




Door nieuwe technologieën staan mensen steeds dichter bij elkaar, de relatieve afstand 
wordt steeds kleiner. De Kinect Art Challenge bewijst dit weer: een scherm in Venetië en 
een scherm in Amsterdam waarop mensen uit beide steden een spontane en interactieve 
ontmoeting kunnen beleven.

In dit document zullen wij, Ruben Bernhardt, Julien Ranzijn, Jason Schot en Suzanne Bon een
beschrijving geven van ons concept voor de Kinect Art Challenge.
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Venetië en Amsterdam. We laten ontmoetingen tussen mensen zien in een pure vorm en de 
vruchten die daardoor ontstaan zullen spectaculair te zien zijn op twee grote schermen, één in 
Venetië en één in Amsterdam. De gebruikers zullen zichzelf zien als een zandfiguur en wanneer zij 
elkaar raken zal hun zand uiteenspatten en een afdruk achterlaten op de schermen.

Concept
Een ontmoeting door beweging
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Wat ons trok in de opdracht was niet zozeer het feit dat men op twee schermen met elkaar een 
speelse activiteit doet, maar juist de afstand die ligt tussen de twee schermen. De spelers zijn heel 
direct met elkaar bezig terwijl ze zich op grofweg duizend kilometer afstand van elkaar bevinden. 
Tussen de twee schermen, en dus de twee gebruikers, gebeurt iets, er is een connectie tussen de 
twee omdat zij samen een spel gaan spelen. Dit bracht het beeld op van “de schepping van Adam” 
van Michelangelo waar de twee handen elkaar bijna raken. Er ontstaat iets tussen de twee wat niet te 
benoemen is, maar het is duidelijk aanwezig en dat is wat deze zomer tussen Venetië en Amsterdam 
zal gebeuren. 

Door nieuwe technologieën wordt de relatieve afstand tussen mensen steeds kleiner en kunnen 
ontmoetingen op steeds andere manieren worden gecreëerd. Dit feit fascineerde ons erg omdat 
we met behulp van deze Kinect Art Challenge ontmoetingen maken tussen mensen waar een grote 
absolute afstand tussen zit. 

Op het grote scherm zijn twee zandhoopjes zien die soms een pulserende beweging maken om het
idee te geven dat het twee levende hoopjes zijn. Wanneer een speler het spel binnengaat zal een
van de hoopjes zijn gedaante aannemen en ontstaat er dus een zandfiguur op het scherm, zo ook
voor de tweede speler. De kleur van een zandfiguur zal bepaalt worden aan de hand van de kleur die
overheerst in de kleding van de speler.

Voor de gebruiker, op het second screen, zal een choreografie te zien zijn, het is aan de gebruiker
of hij deze gaat na doen of niet. Hij kan ook vrij gaan bewegingen en gaan experimenteren met
bewegingen en wat voor effect dit heeft op zijn lichaam van zand. Wanneer hij de choreografie na
gaat doen, en de tegenspeler ook, zullen er momenten komen dat de twee met elkaar in contact
komen.

Een ontmoeting tussen mensen kan tot verassende en mooie 
dingen leiden en dit is dan ook wat wij willen benadrukken. We willen 
ontmoetingen maken tussen mensen die zich ver van elkaar af 
bevinden en ze vervolgens samen iets te laten creëren.
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Dansende / interacterende gebruikers

Resten van ontmoeting blijven
langzaam rondvliegen

Ontmoetings moment

Resultaat is vergelijkbaar met een schilderij van Pollock. Alleen 
dan langzaam in beweging



Wanneer de twee gebruikers elkaar aanraken op het scherm, dus in de vorm van een zandfiguur,
zullen de vruchten van deze ontmoeting te voorschijn komen. Ze zullen beide zand verliezen wat
wegschiet naar het ‘canvas’ op de achtergrond. Ze kunnen doorgaan met ontmoetingen maken
totdat hun zand op is, het zandfiguur zal daardoor steeds fragieler worden en uiteindelijk uit elkaar
vallen. Wanneer iemand uit elkaar valt zal op het second screen te zien zijn hoe hij zijn bijdrage kan
terugvinden, tot hij weer wegloopt, de choreografie zal dan weer afspelen. Als hij weg loopt zal er ook
weer een pulserend zandhoopje op het scherm verschijnen, klaar om de vorm aan te nemen van de
volgende gebruiker.

De ‘ontmoetingsvruchten’, de uiteenspattingen van zand, blijven zichtbaar op het scherm zolang de
sessie duurt. De sessie duur zolangs als het spel zichtbaar is op het grote scherm, dit zal ongeveer
vijftien minuten zijn, vervolgens is het volgende spel aan de beurt. In deze tijd wordt dus een werk
gemaakt uit allerlei zandsporen.

De beweging die de personen maken tijdens de aanraking zal het zand een bepaalde richting
meegeven waarin het wegschiet. Deze beweging zal het zandcluster nooit verliezen, bij zijn ontstaan
wordt hij aangestuurd en hij zal blijven bewegen in deze richting. Ze zullen steeds trager gaan maar
nooit helemaal stoppen met bewegen, de afdruk van de ontmoeting zal zo altijd zichtbaar blijven in
het grote geheel.

