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ken die tijdens het festival te zien zullen zijn. 

Tjepkema: ‘Ik vind het concept van licht erg inte-

ressant. Op dit moment werken we als bureau 

aan een demonstratiecentrum voor Philips Licht 

Nederland. Daarin zijn allerlei toepassingen – 

met name bedoeld voor architecten – van 

Philips-lampen en verlichting te zien. Het in-

schrijven voor het Amsterdam Light Festival is 

een open inschrijving. Iedereen kan meedoen.  

Er is natuurlijk een risico dat je veel werk aan je 

ontwerp besteedt en dan niet wordt geselec-

teerd. Nadat het ontwerp was goedgekeurd 

moest er nog wel een haalbaarheidsonderzoek 

gedaan worden om te bekijken of het voorstel 

ook binnen het budget past. Toen mocht ik aan 

de slag.’

Amsterdam maakte. Het is een monumentaal en 

heel expressief vormgegeven hek. Het is ook een 

beetje een brug naar mijn sieraden. Ik maak al 

meer dan tien jaar sieraden. Wat in de sieraden 

steeds terugkomt, is een gelaagdheid waarbij 

vormen en thema’s over elkaar heen vallen. Dat 

zit ook in het hek en in de Light Bridge: het zijn 

sieraden voor de stad.’

A Bright City
Van 27 november 2014 tot en met 18 januari 

2015 vindt de derde editie van het Amsterdam 

Light Festival plaats. In de binnenstad van 

Amsterdam is een wandel- en vaarroute langs 

verschillende sculpturen, projecties en installa-

ties van hedendaagse (internationale) kunste-

naars te zien. Het thema van het festival is ‘A 

Bright City’. De organisatie daagt deelnemende 

kunstenaars uit om een ode te brengen aan het 

leven in Amsterdam en daarmee een onver-

wachte kijk te bieden op de stad. Er waren voor 

‘A Bright City’ meer dan 260 werken uit 32 lan-

den ingezonden. Een jury koos hieruit 33 wer-

Frank Tjepkema’s Light Bridge voor het Amsterdam Light Festival

In het kader van het Amsterdam Light Festival is op de hoek van de Amstel en de 
Herengracht tot en met 18 januari 2015 aan een Amsterdamse brug een kunsttoepassing 
van Frank Tjepkema (1970) te zien. Zijn object Light Bridge is interactief en reageert op 
passanten zowel aan de wal als op het water.
Anton Staartjes

‘Ik begeef me graag op verschillende terreinen’, 

zegt Frank Tjepkema over zijn activiteiten als 

ontwerper. Zijn werk varieert van het vervaardi-

gen van ragfijne sieraden tot aan het ontwerpen 

van meubels en architectuur. Na zijn studie aan 

de Design Academie in Eindhoven (1996) deed 

hij een aantal projecten voor Droog Design, 

waaronder in 2004 de spraakmakende inrichting 

van de executive lounge op het Londense vlieg-

veld Heathrow. In 2001 startte hij het ontwerp-

bureau Tjep dat zich met een breed scala van 

design en beeldende kunsttoepassingen bezig-

houdt. 

Tjepkema: ‘Binnen het toegepaste werk zoek ik 

steeds vaker de vrijheid op. Dit is te zien in de 

serie meubels waar we nu aan werken. De mo-

dellen van de meubels worden in brons afgego-

ten; ik werk er als een beeldhouwer aan. Die 

vrijheid vind ik erg belangrijk. Dankzij de projec-

ten voor grote klanten zoals Heineken en Philips 

ontstaat er ruimte om ook andere dingen te 

doen. Bijvoorbeeld het hek dat ik begin 2014 

voor de Aemstel Schooltuin aan de Kalfjeslaan in 
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1 Maquette van de Light Bridge van Frank 

Tjepkema.

Amsterdams icoon interactief verlicht

verlichting aangebracht. In totaal zijn er 

twaalfhonderd lampjes op het object geplaatst. 

Ieder lampje bestaat uit LEDs die ieder afzonder-

lijk door programmatuur zijn aan te sturen. 

De techniek van de aansturing heet DMX 

(Digital MultipleXed). Het is een taal die het mo-

gelijk maakt om in een array van aangesloten 

verlichting iedere lichtbron afzonderlijk te be-

sturen. DMX is een standaard protocol. Dankzij 

DMX kunnen onderdelen van verschillende fa-

brikanten toch met elkaar communiceren. 

Aansturing van verlichting en effecten kan een 

lichtsturing zijn in de vorm van een paneel met 

knopjes en schuifjes. De meeste (oudere) lampen 

die in theaters en disco’s hebben één DMX-

adres. De werking is simpel: schuifje omhoog of 

knop om, de lamp gaat (feller) branden. Schuifje 

omlaag of knop terug, de lamp dimt en gaat uit. 

