Introductie van de Ars Longa NFT

Eddy Odijk
Ars Longa Algemene Ledenvergadering, 11 mei 2022

Wat gaan we bespreken?
•
•
•

Wat zijn NFT’s?
Voorbeelden van NFT’s
Wat hebben ze met kunst te maken en
waarom praten we erover?

•

Hoog tijd voor de Ars Longa NFT
–
–
–
–

U krijgt een NFT
Hoe werkt het (ongeveer, met/zonder moeilijke begrippen)
Handel in Ars Longa NFT’s
Artistieke eigenschappen
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Wat zijn NFT’s
NFT = Non Fungible Token = “Niet vervangbaar/uitwisselbaar teken”
NFT is een uniek digitaal certificaat van eigendom van een digitaal object

Een digitaal kunstwerk van de Amerikaanse kunstenaar
Beeple is geveild bij Christie’s voor ruim 69 miljoen
dollar (58 miljoen euro).
Het betreft een collage van vijfduizend afbeeldingen die
Beeple de afgelopen ruim dertien jaar elke dag maakte.
11 maart 2021
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Wat zijn NFT’s?
•

Iemand (de Indiase ondernemer Vignesh Sundaresan) heeft dus 58 M€ betaald voor
het eigendom van een digitaal kunstwerk, dat iedereen kan bekijken op
https://onlineonly.christies.com/s/first-open-beeple/beeple-b-1981-1/112924

•

Een paar voorbeelden van NFT-kunst en –collectibles
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NFT voorbeeld

•

En omdat Jack Dorsey de oprichter van Twitter was, leverde de NFT van zijn
allereerste tweet $2.9 M op.
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NFT voorbeeld

CryptoPunks zijn een set van 10.000 24×24 pixel kunst afbeeldingen die “punkers”
tonen met verschillende geslachten, hoofddeksels, en brillen.
Ze werden gemaakt door de ontwikkelstudio Larva Labs.
De zeldzaamste CryptoPunks, zoals aliens, apen, en zombies, verkopen voor miljoenen
dollars.
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Cryptopunk verkoopcijfers

Nog meer NFT voorbeelden

Pointless Pigeons – zinloze duiven
12 mei 2022
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ArsLonga, Son en Breugel

8

12 mei 2022

ArsLonga, Son en Breugel

9

NFT’s – waarom praten we er over?
•
•
•
•

•
•
•
•

Het is – op zijn minst – een enorme rage
In 2021 is voor 23.6 miljard € aan NFT’s verkocht
Velen zien er een revolutie in de kunst(verkoop) in
(Tegenlicht 21/2/22): NFT is een revolutie, een middel om te komen tot een nieuwe wereld
waarin macht gedecentraliseerd is, zoals in de blockchain. Nu mensen zelf waarde kunnen
scheppen met hun virtuele creaties staat niets de omverwerping van de bestaande
machten meer in de weg, denkt kunstenaar Krista Kim.
“Uitstekende manier om de waarde van een digitaal kunstwerk te garanderen”
“Door de blockchain technologie heeft de koper de zekerheid dat het een origineel werk
van de kunstenaar betreft. Zo blijft de waarde van het originele werk altijd behouden.”
FOMO/hebzucht : de angst om enorme winsten mis te lopen.
Een hype net als . . . . . ?
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Satire op de Tulpengekte, Jan Breughel de Jonge
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Hoog tijd om in te stappen met onze eigen NFT: de loNgaFT
•

De loNgaFT verzameling bestaat uit varianten van de beroemde
Ars Longa kunstliefhebber, de ArsLonga ArtLover (AL2)

•

De begin-serie bestaat uit een aantal computer-gegenereerde varianten zoals deze

en dat levert dan zoiets op als . . . . .
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U krijgt een loNgaFT

•
•

De ArtLovers uit de begin-serie worden toegekend aan Ars Longa leden
die hun contributie voor 2022 hebben betaald.
Niet-leden die een ArtLover willen hebben, zullen eerst lid moeten worden
De oervarianten gaan naar Ars Longa oprichters Annelies en Ad.

•
•

De andere 4 leden die al vanaf de oprichting in 2000 lid zijn krijgen een bijna-oervariant.
De andere varianten worden verder willekeurig toegekend aan de leden.

•

NFT’s – hoe werkt het
Hoe koopt u tot nu toe een kunstwerk?
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NFT’s – hoe werkt het
•
•
•
•

Het kunstwerk is digitaal, een plaatje dat staat op een website
Alle transacties zijn digitaal en online.
Banken worden niet meer vertrouwd, het moet “decentraal”
De kopers/verkopers vertrouwen elkaar niet, zijn soms anoniem

Gevolgen : (moeilijk, maar mag u ook zo weer vergeten !)
• De NFT is nu het digitale certificaat: een link naar het plaatje
en een “smart contract” met regels voor de doorverkoop en opties van het plaatje.
• (ver)kopers hebben een “wallet”, digitale portemonnee met cryptogeld + NFT’s
• Handel via digitale cryptomunten (bitcoin, ethereum) ipv €
• Kasboek van de handel is publiek en digitaal in te zien (blockchain)
• Om diefstal en fraude te voorkomen zijn alle gegevens in de blockchain versleuteld
• De cryptografische (versleuteling) berekeningen zorgen voor veiligheid en privacy,
maar kosten enorm veel energie. De “Miners” krijgen nieuwe munten en een “gas fee”
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Handel in de loNgaFT
•
•
•

