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Over de tentoonstelling:

Met het project Sisyphus neemt Simone C. Niquille de gangbare 
ergonomische simulatiesoftware - waarin veelvuldig gebruik wordt 
gemaakt van digitale menselijke modellen - onder de loep. Deze 
modellen worden gebruikt om producten als meubels of fysieke 
werkplekken te ontwerpen. Met haar onderzoek laat Simone zien 
dat de wijze waarop de modellen worden afgebeeld, gebaseerd is op 
voor derden onzichtbare parameters en data. Deze dragen op hun 
beurt bij aan een gestandaardiseerde representatie van het menselijk 
lichaam. De interactieve tentoonstelling Sisyphus in Tetem speelt met 
de lichamelijke restricties die zijn ingesloten in deze software. Hoe 
representatief is een digitaal model voor het menselijk lichaam?

Sisyphus is geproduceerd door designer en onderzoeker Simone  
C. Niquille in samenwerking met kunstenaar en programmeur  
François Zajéga. De soundtrack is gemaakt door audiovisueel 
kunstenaar Anni Nöps. Het onderzoek van Simone past binnen  
Tetem’s programmalijn Driving Technology, waarbinnen de impact  
van technologische ontwikkelingen op de mens en de samenleving 
wordt onderzocht.  

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt met steun van de 
Gemeente Enschede, Provincie Overijssel, Mondriaan Fonds, 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Commission des Arts 
Numériques de la Fédération Wallonie-Bruxelles.



1  & 2    Sisyphus
Met behulp van ergonomische software wordt het menselijk lichaam 
opgemeten, vertaald naar data en gestandaardiseerd. Om vervolgens 
in digitale simulaties als avatar te worden ingezet bij het vormgeven 
van producten als meubels of fysieke werkplekken voor mensen. 
Deze virtuele modellen definiëren uiteindelijk wat een menselijk 
lichaam is en wat de optimale parameters zijn. Het afwijkende 
lichaam - vaak gemarginaliseerd in termen van klasse, geslacht, ras 
of handicap - heeft hier echter geen bestaansrecht. Sisyphus speelt 
met de lichamelijke restricties die zijn ingesloten in ergonomische 
software en de objectiviteit van computersystemen. 

Sisyphus is gelanceerd als een webapplicatie tijdens Simone  
C. Niquille’s bijdrage aan het Nederlandse Paviljoen in de Architectuur 
Biënnale van Venetië (26.05.2018 – 25.11.2018). Het project is vernoemd 
naar het tragische karakter Sisyphus uit de Griekse mythologie 
die eeuwigdurend een rotsblok tegen een berg op moest duwen. 
De webapplicatie sisyphus.technofle.sh toont een absurdistische 
ergonomische simulatie met in de hoofdrol een mensachtige avatar 
die tijdens de Biënnale virtuele ‘stoelen’ produceert. 

De ‘stoelen’ hebben de vorm van kubussen waarop de avatar zit.  
De kubus vervormt zich naar de ergonomische afdruk van de avatar, 
afhankelijk van tijdsduur en zitpositie. De echte grootte van de 
geproduceerde stoel wordt ongedefinieerd achtergelaten in een 
virtuele ruimte, waardoor de notie van perceptie en objectiviteit binnen 
de computersystemen wordt uitgedaagd. Wanneer iemand de avatar op 
beeld ziet, begrijpt diegene instinctief hoe de ruimte binnen het beeld 
zicht verhoudt in relatie tot het eigen lichaam. Het productieproces 
van de virtuele stoelen is vertaald naar een interactieve installatie in 
Tetem. Het Sisyphus archief bevat een catalogus en een time-lapse 
van meer dan 400 ‘stoelen’ die de virtuele avatar heeft geproduceerd 
tijdens de Architectuur Biënnale van Venetië. In de interactieve 
installatie zijn de virtuele stoelen getransformeerd in fysieke objecten 
waarop het publiek - net als de avatar - voor (on)bepaalde tijd kan 
zitten. Hoe zullen de ‘stoelen’ reageren op een ‘menselijk’ lichaam?  
Hoe representatief zijn de computersystemen waarmee werkplekken 
en meubels worden gemaakt? 
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Interactive installatie Sisyphus 

Sisyphus archief van geproduceerde virtuele stoelen
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