LED-verlichting heeft beduidend meer mogelijk-

heden. Het is gebruikelijk om in een LED-

toepassing drie LEDs te combineren: een 

blauwe, een rode en een groene led.1 Iedere led 

heeft zijn eigen DMX-adres zodat ze afzonder-

fereert aan de drie boogjes van de bruggen en 

de golvende beweging van het water.’ 

Het object reageert zowel op beweging vanaf 

het water als bewegingen op de waterkant. 

‘Aan de waterkant is dat op een vrij abstracte 

manier’, legt Tjepkema uit. ‘Bijvoorbeeld als er 

een fietser langskomt, zal er een zweem van 

licht met de fietser meegaan. Ook van het water 

is er een interactief effect. Als er een boot onder 

de brug door vaart, komt er vanuit het midden 

van het object een beweging. Er zijn drie onaf-

hankelijke bewegingen die los van elkaar te zien 

zijn, maar elkaar ook kunnen tegenkomen. Tot 

slot is er nog een soort sleeping mode. Die werkt 

als er geen beweging van passanten of boten 

wordt gedetecteerd. Ik probeer daarin de bewe-

ging van golvend water te programmeren.’

DMX
Het skelet van het object is gemaakt van staal, 

door Bruns BV in Bergeijk. Er zijn twaalf gebo-

gen lijnen in verwerkt. Hierop is de LED-

Brug
Frank Tjepkema begon met het uitwerken van 

zijn idee: ‘Mijn aanpak is altijd conceptueel. Als 

ik aan Amsterdam en licht denk, zie ik de ver-

lichte boogjes van de Amsterdamse bruggen 

voor me. Een iconisch beeld van de stad dat de 

hele wereld kent, dat ik wilde plaatsen in een 

hedendaagse vormgeving en – minstens zo be-

langrijk – techniek. Daarbij komt ook dat de be-

leving van “Amsterdam van het water” en 

“Amsterdam van de waterkant” eigenlijk twee 

afzonderlijke ervaringen zijn. Het object moet 

dus ook in overdrachtelijke zin een brug zijn; 

een brug tussen twee belevingen. Ik besloot dat 

met interactiviteit op te lossen. Het object zelf is 

een matrix met een golvende beweging. Het re-
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2 Productie van de stalen constructie van de Light 

Bridge door Brons BV in Bergeijk.
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lijk zijn aan te sturen. De LEDs zijn in 256 stapjes 

in te stellen: stapje 0 is 0 procent: de LED geeft 

geen licht. Stapje 255 is 100 procent: de LED 

brand op volledige helderheid. De combinatie 

van rode, groene en blauwe LEDs levert meer 

dan zestien miljoen varianten op. Met deze RGB-

kleurcombinatie is het mogelijk om vrijwel ie-

dere (licht)kleur te maken.

Aansturen via een computerprogramma biedt 

de mogelijkheid om vormen, teksten en video in 

LEDs te laten zien. De dichtheid van de in een 

grid geplaatste LED-lampen bepaalt de resolutie 

van de afbeelding of video.
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De in de Light Bridge verwerkte LEDs zijn in de 

vorm van gloeilampen die de klassieke ‘peertjes’ 

van de traditionele brugverlichting benaderen. 

‘Ik was blij dat ik de LED-verlichting in de vorm 

van gloeilampen vond’, vertelt Tjepkema hier-

over. ‘Het benadert het gevoel van de peertjes 

op de bruggen in Amsterdam. Met de gebogen 

vormen probeer ik af te komen van het idee dat 

het een lageresolutiebeeldscherm is. Met of zon-

der de interactiviteit moet het object een sculp-

turaal karakter blijven behouden dat vanaf 

iedere richting interessant is om te bekijken.’ 
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Oneindige reflecties
De HyperCube van Jaap van den Elzen en Augusto Meijer

Het creëren van een fysieke ruimte die er eigenlijk niet is, daar ging het lichtkunstenaar 
Jaap van den Elzen (1977) om bij HyperCube, dat hij samen met componist Augusto 
Meijer (1988) ontwierp. Anders dan bij traditionele installaties moet een installatie van 
licht en geluid kunnen bouwen op een sterk concept.
Julien Staartjes

De eerste keer dat Jaap van den Elzen en 

Augusto Meijer samen ergens aan werkten, was 

tijdens het project Sensperience, onderdeel van 

de reizende expositie ‘Senses’. In onafhankelijke 

installaties tastten de kunstenaars door middel 

van licht en geluid de ruimtelijke beleving van 

zintuigen af. 

De twee kwamen er al spoedig achter dat ze in 

grote mate overeenkomstig dachten over hun 

eigen disciplines en ze besloten vaker en nauwer 

samen te gaan werken. Een van de meest opval-

lende vruchten van deze bundeling van krach-

ten is de in 2012 gerealiseerde HyperCube: een 

installatie bestaande uit een kubus van twee bij 

twee bij twee meter, waarin tijd en ruimte bin-

nenstebuiten worden gekeerd.

‘Tijd is een essentieel onderdeel van de installa-

ties die wij maken’, vertelt Jaap van den Elzen. 

