Constant Dulaart

Merciless Separation

Wifi is watching you
Het werk van Constant Dullaart laat zien dat de scheiding tussen
de publieke en de private ruimte vervaagt. Maar ook veel activiteiten
waarvan we dachten dat ze privé waren, zijn dat al lang niet meer.
Ons geslenter door de binnenstad bijvoorbeeld.
Onlangs werd bekend dat passanten in twee
Utrechtse winkelstraten worden gevolgd via het
wifi-signaal van hun smartphone. Onderzoeksbureau City Traffic verzamelt hun data met
meetapparatuur en weet zo niet alleen hoeveel
mensen er zijn, maar ook hoe lang ze ergens
verblijven, hoe ze lopen en hoe vaak ze terugkomen. Vervolgens komen ze in bestanden
terecht waar uit valt af te leiden wanneer ze waar
waren en wat hun winkelgedrag is. Interessante
gegevens voor winkeliers, die daar dan ook graag
voor betalen.
Mag dat dan allemaal zomaar? De Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) vindt van niet. Die

noemt wifi-tracking ‘een grote inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer’. Dergelijke persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als
daar een wettelijke grondslag voor is. Bijvoorbeeld als mensen er zelf toestemming voor
geven, of als de gemeente de data nodig heeft
voor het uitvoeren van haar publiekrechtelijke
taak. Maar niet voor commerciële doeleinden,
en zonder dat het publiek ervan op de hoogte is.
De gemeente Utrecht gaat de gang van zaken
rondom wifi-tracking dan ook onderzoeken.
Intussen kun je er zelf voor zorgen dat City
Traffic jouw gegevens niet verzamelt door je af
te melden via citytraffic.nl/site/page/opt-out.

Even stoppen met lopen & kopen

Agenda

Na het succes van Call of the Mall in 2013, komt de stichting Kunst in het
Stationsgebied nu met een nieuwe kunstmanifestatie: Public Works. Zes
kunstenaars presenteren een half jaar lang hun werk in en rond Utrecht CS,
momenteel op het hoogtepunt van verandering. Welke lessen over kunst
in de publieke ruimte heeft het artistieke team geleerd van Call of the Mall?
Carlijn Diesfeldt: Call of the Mall was een
tamelijk traditioneel tentoonstellingsmodel,
met meer dan 25 kunstenaars, een plattegrond,
vloerstickers, informatiebalie en catalogus.
Met Public Works willen we iets anders. Niet
hetzelfde trucje herhalen, hoe succesvol ook,
maar op een nieuwe manier impact hebben,
met minder kunstenaars toch een groot gebaar maken.
Nicolette Gast: Tijdens Call of the Mall waren
er kunstenaars die voor ‘veilige’ plekken buiten
de drukke zones kozen, zoals het Mirlitontheater,
het dak en de parkeergarage. De kunstenaars
van Public Works manifesteren zich juist midden
in de dynamiek. Als argeloze passant loop je er
per ongeluk tegenaan, waardoor je onderdeel
van het werk wordt. Je wordt er niet langs geleid
door een gids.
Carlijn: We hopen nog meer raak te schieten in
het gebied met kunstwerken die de interactie
aangaan met de hectiek. En ze niet aan te wijzen
als in een museum, met tekstbordjes en suppoosten. ‘Hier is kunst te zien!’ Als je dat expliciet
aangeeft, tast je de kracht van een werk aan.

Meedoen?
Lijkt het u leuk om een keer mee
te doen aan een natuurritueel
van Marcus Coates of een workshop van Berend Strik? Stuur dan
een mail naar Fien de Graaf via
fien@kunstinhetstationsgebied.nl.
Zij neemt daarna contact met u op.

Public Tours
Wilt u alles weten over kunst in
de openbare ruimte? En vindt
u het interessant om meer van
de kunstenaars van Public Works
te horen? Kom dan naar een
gratis Public Tour. U kunt zich
aanmelden via de website:
publicworksutrecht.nl

In Public Works moeten de werken vanzelf
groeien en zelf hun publiek genereren. Vervolgens kan iedereen het op z’n eigen manier tot
zich nemen. Waar het om gaat is dat alleen de
aanwezigheid van het werk al iets doet met de
ruimte en met de mensen die erdoorheen gaan.
Maaike Lauwaert: Bijvoorbeeld dat mensen
even stilstaan voor een niet-commerciële activiteit. Dat is niet gebruikelijk in de openbare ruimte,
waar het dominante systeem bestaat uit lopen
en kopen. Het zegt iets over de kracht van kunst
als ze dat rustmoment wel nemen. Als ze zich
verdiepen in het Arrivals / Departures-bord van
Marcus Coates of inloggen op het alternatieve
wifi-netwerk van Constant Dullaart.
Yoeri Meessen: In de publieke ruimte is het een
extra uitdaging om het publiek te bereiken. Als
je heel bewust naar een tentoonstelling gaat om
iets te leren en iets moois te zien, dan trek je daar
tijd voor uit. Maar in het stationsgebied is dat niet
aan de hand, mensen lopen er gehaast doorheen
met hun dagelijkse beslommeringen. Hoe kunst
daar een rol in kan spelen, dat onderzoeken we
met Public Works.

Volg Public Works
publicworksutrecht.nl
Facebook, Twitter, Instagram
en YouTube
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In Merciless Separation heb je extra
wifi-netwerken in het stationsgebied
aangebracht. Hoe?

Bijna iedereen heeft een smartphone.
Waarom zetten we daar zo weinig
vraagtekens bij?

