Gerald van der Kaap (Enschede, 22 mei 1959)

Gerald van der Kaap is fotograaf, beeldend kunstenaar en vj. Zijn artiestennaam als vj is 00-Kaap.
Van der Kaap studeerde van 1978 tot 1980 aan de Academie voor Beeldende Kunsten St. Joost in
Breda en was van 1980 tot 1986 uitgever van het tijdschrift Zien. In 1987 en 1988 was hij producer
van Rabotnik TV. In 1993 bracht hij BlindRom v0.9 uit, een van de eerste multimedia cd-roms. In
1996 ontving hij de Capilux Alblas Prijs voor zijn gehele oeuvre. In 2007 ontving hij de Singerprijs
voor zijn oeuvre.
Hij fotografeert, maakt computerbeelden, regisseerde televisieprogramma’s, produceerde
tijdschriften, maakt muziek en ontwerpt kunst voor openbare ruimtes.
In de jaren tachtig verruimde hij de kaders van de fotografie door te experimenteren met
geënsceneerde foto’s en videokunst. Als VJ ‘00–Kaap’ mixte hij als een van de eersten live beelden
en geluid op feesten en festivals in Nederland.
Van der Kaap heeft kunstwerken ontworpen in de openbare ruimte, onder andere voor het
Tilburgse centrum 013 (1998), voor Atelier HSL (2002) en voor het Zaanse papierrecyclingbedrijf
De Vries (2004).
Voor meer informatie: www.geraldvanderkaap.com

Gerald van der Kaap (Enschede, 22 mei 1959)

Gerald van der Kaap is a photographer, a visual artist and a VJ, under the stage name 00-Kaap.
Van der Kaap studied at the St. Joost Academy for visual arts in Breda from 1978 to 1980 and
published the magazine Zien from 1980 to 1986. He was a producer at Robotnik TV from 1987 to
1988. In 1993 he released BlindRom v0.9, one of the first multimedia CD-ROMs. In 1996 he was
awarded the Capilux Albas Prize for his oeuvre. In 2007 he was awarded the Singer Prize 2007,
once again for his body of work.
Alongside his photography he generates computer images, directs on TV programs, is a production
manager for magazines, makes music and designs public space art works.
In the 80’s he pushed the boundaries of photography by experimenting with staged photos and
video art. In his role as VJ ’00-Kaap’ he pioneered in mixing live images and sound at parties and
festivals in the Netherlands.
Van der Kaap has designed public space art works for: The Tilburg Centre 013 (1998), Atelier HSL
(2002) and the Zaanse paper recycling company De Vries (2004), to name but a few.
More information can be found at: www.geraldvanderkaap.com

