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WERC
Het kunstenaarscollectief WERC werkt in wisselende formaties met uiteenlopende 

disciplines. Typerend is het experiment met nieuwe media en techniek, waarin ze altijd op 

zoek zijn naar nieuwe vormen en uitdagingen. Hun gezamenlijke fascinatie is de connectie 

tussen de digitale en de fysieke wereld. Deze connectie zie je in bijna al hun werk terug. 

Het Kunstenaarscollectief WERC bestaat uit Joachim Rümke, Olav Huizer, Joachim de 

Vries en Jelle Valk en is gevestigd in Groningen. Voor voorbeelden van diverse projecten 

zie: www.werccollective.com

 

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 265.000 ha natuur die we 

beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten. 

Staatsbosbeheer heeft het lichtkunstwerk Pixi, met bijdrage van de Provincie Drenthe, 

aangekocht om meer beleving in het bos te creëren tijdens de korte, donkere winterdagen.

 

In een zorgvuldig proces is er gezocht naar een passende omgeving in Drenthe. Een 

omgeving die veerkrachtig genoeg is om de extra bezoekers aan te kunnen en waar de 

techniek van het kunstwerk de omringende natuur zo weinig mogelijk verstoort. Hiervoor 

is het bos bij het Buitencentrum Boomkroonpad in Drouwen uitgekozen. Bij deze keuze 

zijn biologen, natuurliefhebbers en eventuele voor - en- tegenstanders uitgenodigd voor 

advies. Ook heeft een onafhankelijk bureau een ecologische toets uitgevoerd. Bij de 

bouw en het testen en plaatsen van het kunstwerk hebben Staatsbosbeheer en WERC 

goed gekeken naar de invloed van de Pixi op de omgeving. Hierop zijn variabelen zoals 

lichtintensiteit, kleur en plaatsing van het kunstwerk afgesteld.

 

Artistieke Visie
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Pixi; een digitaal organisme
WERC heeft een digitaal organisme gecreëerd, geïnspireerd op complexe patronen uit de 

natuur, zoals zwermen vogels en scholen vissen. WERC wil met Pixi onderzoeken of een 

technisch natuurverschijnsel in staat is de complexe esthetiek van de natuur na te bootsen 

en of het kunstwerk een interactie met de natuur aan kan gaan. De Pixi is ontworpen als 

zelfredzaam individu, dat kan overleven in de natuur. Pixies maken hun eigen keuzes, maar 

worden ook beïnvloed door omgevingsfactoren uit de natuur. Elke Pixi heeft een pulserend 

lampje. Kijkend naar slechts enkele Pixies zijn er nauwelijks gedragspatronen zichtbaar 

Wanneer je echter afstand neemt worden verbindingen in de zwerm duidelijk waarneembaar. 

Er ontstaat een groepsintelligentie die als geheel groter is dan de som der delen.

 

Gedrag en patronen van de Pixi
De Pixi is als één individu ontwikkeld en daarna gereproduceerd. Hoe meer organismes 

er aan de zwerm worden toegevoegd, hoe ingewikkelder de patronen worden en hoe 

slimmer de onderlinge communicatie en de samenwerking van het organisme wordt. 

Hierdoor ontstaat er een levendig feedbacknetwerk dat doet denken aan een neuronet. 

Een zwerm Pixies laat geen voorgeprogrammeerde patronen zien. De vormen, richtingen 

en kleur worden door de groep bepaald, terwijl ze signalen aan elkaar doorgeven. De Pixi 

heeft een microprocessor als brein met daarop gedragsregels waarvan de basis identiek 

is. Het gedrag vertelt hoe vaak, hoe snel, en naar hoeveel andere Pixies een boodschap 

moet worden doorgestuurd. Wanneer de Pixi een boodschap ontvangt, dan interpreteert 

hij deze en stuurt hem door. Wanneer een Pixi een tijd niks ontvangt, start hij zelf met 

het zoeken van contact.  

 

Door de gedragsregels, in veelvoud, decentraal uit te laten voeren, ontstaan er complexe 

beelden. WERC laat het organisme het werk doen door simpele regels heel snel en precies te 

herhalen tot complexe beelden. Daarna beoordeelt WERC deze beelden en past ze aan. Het 

meegeven van variabelen in de regels zorgt voor een eindeloze hoeveelheid combinaties. 

WERC vindt het interessant om de controle los te laten, zodat er onvoorspelbaarheid 

ontstaat. WERC maakt niet langer de beslissingen, maar geeft slechts de kaders waarbinnen 

de Pixies zich vrij kunnen bewegen. Vanuit een fascinatie voor biologie en techniek, 

probeert WERC een levensvorm te creëren die zich verhoudt tot zijn soortgenoten en  

zijn omgeving.
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Invloed van de omgeving
De natuur is gastheer van het kunstwerk. Door de komst van bezoekers en door wisselende 

omgevingsfactoren, zoals temperatuur en luchtvochtigheid, wordt de natuur deelgenoot 

gemaakt van het ontwerpproces. Hierdoor ontstaat er een symbiose tussen digitale techniek 

en natuur. De Pixi neemt daardoor locatiespecifiek gedrag aan. Pixies communiceren 

draadloos met elkaar via radiofrequentie. Deze communicatie wordt gevisualiseerd 

door de duur, intensiteit, snelheid en kleur van het licht. Hierdoor ontstaan op zwermen-

geïnspireerde patronen en bewegingen.

 

Bouw van de Pixi
De Pixies werken op een batterij die ze genoeg energie geeft om tijdens de herfst- en 

wintermaanden actief te zijn. Ze slapen overdag en worden ‘s avonds wakker, zodra 

een bezoeker een Pixi in een lantaarn mee het bos in neemt. Wanneer een Pixi een laag 

energieniveau heeft, dan wordt hij weer minder actief. De nabootsing van de natuur komt 

ook terug in de vorm van de behuizing. De variabele van deze vorm is gegenereerd door 

de Pixi zelf, en vervolgens door een computergestuurde frees gemaakt. Net als andere 

organismen hebben de Pixies overeenkomende uiterlijke kenmerken.,Wie goed kijkt ziet 

dat geen Pixi gelijk is. De behuizing is van hout; een natuurlijk product dat perfect past 

in de omgeving.



www.werccollective.com

mail@werccollective.com

+31 6 40 88 96 45

Neutronstraat 7-18

9743 AM Groningen

Bezoekadres Pixi

Buitencentrum Boomkroonpad Staatsbosbeheer

Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen

Bezoekperiode Pixi 

Vanaf oktober tot en met december

Reseveer uw tickets via www.staatsbosbeheer.nl/pixi