Ik heb die netwerken eigen namen gegeven. Als je langs de
winkels en bedrijven loopt, zie je op je scherm geen ‘Albert
Heijn’, ‘NS’ of ‘Bloemenplaza’ bovenaan verschijnen, maar
nieuwe teksten en tekstfragmenten. Als een gedicht waar
je doorheen wandelt.

Omdat de techniek nog zo jong is. Iedereen heeft de smartphone al omarmd, maar we hebben ‘m pas een jaar of acht.
En over de privacyschending die eruit voortvloeit, denken
we nauwelijks na. Dat moet nog groeien. Hoe gaan we ermee
om dat onze informatie openbaar is, en opgeslagen, doorverkocht en gebruikt kan worden?

En als je inlogt op zo’n netwerk?

‘De publieke ruimte
is eigenlijk een lappendeken van bedrijven
die stukjes van
die ruimte bezitten.’

Dan loopt je verbinding via een Zweedse server die ook Wikileaks host en krijg je een alternatief internet te zien, waarin ik
allerlei kleine veranderingen heb aangebracht. Ik heb bijvoorbeeld alle seksen op nieuwssites omgewisseld: hij wordt zij,
mister Trump wordt mrs. Trump. Of de ja’s zijn nee’s geworden
en uit is nu in, zodat Groot-Brittannië er opeens voor gekozen
heeft om in de EU te blijven. Maar het kan ook gebeuren dat alle
plaatjes ondersteboven staan, of dat er andere verschuivingen
in de realiteit optreden. Zo ontstaat een dynamische sculptuur,
die tot hopelijk poëtische misverstanden leidt. Maar tegelijkertijd is het werk ook een waarschuwing.

Een waarschuwing waarvoor?
Dat je de infrastructuur waarmee je communiceert niet zomaar moet vertrouwen, bijvoorbeeld. Als ik de controle over
een router kan overnemen, en dus over jouw toegang tot het
internet, kunnen anderen dat ook. En wat gebeurt er met jouw
data die verzameld worden terwijl je nietsvermoedend door de
zogenaamd publieke ruimte loopt? We moeten ons realiseren
dat niets meer privé is zodra er een smartphone in de buurt is.
Sinds Snowden weten we dat elke telefoon gebruikt kan worden
als apparaat om ons te volgen en af te luisteren. Maar er zijn
maar weinig mensen die de moeite nemen om hun communicatie af te schermen.

“Ik heb toch niks te verbergen,” zeggen
mensen dan.

Wandelen door
een online gedicht
Wie in het stationsgebied wil inloggen op één van de vele openbare wifinetwerken, komt voor een grote verrassing te staan. Dankzij Merciless
Separation van kunstenaar Constant Dullaart is het internet niet meer
wat het was.
Public Works is kunst in de openbare ruimte.
Maar is er eigenlijk nog wel zoiets als een
openbare ruimte? Of is het stationsgebied
eigendom van de winkels die er gevestigd
zijn? Een lappendeken van bedrijven die stukjes van die ruimte bezitten? “Het verschil
tussen het private en het publieke domein
vervaagt,” zegt kunstenaar Constant

Dullaart. “Dat zie je terug in de ongeveer
tweehonderd wifi-netwerken in het stationsgebied. Starbucks, Hoog Catharijne, Albert
Heijn, KPN: via de namen van al die netwerken krijg je een beeld van wie welk stukje
grond bezit. Het zijn allemaal kleine, aan
elkaar gekoppelde private ruimtes.”

Dat vind ik zó naïef. Dan ga je er vanuit dat de democratische
rechtsstaat blijft zoals-ie is. Terwijl een politieke situatie heel
snel kan veranderen. Voor je het weet zit je in een soort dictatuur en kan wat jij tien jaar geleden aan iemand gemaild hebt,
opeens tegen je worden gebruikt. Kijk maar naar een land als
Turkije. Wat dat betreft was Socrates een wijs man. Die zette
in de vierde eeuw voor Christus al niets op papier, omdat hij
bang was dat zijn uitspraken later in een verkeerde context
zouden opduiken.

Hoe ga jij ermee om?
Heel voorzichtig. Zo log ik wel in op onbekende wifi-netwerken, maar altijd via een VPN-server die mijn internetverbinding
versleutelt en waar ik dus veilig mee online kan. En ik plak de
webcam op mijn laptop af, omdat ik weet hoe makkelijk het
is om van een afstand iemands camera over te nemen. Jammer
genoeg heb ik laatst wel moeten toegeven aan de ov-chipkaart,
omdat je zonder nu eenmaal niet meer met het openbaar vervoer kunt. Maar het idee dat ik niet meer anoniem kan reizen,
vind ik afgrijselijk.

Is Merciless Separation een vorm van
hacken?
In die zin dat ik het systeem probeer te begrijpen, wil uittesten
wat er mogelijk is met de techniek en ethische vragen hoop
op te roepen. De netwerken in het stationsgebied vormen een
ruimte waar je als gebruiker potentieel onveilig bent, of in elk
geval niet privé, onbespied of anoniem. Door juist in die ruimte
kunst te maken, probeer ik ‘m weer te claimen.

Je schreef daar ook een manifest over:
Balconism.
Ja, en de alternatieve namen van de netwerken in het stationsgebied vormen samen de tekst van dat manifest. Die is gebaseerd op de speech die Julian Assange gaf vanaf het balkon van
de ambassade van Ecuador in Londen. Hij mocht de ambassade
niet verlaten, maar iedereen kon hem horen en zien op het
balkon. In feite staan we allemaal op zo’n balkon: in het grijze
gebied tussen het privédomein en de digitale openbaarheid.

