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Sleep Mode: een avond met Rafaël Rozendaal, over screensavers, hun ontstaan en betekenis. Met 
uitstapjes naar auteurschap en digitaal design, de waardering van digitale kunst en de mogelijkheid 
en noodzaak van collectioneren. 
 
Kunstenaar Rafaël Rozendaal stelde een tentoonstelling samen over screensavers, de 
softwareprogramma’s die ontstonden naar aanleiding van een technisch probleem, en zich 
ontwikkelden tot een cultureel fenomeen. Op donderdag 18 mei ging hij in gesprek met Bill Stewart 
de oprichter van After Dark, een bedrijf dat vele, vaak zeer gewilde screensavers uitbracht. Ook 
aanwezig was Jan Robert Leegte, een kunstenaar die het digitale domein als zijn medium beschouwt. 
Gespreksleider was Klaas Kuitenbrouwer, specialist digitale cultuur bij Het Nieuwe Instituut. 
 
Als computers langere tijd aan stonden op een pagina, branden de letters en tekens in het scherm 
van de toenmalige CRT-monitoren en bleven daar zichtbaar. Om dit te voorkomen werd een 
programmaatje ontwikkeld dat ervoor zorgde dat het scherm op zwart ging als de computer enige 
tijd niet werd gebruikt. Probleem daarmee was weer dat de gebruiker dan vergat de computer uit te 
zetten en documenten soms verloren gingen. Crashen was nog een veelvoorkomend fenomeen. Al 
snel ontwikkelden programmeurs daarom ‘screensavers’ met bewegende beelden. 
 
Rozendaal vertelt dat hij met het internet ging werken omdat het laagdrempelig is en voor iedereen 
toegankelijk: publiek domein. Veel van zijn werk bestaat in feite uit autonome websites. Wanneer 
een collectioneur zo’n werk koopt, wordt diens naam in de URL vermeld. De website blijft voor 
iedereen toegankelijk op het internet. 
In de screensavers herkent Rozendaal oplossingen voor problemen die hij ook tegenkomt bij het 
werken met generatieve beelden, bewegende beelden die aan de hand van een aantal instructies 
door de computer worden geproduceerd en steeds net anders zijn. ‘Grote panorama-achtige 
beelden zijn te complex en daardoor te zwaar voor de computer. Maar je kunt wel grote bewegingen 
suggereren door kleine elementen te laten bewegen. Er is maar heel weinig informatie nodig om met 
kleur, geluid en vorm toch een verhaal te kunnen vertellen.’  
 
Het was ook de fascinatie van Stewart: aantrekkelijke, grappige, verrassende beeldverhalen maken 
met zo min mogelijk middelen. Zeker in de begintijd was zo’n screensaverprogramma al snel te 
zwaar, dan liepen computers er op vast. Dus het was de sport om met zo min mogelijk informatie 
een zo groot mogelijk effect te genereren. Belangrijke elementen die zijn screensavers populair 
maakten waren ritme (hij is een muziekliefhebber) en humor, vertelt hij. 
Zijn eerste screensavers ontwikkelde Stewart onder de naam Magic Screensaver en vanaf 1989 
startte hij After Dark, een bedrijf met uiteindelijk 35 werknemers. Wat begon als een liefhebberij - hij 
stuurde zijn screensavers gratis op naar geïnteresseerden en die mochten betalen wat ze er voor 
over hadden - werd met After Dark een serieuze business. Screensavers als de Flying Toasters waren 
een hit. 
Eigenlijk zijn screensavers een vreemd fenomeen geeft hij toe, het zijn inefficiënte 
softwareprogramma’s: ‘we animate your screen while you’re not looking’. Games hebben nog een 
doel: actie en vermaak. Screensavers functioneren als behang op de achtergrond, vandaar ook dat 
een aquarium met vissen een geliefd motief was.  
 
Robert-Jan Leegte begon in 1997 met het internet te werken. De betekenis en waarde van 
auteurschap in het digitale tijdperk houdt hem bezig. Voor het werk Slot Machine stripte hij een 
fruitmachine tot hij een kale zwartwitversie overhield. Ontdaan van details als fruitafbeeldingen en  
kleuren bleef alleen het spel van knipperende lichten over waarmee de anonieme programmeur 
spelers verleidde om te (blijven) spelen. Deze toe-eigening van oude software staat steeds centraal in 
zijn werk. Hij houdt van HTML, de saaie, basic programmeertaal waarmee je toch hele leuke dingen 



kunt doen. Soms materialiseert hij software-elementen zoals de Windows ’98 statusbar en maakt er 
ruimtelijke werken van. Al deze elementen raken snel verouderd en uit beeld, hij noemt zijn werk 
dan ook nostalgisch. 
In opdracht van Het Nieuwe Instituut ontwikkelde hij recent een programma dat ad random foto’s 
van het internet plukt en toont. Steeds wordt in het getoonde beeld automatisch een detail 
geselecteerd en uitgelicht, ook dit gebeurt zonder vooropgesteld plan. Het werk gaat over de 
enorme hoeveelheid beelden die online worden geplaatst en gedeeld. Al die beelden, of het nu 
amateurbeelden zijn of foto’s van professionele fotografen, krijgen op het internet een anonieme 
gelijkwaardigheid.  
 
