feestkleuren als er carnaval is. Vraag je dit aan duizend mensen
dan krijg je een lantaarnpaal met een
veelvoud aan technologieën. Maar moeten we dit willen?” Hij pleit ervoor om
systemen onderling te verbinden tot een
geheel om op door te bouwen in de toekomst.
Eén bezoekster in Eindhoven zou graag
bij alle bejaarden een smart system in huis
willen, zodat we zien als iemand valt of
niet kan opstaan. Buitenshuis zijn al verschillende smart systemen operationeel.
Zo is Philips betrokken bij het ‘smart’ monitoren van Stratums Eind. In deze Eindhovense caféstraat is weleens rottigheid
rond sluitingstijd. „We zijn bezig met een
experiment met licht, geluid, beeld, temperatuur en geur op straat”, aldus burgemeester Rob van Gijzel. „Als je wegrent,
rent het licht met je mee.” Gecombineerd
met slimme beveiligingscamera’s is de
straat vanuit een controlekamer te overzien en te regisseren. Maar een bezoekende lichtprofessional uit Rome kwam
duizelig de controlekamer uit, zag Van
Gerven: „Dit zou in Italië nooit kunnen,
zei ze. Daar vertrouwen we de overheid
niet zoals jullie dat doen.”

D

e vriend had een ‘hete’ artiest geboekt.
De kaarten voor Helena Hauffs optreden waren in een paar dagen uitverkocht. Maar ook fysiek is ze ‘heet’, als
we DJ Broadcast mogen geloven, want de 27-jarige producer wier debuutalbum Discreet Desires
net uit is, werd op de site omschreven als: „Grote
chocoladebruine ogen vol geheimzinnigheid, opgewekt en mooi, het halflange haar op de kruin
als door een liniaal gespleten.”
Uitgerekend die zin was gebruikt om de artiest
aan te prijzen op Facebook.
Een lekker wijf dus, zei ik.
Een poëtische zin, zei de vriend, en hij rammelde
wat geïrriteerd met de percolator. Maar wat doet
het ertoe, vroeg ik. Er zijn misschien artiesten,
wier uiterlijk hun unique selling point is. Die boek
je, en dan kan je er als promotor een linkje bij doen
naar een video waarin ze over hun ‘life on the
road’ vertellen vanonder een dun laagje schuim in
een hotelbad. Weer tien kaarten verkocht.
Tuurlijk, een artiest die je interviewt, omschrijf
je. Maar negen van de tien dj’s zijn man of jongen
nog. En dan hoor je bijna nooit: hij heeft een zinneprikkelende snor of een baard als een hooiberg
waarin je wil verdwijnen. Een man mag in een interview meestal gewoon vertellen over zijn muzikale vorming.

De Duthmalatunnel in Eindhoven, met het interactieve lichtkunstwerk Transit Mantra van
Studio Knol

Kunst helpt de
komst van een
technologie
inmasseren
waarvan we de
gevolgen nog
niet weten

De mensen die haar rauwe electro
niet weten te waarderen, trekken
we met haar looks naar de club

Bij de vrouwen, wordt er negen van de tien keer
gezegd; ze is knap en ze kan nog goed draaien ook.
Alleen al de volgorde van die omschrijving maakt
het dubieus: alsof de kern van haar werk altijd
achterblijft bij haar fysieke ‘capaciteiten’. Als je
uitgerekend die omschrijving eruit pikt, dan is het
alsof je wil zeggen: ook de mensen die haar rauwe
punk electro niet weten te waarderen, trekken we
met een bericht over haar looks naar de club.
De vriend, normaal iemand die nog rustig blijft als
hij wordt opgesloten met een terrorist in een metrostation, begon boos te ratelen alsof de koffie
nog moest worden gemalen. Zo’n zin kon prima
als het verder duidelijk over haar muzikale inhoud ging. Toch werkt het averechts. Zoals actrice
Jennifer Lawrence onlangs aandacht vroeg voor
scheve beloning in de filmindustrie, zo is de positie van de ondervertegenwoordigde vrouw in de
dance-industrie de laatste tijd onderwerp van gesprek dankzij dj’s als The Black Madonna.
Er zijn misschien promotors en journalisten die
denken de vrouw een handje te helpen door haar
uiterlijk te prijzen. Maar dat heeft Helena niet nodig. Die heeft namelijk een geweldig debuutalbum uitgebracht, Discreet Desires, dat groove
heeft, maar ook abstract is. Dat verrast, maar toch
meeslepend is. Een album dat hoge ogen gooit
kortom, ook, of nee, juist zonder die grote chocoladebruine ogen.
Rolinde Hoorntje doet elke vrijdag verslag vanuit de
dancescene.
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