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Nieuwe muziek en film
Het begin
Zo’n honderd jaar geleden verschenen de eerste composities voor film. Opvallend was het 
in 1924 in Parijs opgevoerde ballet Relâche met tussen de twee aktes een vertoning van de 
surrealistische kortfilm Entr’acte van René Clair met muziek van Erik Satie.1 

Het fragmentarische karakter en de vele herhalingen in  Satie’s compositie zorgen ervoor dat de 
muziek wendbaar is in functie van wat er op het scherm gebeurt. Door nieuwe melodieën te laten 
starten bij bepaalde acties, speelt Satie met het ritme van de film en zet hij ook de montage ervan 
in de verf. Het gaat zelfs zo ver dat de partituur gelezen zou kunnen worden als een soort cue 
sheet. Satie noteerde er immers ook omschrijvingen van bepaalde scènes in.2 ``

Zo’n versmelting van muziek en beeld komt nog sterker tot uiting als de componist en 
filmregisseur één zijn, zoals in de films van de Argentijns-Duitse componist Mauricio Kagel. 
Anders dan Satie, die in Entr’acte streeft naar een totale synchroniciteit tussen beeld en muziek, 
speelt Kagel een misleidend spel met de verwachtingen van de kijker. Op het eerste gezicht maakt 
hij gebruik van wat we in de filmtheorie “diëgetisch geluid”3 noemen, maar er schort wat aan. Zo 
hoor je bijvoorbeeld in Kagels vierde film Duo (1968) iemand in een instrumentenwinkel de snaren 
van een gitaar aanslaan, maar de klank die uit het eerste aangeslagen akkoord voortkomt, is 
helemaal niet die van een akoestische gitaar. Dat is slechts één van de vele kunstgrepen die Kagel 
in zijn films toepast. Zijn langspeelfilm Ludwig van (1969) wordt beschouwd als het summum van 
zijn experimentele filmoeuvre. In de schetsen zou een gelijkaardig schema als dat op de volgende 
pagina terug te vinden zijn. 

1  Het ballet Relâche (1924) werd ontworpen door de Dadaïstische kunstenaar Francis Picabia en 
choreograaf Jean Börlin. Erik Satie schreef de muziek voor zowel het ballet als de film. In de film zelf zijn heel 
wat figuren uit de Parijse Dadaïstische beweging te zien: Francis Picabia en Erik Satie zelf, maar ook Marcel 
Duchamp en Man Ray. 
2  Douglas W. Gallez, Satie’s Entr’Acte: A Model of Film Music. In: Cinema Journal
3  Het geluid bij de film maakt deel uit van de verhaalruimte, je hoort wat de personages ook horen.

Sinds de opkomst van de videoclip heeft de combinatie van muziek en video een vaste plek 
veroverd in tal van genres. Ook in de hedendaagse gecomponeerde muziek is de interesse 
voor video de voorbije jaren alleen maar toegenomen. In dit artikel onderzoeken we hoe beide 
disciplines steeds vaker tot een onlosmakelijk geheel met elkaar verweven worden. 

Met open oren en ogen

https://www.youtube.com/watch?v=7l8vPWFIgxI&t=365s
https://www.youtube.com/watch?v=mpr8mXcX80Q


Beeld Klank
Instrumentale acties - Stilte (stomme film)

- Volledig synchroon: hetzelfde ritme en instrument
- Ritmisch synchroon: hetzelfde ritme, ander 

instrument
- Asynchroon: hetzelfde ritme en instrument, maar niet 

synchroon met beeld
- Ritmisch asynchroon: hetzelfde ritme, ander 

instrument, niet synchroon met beeld
- Parallel: ander ritme, hetzelfde instrument
- Geen relatie: ander ritme, ander instrument

Acties die geluid voortbrengen met objecten - Stilte (stomme film)
- Synchroon
- Asynchroon
- Geen relatie tussen beeld en geluid