Hoe zit het met het collectioneren van digitale kunst en design, wil moderator Kuitenbrouwer van 
zijn gasten weten. Zeker voor digitaal ontwerp bestaat nog geen verzameltraditie. Wat is daarvoor 
nodig en welke rol zouden instellingen als Het Nieuwe Instituut daarbij kunnen spelen?  
De meningen zijn verdeelt. Volgens Rozendaal overleeft alles wat belangrijk genoeg gevonden wordt. 
Overal op het internet houden fans blogs bij waarop ze hun favoriete software, of dit nu 
screensavers zijn of besturingssystemen, verzamelen en beschikbaar houden. Het was helemaal niet 
moeilijk om de screensavers voor de tentoonstelling te vinden, het was lastiger om de makers te 
achterhalen. Leegte maakt zich zorgen over sommige van zijn oudere werken, ze zijn kwetsbaar. 
Volgens hem is de beste methode om de code die aan het werk ten grondslag ligt uitgeprint te 
bewaren. Dan kan het werk altijd en overal weer opnieuw tot leven worden gewekt. 
 
Kuitenbrouwer wil weten in hoeverre Stewart, Rozendaal en Leegte zich auteur van hun werk voelen. 
Rozendaal schrijft een paar regels code en laat de computer vervolgens het werk doen. Het 
eindbeeld is eerder een gevolg van de beschikbare hard- en software dan een bewust geconstrueerd 
product. Is de computer niet eigenlijk medeauteur van zijn werk? 
Volgens Stewart bepaalt de computer inderdaad veel. Zijn screensavers waren het resultaat van een 
zoektocht naar wat er allemaal mogelijk is met de computer. Rozendaal vergelijkt de screensavers en 
zijn eigen generatieve werk met een fontein: er stroomt voortdurend water uit de fontein en toch is 
die stroom nooit hetzelfde. Dat komt doordat er bij generatieve beelden gebruik wordt gemaakt van 
een algoritme, legt Stewart uit. ‘Het is geen loop, de toeschouwer ziet een oneindig creatieproces. Je 
bent auteur van een algoritme, dat maakt het leuk.’ Leegte vult aan: ‘Je zet een proces in werking en 
dat beweegt op zichzelf, gaat als het ware een eigen leven leiden.’ Geen van drieën lijkt hier een 
probleem in te zien. 
 
Kuitenbrouwer: wat is het echte werk, de code of het eindproduct? 
De code, vindt Stewart, het eindproduct verschilt namelijk per computer. Door verbeterde techniek - 
computers kunnen meer aan, schermen worden beter - ziet zijn werk er steeds beter uit, bevestigt 
Rozendaal. Voor Leegte geldt iets anders, en dat maakt ook dat hij vreest voor de kwetsbaarheid van 
zijn werk. ‘Bij mij gaat het weldegelijk om de uitvoering, om het eindproduct. Niemand kent de code 
van mijn werk.’ 
 
Voor digitaal design bestaat nog nauwelijks een tentoonstellingspraktijk, gaat Kuitenbrouwer verder. 
Waar ligt dat aan? 
Digitaal design, software is niet statisch, dat maakt het lastig om tentoon te stellen, meent 
Rozendaal. ‘Je kunt een game niet zomaar bekijken, je moet ermee aan de slag om het te kunnen 
ervaren. Het is een heel vloeibare cultuur, het is de vraag hoe je die vastlegt.’ Bij de screensavers 
vond hij het juist een voordeel om ze naast elkaar in een museumruimte te laten zien. Online kun je 
ze alleen achter elkaar bekijken, nu kunnen ze op groot formaat ervaren worden. 
 
Wat is er voor nodig om digitaal design verzamelwaardig te maken? Kuitenbrouwer probeert het 
nogmaals. 



Tijd, denkt Leegte. Computerdesign en kunst waren lang alleen interessant voor nerds. De digitale 
cultuur moet zich nog in de maatschappij innestelen, en dat is aan het gebeuren. Nieuwe generaties 
die in een digitale wereld zijn opgegroeid zullen ervoor zorgen dat er een verzamelcultuur ontstaat, 
meent Rozendaal. ‘In de begintijd waren er misschien tien mensen mee bezig, die kende je allemaal.’ 
Wanneer de software zeldzaam wordt, wordt deze waardevoller en gaan mensen er moeite voor 
doen, meent Stewart. Deze pioniers van het internet zijn duidelijk nostalgisch over de begintijd en 
voelen zich verbonden met de fan-cultuur die daaromheen ontstond. De stap naar een meer 
geïnstitutionaliseerde verzamelcultuur wordt al wel gemaakt, maar hoe die er precies uit komt te 
zien is nog niet duidelijk. 
 
Door Lotte Haagsma 


