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Niet alleen zijn hoogte, maar ook zijn 
uitgekiende verlichting maakt van 
de Dexia-toren aan het Brusselse 
Noordstation een van de bekendste 
wolkenkrabbers van onze hoofdstad. 
Aan die status van artistiek lichtbaken 
droeg het Brusselse LAb[au] in 
grote mate bij. Hoewel het collectief 
vooral buiten de landsgrenzen actief 
is, behoort het project in de Dexia-
toren nog steeds tot hun bekendste 
realisaties. 

“Tijdens onze gesprekken met Dexia stelden 
we voor om de lichtarchitectuur een diepere 
betekenis te geven die het louter publicitaire 
zou overstijgen. Uiteindelijk is de bank meege-
gaan in ons verhaal, al komt er door de finan-
ciële crisis voorlopig geen vervolg op de drie 
gerealiseerde projecten”, vertelt Els Vermang 
van LAb[au]. 

Eén van die projecten was chrono.tower 
(2007), waarbij LAb[au] de 145 meter hoge 

Dexia-toren via de primaire kleuren van het 
licht op het ritme van de tijd liet bewegen. 
Elke tijdssequentie stemde overeen met 
een karakteristieke kleur: seconden werden 
gevisualiseerd door blauw, minuten door 
groen en uren door rood. Voor die kleur en 
hun vermenging zorgden meer dan 300 000 
leds, geïntegreerd in twee derde van de  
6 000 ramen. Daardoor gedraagt elk raam 
zich als een pixel in de mediafaçade. 

Tussen zonsondergang en zonsopgang 
liet het programma achter chrono.tower de 
wolkenkrabber langzaam vollopen met de 
drie basiskleuren. Door de volledige vermen-
ging van de tinten verrees de toren klokslag 
middernacht als een grote, witte lichtbaken 
boven de daken van de stad. Dit symbolisch 
aanbreken van een nieuwe dag vormde 
meteen het signaal voor het programma om 
tot zonsopgang de omgekeerde beweging 
te maken. Met een denkbeeldige, volledig 
zwarte landmark building om 12 uur ’s middags 
als resultaat. 

Het project chrono.tower kaderde binnen het 
grotere geheel Who’s Afraid of Red, Green and Blue?, 
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een verwijzing naar de schilderijenreeks Who’s 
Afraid of Red, Yellow and Blue? van Barnett Newman. 
In zijn werk herleidde de Amerikaanse abstracte 
expressionist de schilderkunst tot de essentie: 
grote, felgekleurde vlakken, van elkaar geschei-
den door dunne, verticale lijnen. Wat verf was 
voor Newman, is licht voor LAb[au]. “Zoals 
Newman zocht naar een symbolische uitdruk-
king in de abstracte kunst, zo wilden wij via het 
project de symbolische waarde van de toren als 
collectief stadssymbool onderzoeken. Net als 
hij gebruikten wij basiskleuren en -vormen om 
onze boodschap uit te drukken”, stelt Vermang. 
Daarnaast verwijst LAb[au] ook met de neerslag 
van het project in de chrono.prints (2009) – waar-
bij elke afdruk een uur van de dag representeert 
– zowel formeel als inhoudelijk naar de meer 
traditionele schilderkunst. 
 
MetaDeSIGN

Het hele project is alleszins een mooi 
voorbeeld van waar LAb[au] voor staat. 
Uitgangspunt van de in 1997 opgerichte studio, 
die bestaat uit Els Vermang, Manuel Abendroth 

The Dexia Tower near Brussels North Station is one of the 
most famous skyscrapers of our capital thanks to its height 
but also because of its sophisticated lighting scheme. 
Brussels-based collective LAb[au] greatly contributed to the 
building’s status as an artistic beacon. Although the collec-
tive mainly operates abroad, the Dexia project is still one of 
their best-known creations. 

“During our talks with Dexia, we proposed to imbue the light architecture 
with a deeper meaning, which would transcend the level of mere advertising. 
Ultimately, the bank liked our proposal although there will be no continua-
tion of the three completed projects as a result of the financial crisis”, says Els 
Vermang of LAb[au]. 