‘We willen een beleving meegeven die wij com-

poneren: van het moment dat je binnenkomt tot 

het moment dat je weer weggaat. Het werk dat 

voortkomt uit onze samenwerking is vaak iets 

wat zich om je heen manifesteert en je onder-

dompelt in een wereld van licht en geluid. We 

proberen op een onbewust niveau de toeschou-

wer uit de tijd te halen en de zintuigen te prikke-

len zodat diegene even het contact met de 

omgeving kwijt is en op kan gaan in de installa-

tie.’ 

Oneindige reflectie
Een kunstwerk als een ervaring, één waarin des-

oriëntatie een sleutelrol lijkt te vervullen. Dit 

laatste is dan misschien wel niet het uitgangs-

punt voor de twee, maar wel een meer dan wel-

kome bijkomstigheid. Zo stelt Jaap: ‘Bij 

HyperCube is desoriëntatie zeker relevant, met 

name omdat het werk een ruimtelijke ervaring 

biedt die letterlijk desoriënterend werkt. Je 

wordt omgeven door spiegels, waardoor 

boven-, onder- en alle zijkanten reflecteren tot 

in het oneindige. We zijn altijd op zoek naar een 

manier waarop zowel licht als geluid een ruimte 

kan beïnvloeden. Je kunt het natuurlijk natuur-

kundig bepalen, maar bij ons gaat het veel meer 

om het creëren van een fysieke ruimte, zonder 

dat die er daadwerkelijk is. Als je in de Hyper

Cube stapt, ervaar je een oneindige reflectie.’

Jamsessie
Waar meer traditionele installaties veelal opge-

bouwd worden uit tastbaar materiaal en zo vrij 

letterlijk een plek kunnen opeisen in de ruimte, 

moet een installatie van licht en geluid kunnen 

bouwen op een sterk concept: ‘We beginnen 

met het ontwikkelen van het idee van hoe we 

ruimte gaan vormgeven; dat is dan het basiscon-

cept en dat schrijven we uit. Vervolgens kan 

Augusto aan de slag met geluid en de grote lij-

nen. Als hij dat aan mij laat horen en ik sluit mijn 

ogen, zie ik mijzelf al in de ruimte staan en heb 

ik meestal een idee van wat het licht ermee moet 

doen.’ In feite heeft het maakproces veel weg 

van een jamsessie. Bij bepaalde klanken passen 

bepaalde kleuren. De compositie waar Augusto 

mee komt, is iets waar Jaap mee in dialoog kan 

gaan door met licht te komen dat een klank ver-

sterkt of juist contrasteert. Het is een kwestie 

van harmonieën en dissonanten. ‘We zijn op 

zoek naar de synergie tussen licht en geluid, het 

zijn geen losse elementen die je samenvoegt. 

Het is één geheel.’

In de rij staan
Bij HyperCube waren de twee vooral benieuwd 

naar hoe ze de kubus, een van de meest traditio-

nele en herkenbare bouwstenen, in een nieuw 

perspectief konden plaatsen. Een perspectief 

waarin de tegenstelling tussen buitenkant en 

binnenkant een centrale rol vervulde. Jaap: ‘Ik 

wil de toeschouwer niet voorkauwen wat ze 

moeten beleven, ik vind het wel fijn om ze iets 

anders te kunnen bieden dan dat ze misschien 

gewend zijn: een ervaring die kort en intens is. 

Er stapte laatst iemand naar binnen en toen hij 

eruit kwam, dacht hij dat hij op een heel andere 

plek er weer uit zou stappen.’ 

De reacties zijn verschillend. Mensen die uit 

HyperCube komen, zijn blij of verward. Wat wel 

zeker is: er staan altijd rijen voor het werk met 

mensen die het gezien willen hebben. ‘Het mo-

ment van in de rij staan is haast al onderdeel van 

de installatie. Je staat te wachten, hoort het ge-

luid en ziet door een klein kiertje in de deur wat 

er zich binnenin afspeelt. In feite zie je alleen 

een kubus: neutraal en nietszeggend. Maar 

daarbinnen gebeurt het: iets mysterieus en mys-

tieks.’

Julien Staartjes is freelance journalist en schrijver.
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Websites

www.jaapvandenelzen.nl

www.augustomeijer.com

1 Jaap van den Elzen en Augusto Meijer, 

HyperCube, 2012, aluminium, berken multiplex,  

spiegels, rgb LED pixelstrip, 2,6 x 2,6 x 2,6 meter. 

Anton Staartjes is freelance publicist en redactielid.

-      

Noot

1  Lees ook ‘Een rondje ledlicht’ in kM 86, 2013.

Websites

www.tjep.com

www.amsterdamlight.com

www.bruns.nl

3 LED-lampen bevestigd aan de stalen constructie.

4  Drie manieren waarop de LED-verlichting van de 

Light Bridge reageert op boten, passanten en boten 

en passanten.


