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Schilderende robot als ‘ambassadeur’Schilderende robot als ‘ambassadeur’
HOLLAND BRANDING Groep creatieve ondernemers uit Nederland promoot Nederlandse kunst en design in Dubai

door Peter Janssen

I

Zeven creatieve onderne-
mers zijn net terug uit Du-
bai, waar ze Nederlandse
kunst, architectuur en de-
sign promoten. Onder hen
Judy Straten (45) uit Horst.

I n het begin vond ze het wel
spannend, als ze alleen naar
Dubai ging, een land met een
andere cultuur, andere nor-

men en waarden. „Maar ik merkte
meteen: ik kom er iets doen, ik heb
iets te vertellen, en dan ben je wel-
kom”, zegt Judy Straten.
Je moet je wél aanpassen, weet ze.
„Je moet charmant zijn, veel ge-
duld hebben en veel thee kunnen
drinken. Je moet weten hoe je je
presenteert. In Dubai hebben ze
vaak moeite met Nederlanders. De
directheid waarop Nederlanders
zich beroemen, wordt er als onbe-
schoft ervaren.”
Als meisje was ze helemaal weg
van Star Trek en toen ze in die serie
een machine zag die een appel
maakte, wist ze zeker dat het niet
bij fantasie zou blijven. „Iedereen
verklaarde me voor gek”. Maar
voedselprinters zijn geen fantasie
meer. Een paar jaar geleden werd
de eerste chocoladeprinter gepre-
senteerd.
Het is dus niet zo gek dat Judy Stra-
ten enthousiast is over de machine
die ze met collega’s uit de Neder-
landse creatieve sector heeft gede-
monstreerd in Dubai. Een robot
die kan schilderen.
Straten en haar collega’s waren in
Dubai om er een overeenkomst te
tekenen voor het promoten van Ne-
derlandse kunst, architectuur en de-
sign in de Verenigde Arabische Emi-
raten (VAE). De groep is uitgezocht
door de Rijksdienst voor Onderne-
mend Nederland (RvO). Ongeveer
de helft van de mensen die RvO be-
naderde, haakte af. Straten: „Je
moet reis en verblijf zelf betalen. Je
wordt alleen in contact gebracht
met de juiste mensen. Maar zo
krijg je wel een natuurlijke schif-
ting. Mensen die niet serieus zijn
en alleen een graantje willen mee-
pikken, haken af.”
In de groep zitten behalve zij Kas
Oosterhuis van VAA.ONL, kunste-
nares Ilona Lenard, Neal van der
Linden, NE-AR, Maja Design en
Royal HaskoningDHV, die onder
meer het Rijksmuseum renoveer-
de.

De schilderende robot, ‘gevoed’
met de bewegingen van Ilona Le-
nard, had veel bekijks in Dubai.
Met Oosterhuis, Seran Bodea en
Ana Maria Anton vormt zij het pro-
jectteam Robotic Painting. Ooster-
huis gebruikt vergelijkbare digitale
programma’s bij het ontwerpen
van architectuur. Straten: „We heb-
ben de robot ingezet omdat design
gaat over innovatie. Design moet
vernieuwend zijn. Dat vind ik het
bijzondere Iedereen zegt dat kunst
emotie is. Krijgen we met een ro-
bot dan zielloze schilderijen? Ik
vraag me af, als je twee schilderijen
ophangt, een van Ilona en een van
de robot, zie je dan verschil? Een ro-
bot is nu nog een verlengde van de
mens. Een robot is een hulpmid-
del. Hij kan in zijn eentje niets, zo-
als een piano zonder mens geen
muziek maakt. Je moet hem eerst
programmeren Maar mogelijk
komt er een tijd dat een robot een
mens vervangt.”
De robot die ze in Dubai presen-
teerden, gaat nog een stap verder
dan de machine die ze als meisje
bij Star Trek zag. Was het daar nog
het maken van voedsel, hier gaat

het om creativiteit. Straten: „Nog
nooit hadden ze in Dubai een ro-
bot zo aan het werk gezien. Wel als

printer van bijvoorbeeld meubelen,
maar dat schilderen was nieuw.
Kas Oosterhuis is naar aanleiding

van deze presentatie weer uitgeno-
digd een lezing te geven in de VAE
over het thema innovatie.”
Deze eerste presentatie heeft vol-
gend jaar maart een vervolg. Stra-
ten: „Dan hebben we het in Dubai,
tijdens een lezing die we willen or-
ganiseren, over reallocation: de her-
bestemming van monumenten. In
de emiraten zijn ze heel erg trots
op hun erfgoed. Oude moskeeën
bijvoorbeeld, maar ze hebben veel
meer. ”
De missie van Judy Straten en de
anderen heeft als doel de markt
voor creatieve mensen uit Neder-
land te vergroten in de VAE en
in Libanon „Zeg maar Holland
branding. Het lijkt me leuk om daar
een keer met Limburgse ontwer-
pers te werken. Op deze manier
kunnen we kennis uitwisselen op
het gebied van creatief en innova-
tief denken. Royal HaskoningDHV
heeft bijvoorbeeld een tent ontwik-
keld voor rondreizende exposities.
In Dubai zijn veel van
die tentoonstellingen, dus zo’n
tent zou handig zijn. En toevallig
lijkt ze ook nog op een bedoeïenen-
tent.”

Judy Straten in haar galerie in Horst. „De Nederlandse directheid wordt in Dubai vaak als onbeschoft ervaren.”  foto Mijntje Wismans

De schilderende robot.  foto Judy Straten