One such project was chrono.tower (2007); LAb[au] had the 145-metre 
high Dexia tower move to the rhythm of time with the primary colours of 
light. Each time sequence corresponded to a characteristic colour: seconds 
were visualized with blue, minutes with green and hours with red. More than 
300,000 LEDs, which were integrated in two thirds of the building’s 6,000 
windows were used to achieve this colour and this mixture. Each window 
thus acted like a pixel in the media façade.  
 
Between sunset and sunrise the chrono.tower program slowly filled the skyscraper 
with these three primary colours. As a result of the complete mixing of the 
different hues the building, at the stroke of midnight, towered over the roof-
tops of the city like a large white beacon. This symbolic dawn of a new day 
also served as a signal for the program to reverse its movement until sunrise. 
Resulting in an imaginary, all-black landmark building at 12 noon. 

The chrono.tower project was part of a bigger scheme, called Who’s Afraid of Red, 
Green and Blue?, a reference to the painting series Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue? 
by Barnett Newman. The American abstract expressionist reduced painting to 
its essence in his work: large, brightly coloured planes, separated from one 
another by thin vertical lines. Paint fulfilled the same function for Newman, as 
light for LAb[au]. “Like Newman was searching for a symbolic expression in 
abstract art, so we wanted to use the project to examine the building’s sym-
bolic value as a collective urban symbol in this project. Like him we used pri-
mary colours and shapes to express our message”, says Vermang. Next to this 
LAb[au] also refers to more traditional painting both in form and substance 
with the chrono.prints (2009) – where each print represents one hour of the day. 

MetaDeSIGN
The whole project is quite a good example of what LAb[au] stands for. 

The starting point of this studio, which was founded in 1997 and consis-
ting of Els Vermang, Manuel Abendroth and Jérôme Decock, is to shape and 
design space. They do this by expressing data variables using light and other 
media. “Designing a room is to organize certain features such as a kitchen, a 
living room or a bedroom. The trick is to then link this space according to a 
particular aesthetic, a specific design. With LAb[au], we go one step further: 
we no longer shape functions, but rather information. The disclosure of that 
information on the information itself has been coined the term MetaDeSIGN”, 
explains Vermang. 

The collective refers to the Bauhaus style with this term and with its name, 
LAb[au]. Thus the collective draws the parallel between the transition from the 
preindustrial to the industrial age at the time of Bauhaus and the shift towards 
today’s information society. In order to fit in with this new era artists and 
painters also started to refer to themselves as designers. Following technolo-
gical and sociological changes Bauhaus thus gave rise to a new definition of 
the artistic. Which combined the visual arts with crafts and industry. It marked 
the beginning of our design concept. LAb[au] borrowed the term ‘meta’ 
from computer science. The trio thus combines information and space within 
MetaDeSIGN.   

In addition to this LAb[au] also continues the interdisciplinary line of 
Bauhaus. A project can thus have a spatial, visual, auditory and kinetic out-
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en Jérôme Decock, is het vormgeven van de 
ruimte. Dat doen ze door het uitdrukken van 
datavariabelen via licht en andere media. “Het 
vormgeven van een ruimte bestaat uit het 
organiseren van bepaalde functies zoals van een 
keuken, een woonkamer of een slaapkamer. De 
kunst bestaat erin om die volgens een bepaalde 
esthetiek, volgens een bepaald design aan elkaar 
te koppelen. Met LAb[au] gaan we een stap ver-
der: we geven niet langer functies, maar wel in-
formatie vorm. Het vrijgeven van die informatie 
over de informatie zelf duiden we aan met de 
term MetaDeSIGN”, legt Vermang uit. 

Zowel met die term als met hun naam 
verwijst LAb[au] expliciet naar het Bauhaus. 
Zo trekt het collectief de parallel tussen de 
overgang van het pre-industriële naar het 
industriële tijdperk ten tijde van het Bauhaus en 
de verschuiving naar de informatiemaatschappij 
van vandaag. Om zich in dat nieuwe tijdperk in 
te schrijven noemden ook schilders en kun-
stenaars zichzelf designers. In het zog van de 
technologische en sociologische veranderingen 
stond het Bauhaus dus voor een nieuwe defini-
tie van het artistieke. Die combineerde de plasti-
sche kunsten met de ambachtelijke technieken 
en de industrie. Het vormde het begin van ons 
begrip van design. De toevoeging ‘meta’ ont-
leende LAb[au] dan weer aan de computerwe-
tenschappen. Binnen het MetaDeSIGN combi-
neert het drietal dus informatie en ruimte.   