Het is te zien aan het einde van een sessie, wanneer wordt uitgelegd hoe iemand zijn bijdrage terug 
kan vinden. Soms zullen er schimmen te zien zijn van hoe twee mensen elkaar hebben aangeraakt op 
het scherm, wanneer dit bijvoorbeeld een hele herftige was. Zo ziet men soms terug wat er is gebeurd
tussen twee mensen en hoe zij hun bijdrage aan het grote kunstwerk hebben geleverd.

Het grote geheel zal ontstaan door alle verschillende sessie bij elkaar 
te voegen, wat zich vormt tot één groot kunstwerk van verschillende 
zandwolken die heel langzaam in beweging blijven. 
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Rendez-vous
Het hart van ons project zit in de ontmoeting tussen mensen en dat dit bijzondere en 
verassende vruchten kan afwerpen. Wat past hier beter bij dan de term “rendez-vous”? 
Het is een, inmiddels internationale uitdrukking die een afspraak tussen (meestal) 
twee mensen aanduidt. Wij creëren een digitale “rendez-vous” tussen mensen, deze 
titel dekt dus goed de lading van ons concept.
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Scenario
Concept scenario storyboard
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Scherm 1 Amsterdam

Speler 1 loopt naar scherm. Hoopje zand neemt haar vorm aan

Speler 1 gaat experimenteren met haar zandman

Scherm 2 Venetië

Op scherm 2 in Venetië wordt speler 1 zichtbaar

Scherm 2 is speler 1 zichtbaar



Tijdens uitproberen verschijnt speler 2 in Venetië

Op het scherm zijn nu beide spelers zichtbaar

Spelers beginnen te bewegen 

Speler 2 in Venetië wordt herkent en getekend als zandman

Op het scherm zijn nu beide spelers zichtbaar

Spelers beginnen te bewegen



Door de bewegingen raken de spelers elkaar en ontstaan er 
ontmoetings momenten

Helaas heeft speler 1 na een minuut al haar zand verbruikt en 
valt uit elkaar

Speler 1 loopt weg. Alleen de ontmoetingsmomenten blijven achter

Door de bewegingen raken de spelers elkaar en ontstaan er 
ontmoetings momenten

Speler 2 ziet speler 1 uit elkaar vallen

Speler 2 kijkt nog wat na. Wachtend op een nieuwe speler



Wanneer de speler voor het scherm in het “hokje“ zit, is hij vrij in hoe hij/zij wil gaan 
bewegen. De speler wordt direct gekoppeld aan een zandman op het scherm..

De speler ziet zichzelf op het scherm vanaf de zijkant. Wanneer er dichter naar de 
Kinect wordt gelopen, loopt de zandman van de speler meer naar het midden van 
het scherm.

De installatie kan maximaal door één speler tergelijkertijd gebruikt worden. Dit kan in 
de toekomst verhoogt worden naar twee spelers.

Interactie
Communicatie tussen Kinect en speler
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Flow grote scherm



Flow kleine scherm



Ontwerpen second screen
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We zullen ook geluid betrekken bij dit project, dit omdat geluid een extra dimensie  
toevoegt aan wat er gebeurt op het beeld. De bewegingen van de gebruiker 
zal invloed hebben op het geluid dat hij hoort. Het is aan de gebruiker of hij de  
choreografie die op het second screen te zien is wil volgen of niet, toch willen we ze 
lichtjes aansturen dit wel te doen. Dit willen we doen door het geluid positiever te 
laten klinken wanneer zij dezelfde bewegingen maken als die op het second screen 
te zien zijn. Wanneer hij niet meedoet zal het geluid mankementjes gaan vertonen 
zodat het lijkt alsof hij net niet lekker met de maat mee beweegt. De gebruiker willen 
we op een manier beïnvloeden dat hij niet hetgevoel heeft gedwongen te worden 
deze choreografie uit te voeren. Het moet aanvoelen als zijn eigen keuze.

Daarnaast wordt geluid ook als feedback voor de speler. Elke ontmoetingsmoment 
krijgt een geluidseffect met zich mee. Hierdoor krijgt de speler niet alleen visueel 
feedback, maar hoor je het ook.

Geluid
Feedback en gevoel
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Voor de speler, op het second screen zal een choreografie te zien zijn, opgevoerd 
door één danser. We roepen in de installatie niet heel hard dat de gebruikers elkaar 
moeten aanraken en dit is daarvoor een hulpmiddel. De choreografie zal bestaan 
uit een serie bewegingen zodat de gebruiker ziet hoe het zand daarop reageert. 
Wanneer hij deze na gaat doen, en de gebruiker in de andere stad ook, zullen er 
ontmoetingsmomenten ontstaan waar beide gebruikers elkaar aanraken op het 
scherm. Deze aanrakingen zullen gebaseerd  worden op verschillende ontmoetingen 
uit culturen zoals een handdruk, knuffel of een zoen op de wang. Dit omdat de 
gedachte achter de aanrakingsmomenten een ontmoeting is tussen twee mensen. 

Choreografie
Een dans van de groet
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Rendez-vous
Meeting through motions

Een concept door Suzanne Bon, Ruben Bernhardt, Jason Schot en Julien Ranzijn voor
de “Kinect Art Challenge 2013 The Bridge“ van Dropstuff, Urben Screen Network for the Digital 

and Interactive Arts.
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