Net als bij alle NFT’s, kan het eigendom van ArtLovers verhandeld worden.
Heeft u kennis nodig van blockchains, cryptomunten, wallets, smart contracts?
Wordt het allemaal niet veel te moeilijk ?
NEE

Wij kunnen het veel makkelijker maken want
Wij kennen elkaar, we vertrouwen elkaar en de bank en de €
• We hebben geen cryptomunt nodig en geen cryptografie
– Had u zich al verheugd op onze eigen kunstmunt, bijv de aeterneum?
• We hebben wel een administratie, met een eigenzinnige blockchain
12 mei 2022
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Handel in de loNgaFT
•
•
•
•
•

•
•

Aan- en verkopen worden uitsluitend gedaan tijdens het maandelijkse kunstcafe van Ars
Longa, elke eerste zaterdag van de maand, om 16:00 in de Sonnerie
Aan/verkopen die vooraf gemeld zijn worden met voorrang behandeld.
Niet-leden kunnen deelnemen aan het kunst-café,
maar om te kunnen aan/ver-kopen moeten zij lid worden.
De eerste transacties, de overdracht van de NFT’s van de begin-serie AL2s aan leden, vinden
plaats tijdens het kunstcafe van juni 2022.
Prijzen worden bepaald door vraag en aanbod.
U beslist zelf of u voor een geboden prijs wilt verkopen.
De adviesprijs in juni zal € 1.00 zijn.
de loNgaFT heeft wel een “slim contract” met o.a. (ver)koopregels (later)
Publicitaire acties om de prijzen op te drijven zullen niet geschuwd worden.
(MooiS&B: “Burgemeester koopt ArtLovers NFTs om pensioen veilig te stellen”)
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Handel en administratie
•
•

•
•
•
•

Alle ArtLovers afbeeldingen staan op de
NFT pagina van de Ars Longa website
Tijdens het kunstcafe wordt de administratie
van de transacties en van nieuwe afbeeldingen
op de website aangepast.
Alle deelnemers kunnen ter plekke (en later) zien
dat de transacties correct zijn geadministreerd.
Financiele afhandeling gebeurt onderling
(en met de penningmeester)
Het “slimme contract” regelt dat Ars Longa een percentage
van de (meer)opbrengst krijgt
Bij het scheiden van de markt wordt de administratie
geregistreerd op de Vita Brevis BlockChain
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De Vita Brevis Blockchain
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De Vita Brevis Blockchain
•
•
•

•
•

•

Zoals de naam al zegt, de blockchain bestaat uit een keten van blokken.
Echte blokken zijn van hout.
De “blockchain”, de keten tussen blokken wordt gevormd door een stuk touw met
twee knopen. Zo’n knoop past in een holte van het blok zodat een nieuw blok aan
het vorige kan worden gekoppeld.
De Vita Brevis blockchain is “brevis” (dat merkt u nog wel)
Vita Brevis blokken bevatten een holte om de administratie van de tijdens het
kunstcafe uitgevoerde transacties te bevatten.
De registratie gebeurt op een usb-stick die in de holte van het blok past.
Het blok wordt geopend en gesloten met een cijferslot, waarvan de code door een
van de deelnemers wordt onthouden (en die dus de volgende keer ook moet
komen om het blok weer te openen)

12 mei 2022

ArsLonga, Son en Breugel

22

Kunstzinnige eigenschappen van de AL2 ArtLovers
•
•

Als u eigenaar bent van twee ArtLovers kunt u die laten paren.
Ze genereren dan een nakomeling.
Het ‘slimme contract” bevat de regels voor overerving zodat elke nakomeling
gegarandeerd uniek is, bijvoorbeeld:
K

K

+

•

=

Zo’n afstammeling wordt aan de website toegevoegd, en is te koop.
Als deze binnen een jaar niet verkocht is, gaat ie dood en wordt verwijderd
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Kunstzinnige eigenschappen van de AL2 ArtLovers
•
•

Behalve nakomelingen krijgen, kunnen ArtLovers ook muteren (vanaf september).
Zo kunt u een mutatie voor uw ArtLover voorstellen,
waardoor deze een pet krijgt, of een arm, of een rokje of …….

•

En de mutaties doen weer mee in de paring met nakomelingen.
Wie weet wat dat voor moois kan opleveren.
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Samenvatting
•

Digitale kunst en NFT’s zijn een enorme hype ( 20+ miljard € in 2021)

•
•

de loNgaFT is deels een satire en deels een uitnodiging voor digitale kunstzinnigheid
We gaan tijdens kunstcafe’s handelen in ArtLover NFT’s en hun nakomelingen
– Wie weet houdt je er nog iets aan over?

•

Vanaf september gaan we mutaties, nieuwe AL2s, ontwerpen en elkaar verrassen:
u kunt zelf een NFT-kunstenaar worden
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Tijd voor vragen en opmerkingen
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Slim contract
•

Het slimme contract regelt
– bij verkoop
• Van een initiele AL2 gaat de meer-opbrengst voor 50% naar de verkoper en 50 % naar Ars Longa
• Van een nakomeling of mutatie gaat xx % naar de verkoper en 100-xx % naar Ars Longa
– Bij paring
• Welke eigenschappen de afstammeling krijgt van beide ouders
– Bij mutatie
• Wat voor mutaties toegestaan zijn, en hoe de eigenschappen bij paring doorwerken.
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