Daarnaast trekt LAb[au] de interdisciplinaire 
lijn van het Bauhaus door. Een project kan dus 
zowel een ruimtelijke, visuele, kinetische als 
auditieve uitkomst hebben. Dat LAb[au] tussen 
verschillende disciplines zweeft, blijkt ook uit 
hun naam: naast de referentie aan het Bauhaus 
is er de verwijzing naar het woord labo en naar 
‘bau’, Duits voor ‘bouw’. LAb[au] is dus een 
transdisciplinaire experimenteertank of – zoals 
ze het zelf stellen – een laboratorium voor 
architectuur en urbanisme. 

Proces als kern 
Om dat MetaDeSIGN concreet vorm te ge-

ven, wendt de studio zes verschillende systemen 
aan. Samen met de keuze voor het medium 
bepaalt de keuze voor een methodologie dus de 
aard van het project. Dat komt mooi tot uiting 
in hun recent verschenen monografie, die ook 
de titel MetaDeSIGN meekreeg. De belangrijkste 
projecten van de afgelopen dertien jaar worden 
in het boek ingedeeld volgens het gebruikte 
systeem en medium. Een grafische voorstelling 
op de cover weerspiegelt dan ook de inhoud 
van het hele boek.   

Aan de basis van het chrono-project ligt 
bijvoorbeeld het analytische systeem. “Maar 
omdat we het contemplatieve aspect willen 
benadrukken, kiezen we tegenwoordig vooral 
voor de generatieve en reactieve systemen. Zo 
ligt er bijvoorbeeld een generatief systeem 
aan de basis van de computerwerkjes PixFlow 
(2006/2007) en Swarm.Dots (2009). Dat vol-

come. The fact that LAb[au] navigates between different disciplines is also 
reflected in its name: next to the reference to Bauhaus, their name also carries 
a reference to the word lab and to Bau, which is German for ‘construction’. 
LAb[au] is thus a transdisciplinary experimental think tank or – as they them-
selves see it – a laboratory for architecture and urbanism. 

 
Process as a key element 

The studio uses six different systems in order to shape its MetaDeSIGN 
concept. Together with the choice of medium the choice of methodology 
thus determines the nature of the project. This is beautifully reflected in their 
recently published monograph, which was also entitled MetaDeSIGN. The most 
important projects of the past thirteen years are subdivided in the book ac-
cording to the system and medium used. A graphic design on the cover also 
reflects the contents of the book.   

The chrono project for example was founded on the analytical system. “But 
because we want to emphasize the contemplative aspect, we tend to opt in 
favour of generative and reactive systems nowadays. For example, a generative 
system underpins the computer works, PixFlow (2006/2007) and Swarm.Dots 
(2009). This fully autonomous system does not interact with its environment 
and is subject to the previously programmed rules. The result of the process is 
a unique design every time. The less final the program is, the more unique and 
surprising the result.”

chrono.prints
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PixFlow #1 (2006), which the studio created for the restaurant of the former 
Grand Casino in Brussels, consists of a frieze with eleven seamlessly-anchored 
plasma screens. Each screen is connected to a computer, which in turn is con-
nected to ten other computers. The pixels which have been randomly placed at 
the onset move across the screen in real time based on previously established 
rules and commands. They thus form a kind of continuous, steady stream of 
pixels. It is no coincidence that LAb[au] draws parallels with the animal king-
dom in coming up with the title Swarm.Dots. Just like bees behave themselves 
as individuals and as part of a social context in a swarm, the pixels also move 
across the screen. 

As in conceptual art, and more particularly in system art, writing the pro-
gram is a key element. “A well-known example are Sol LeWitt’s so-called Wall 
Drawings. The process defines the work in this case. The core of the work thus 
consists of the instructions for the interaction of lines which were drawn up 
by LeWitt”, says Vermang. The often very labour-intensive work was therefore 
usually carried out by other artists or students. 

The reactive system is also based on defined rules. But in contrast with the 
generative system the reactive system continuously changes its appearance 
based on environmental factors. The 40 illuminated panels of the installation, 
Binary Waves (2008), which rotate on their own axis using infrared sensors 
and electromagnetic antennas thus reflect the rhythm of the city. On the black 
side of the panels red light lines reflect the communication flows, on the side 
white light lines represent the traffic flows. The flows (‘flux’) are thus conver-
ted into movement, sound and light (‘lux’). 

chrono.prints



Homage
In the installation, Framework f5x5x5 (2007-2009), which works based on 

an interactive system the environment plays an even more important role. 
The kinetic light sculpture consists of five modules of 4 sq. m. These modules 
each consist of a further 5 x 5 sections, meaning that the complete instal-
lation is made up of 125 elements. The white side reflects the light, while the 
black side absorbs it. The starting point is the information architecture that 
interprets binary signals. This framework, as it is called in computing, is the 
structure which the programmer uses to create an application. The rules deter-
mine the meta structure of the work. It was this work which led to LAb[au] 
being crowned one of the winners of the Award for Young Belgian Painting in 
2009 and a winner of the Prix Ars Electronica in 2010. 

With Framework f5x5x5 LAb[au] has created an homage to Nicolas Schoffer, 
who is also considered to be the father of cybernetic art. The studio is in close 
contact with his widow, who has also contributed a text to the LAb[au] mo-
nograph. With Cysp1 (1956) on the roof of Le Corbusier’s Unite d’Habitation 
in Marseilles the Hungarian artist created the first interactive sculpture. The 
built-in image photoelectric cells and microphones took all the elements of 
colour, light and sound from the environment. These environment impulses 
were transmitted by a program into a reaction from the sculpture. This sculpture 
à spectacle was thus a milestone in the interactive and system based art. 

Other artists before Schöffer worked in an interdisciplinary way. For 
instance, Wassily Kandinsky and Piet Mondrian looked via their painting for 
ways of getting music into their art, playing with the principles of synesthesia. 
“Even though Le Poème Electronique remains our main reference in terms of 
artistic interdisciplinarity between space, sound and image,” says Els Vermang. 
Thus, within that project Iannis Xenakis has transformed his Metastasis-score 
into spatial data. All the multimedia spectacle that was present at the World 
Expo 1958 had to symbolize progress and technical innovation.  

LAb [au] registers quite consciously for all that art historical tradition. “We 
build with established technology upon contemporary elements. Within the 
electronic art our specialty is spatial concept,” concludes Vermang. These elec-
tronic arts are also central to their Brussels headquarters, established in 2003 
as the MediaRuimte in the Rue de Laeken. By organizing exhibitions, concerts 
and performances LAb [au] tries to give electronic arts a niche within the 
Belgian art scene. 

 
MetaDesign by Lab [au], € 38, published by Les Presses du Reel, ISBN 978-
2-84066-404-8.  
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ledig op zichzelf draaiende systeem gaat geen 
interactie met de omgeving aan en is onderhe-
vig aan op voorhand geprogrammeerde regels. 
Daardoor resulteert het proces telkens opnieuw 
in een uniek design. Hoe minder sluitend het 
programma geschreven is, hoe unieker en ver-
rassender het resultaat.”

PixFlow #1 (2006), dat de studio voor het 
restaurant van het toenmalige Brusselse Grand 
Casino creëerde, bestaat uit een fries met elf 
naadloos aan elkaar vastgehechte plasmascher-
men. Elk scherm is verbonden met een com-
puter, die op zijn beurt aangesloten is op tien 
andere computers. De bij aanvang willekeurig 
geplaatste pixels bewegen zich op basis van de 
op voorhand vastgelegde regels en commando’s 
in real time over het scherm. Zo vormen ze een 
soort continue, gestage pixelstroom. Het is dan 
ook geen toeval dat LAb[au] met de titel Swarm.
Dots de parallel trekt met het dierenrijk. Net 
zoals bijen zich in een zwerm tegelijkertijd als 
individuen en als deel van een sociale con-
text gedragen, zo bewegen de pixels over het 
scherm. 

Zoals in de conceptuele kunst, en meer 
bepaald de systeemkunst, vormt het schrijven 

van het programma dus de kern. “Een bekend 
voorbeeld zijn de zogenaamde Wall Drawings van 
Sol LeWitt. Daarbij definieert het proces het 
werk. De kern van het werk bestaat dus uit de 
door LeWitt uitgetekende instructies voor het 
lijnenspel”, vertelt Vermang. Het vaak bijzon-
der arbeidsintensieve werk zelf werd dan ook 
meestal uitgevoerd door andere kunstenaars of 
studenten. 

Ook het reactieve systeem is gebaseerd op 
gedefinieerde regels. Maar in tegenstelling tot 
het generatieve systeem verandert het reactieve 
zijn verschijningsvorm voortdurend aan de 
hand van de omgevingsfactoren. Zo weerspie-
gelen de 40 verlichte, rond hun as roterende 
panelen van de installatie Binary Waves (2008) via 
infraroodsensoren en elektromagnetische an-
tennes het ritme van de stad. Op de zwarte kant 
van de panelen geven rode lichtlijnen de com-
municatiestromen weer, op de zijkant repre-
senteren witte lichtlijnen de verkeersstromen. 
Zo worden die stromen (‘flux’) dus omgezet in 
beweging, geluid en licht (‘lux’). 

Hommage
In de installatie Framework f5x5x5 (2007-

2009), die werkt op basis van een interactief 
systeem, speelt de omgeving een nog belang-
rijkere rol. De kinetische lichtsculptuur bestaat 
uit vijf modules van 4 m². Die modules bestaan 
telkens nog eens uit 5 x 5 delen, zodat we voor 
de totale installatie 125 elementen krijgen. De 
witte kant reflecteert het licht, terwijl de zwarte 
kant het licht net absorbeert. Startpunt is de 
informatiearchitectuur die binaire signalen 
interpreteert. Dat kader, dat men in de infor-
matica het framework noemt, vormt de structuur 
voor de programmeur om een applicatie te 
creëren. De regels bepalen dan weer de meta-
structuur van het werk. Met dit werk behoorde 
LAb[au] in 2009 tot de laureaten van de Prijs 
Jonge Belgische Schilderkunst en in 2010 tot 
de laureaten van de Prix Ars Electronica. 

Met Framework f5x5x5 brengt LAb[au] een 
hommage aan Nicolas Schöffer, die ook wel 
de vader van de cybernetische kunst wordt 
genoemd. De studio staat in nauw contact met 
zijn weduwe, die ook een tekst geschreven 
heeft in de LAb[au]-monografie. Met zijn Cysp1 
(1956) op het dak van de Unité d’habitation 

Framework f5x5x5 Framework f5x5x5 



van Le Corbusier in Marseille creëerde de 
Hongaarse kunstenaar de eerste interactieve 
sculptuur. De in het beeld ingebouwde foto-
elektrische cellen en microfoontjes namen 
alle elementen van kleur, licht en geluid uit de 
omgeving op. Die omgevingsimpulsen werden 
via een programma omgezet in een reactie 
vanwege de sculptuur. Deze sculpture à spectacle 
vormde dan ook een mijlpaal in de interactieve 
en systeemgebaseerde kunst. 

Voor Schöffer gingen ook andere kunste-
naars al interdisciplinair te werk. Zo zoch-
ten bijvoorbeeld Wassily Kandinsky en Piet 
Mondriaan via hun schilderkunst manieren om 
muziek te integreren in hun kunst, spelend met 
de principes van de synesthesie. “Al blijft Le 
Poème Electronique voor ons de belangrijkste 
referentie op het vlak van de artistieke interdis-
ciplinariteit tussen ruimte, geluid en beeld”, 
stelt Els Vermang. Zo heeft Iannis Xenakis 
binnen dat project zijn Metastasis-partituur 
omgezet in een ruimtelijk gegeven. Het hele 
multimediaspektakel moest op de Wereldexpo 
van 1958 vooruitgang en technische innovatie 
symboliseren.  

LAb[au] schrijft zich bewust in die hele 
kunsthistorische traditie in. “We bouwen met 
hedendaagse technologie verder op bestaande 
elementen. Binnen de elektronische kunst is 
het ruimtelijke concept onze specialisatie”, 
besluit Vermang. Die elektronische kunsten 
staan ook centraal in hun Brusselse hoofd-
kwartier, de in 2003 opgerichte MediaRuimte 
in de Lakensestraat. Via het organiseren van 
tentoonstellingen, concerten en performances 
tracht LAb[au] er de elektronische kunsten een 
plaatsje te geven binnen het Belgische kunsten-
landschap. 

 
MetaDeSIGN door LAb[au], € 38, uitgegeven 
door Les presses du réel, ISBN 978-2-84066-
404-8. 

www.lab-au.com
www.lespressesdureel.com 
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