Divers - Stilte (stomme film)
- Achtergrondgeluid: sfeermuziek, omgevingsgeluid

Beeld- en klankrelaties in de experimentele film van Mauricio Kagel1

De combinatie muziek en video werd echter niet altijd goed onthaald. Sommige avant-
gardecomponisten uit de jaren ’50 en ’60 beschouwden filmmuziek als een oppervlakkig genre.2 De 
Duitse componist Bernd Alois Zimmermann – gerespecteerd om zijn filosofische benadering in het 
componeren, maar misprezen om zijn filmmuziek – trok het begrip “nieuwe muziek en film” open in 
zijn tekst Einige Thesen über das Verhältnis von Film und Musik (1967). Hij stelde dat het intensief 
bestuderen en integreren van film in muziek bevrijdend is bij het componeren en inspireert tot nieuwe 
artistieke mogelijkheden.3 Een visie die gretig opgepikt werd door de volgende generatie componisten.

Er ontstaan intense samenwerkingen met regisseurs, componisten gaan zelf aan de slag met 
videomateriaal, schieten hun eigen shots, werken met live-video tijdens de uitvoering of vinden 
voor hun muzikale taal inspiratie in een film of het werk van een bepaalde regisseur. De besproken 
voorbeelden in dit artikel zijn slechts enkele van de vele werken waarin componisten gebruik maken 
van video en/of op één of andere manier inspiratie vinden in film of filmtechnieken. 

Geïnspireerd door cinema
De werken No hay caminos, hay que caminar… Andrej Tarkovskij (1987) van Luigi Nono en Nostalghia 
(1987) van Toru Takemitsu werden zonder video gecomponeerd, maar hebben een duidelijke 
connectie met de Russische filmregisseur Andrej Tarkowski. Ze werden aan hem opgedragen een 
jaar na zijn overlijden. Nostalghia is een uitdrukkelijke referentie aan Tarkowski’s gelijknamige film 
uit 19834 en Nono’s titel No hay caminos, hay que caminar… Andrej Tarkovskij is een metaforische 
verwijzing naar de regisseur die volhardde in zijn unieke artistieke visie en verbeeldingskracht. 

5 In 
beide composities kan je gelijkenissen herkennen met de stijl in Tarkowski’s films: dromerig, vol met 
symboliek, een minimalistische cameravoering, trage beelden, lange shots, weinig cuts,…. 

1  Björn Heile, The music of Mauricio Kagel, Ashgate: 2006, p. 99: “Source: Kagel’s programme note, 
Donaueschinger Musiktage 1969, quoted from Schnebel (1970: 220 f.). The sketch materials for Ludwig van contain 
a similar system (Mauricio Kagel Collection, Paul Sacher Foundation Basel).
2  Jörn Pieter Hiekel (uitg.), Wechselwirkungen. Neue Musik und Film, Wolke Verlag: Hofheim 2012, p.13.
3  Ibid., p.14.
4  Matthew Guerrieri, ‘Nostalghia’ in sound and moving image, in: The Boston Globe, 21 april 
2017, https://www.bostonglobe.com/arts/music/2017/04/20/nostalghia-sound-and-moving-image/
WRYDEXes2PAosHUw8krQZL/story.html (13/09/2018)
5  Paul Griffiths, A Composer for the Eye Inspired Music for the Ear, in: The New York Times, 9 maart 1997, 
https://www.nytimes.com/1997/03/09/arts/a-composer-for-the-eye-inspired-music-for-the-ear.html (13/09/2018)

https://www.bostonglobe.com/arts/music/2017/04/20/nostalghia-sound-and-moving-image/WRYDEXes2PAosHUw8krQZL/story.html
https://www.bostonglobe.com/arts/music/2017/04/20/nostalghia-sound-and-moving-image/WRYDEXes2PAosHUw8krQZL/story.html
https://www.nytimes.com/1997/03/09/arts/a-composer-for-the-eye-inspired-music-for-the-ear.html


  Hitchcock études / 
    Nicole Lizée

Lost Highway /  
    Olga Neuwirth 

De muziektheaterwerken Schwalbe (2011) en Mauersegler (2013) van de Duitse componist Manos 
Tsangaris dragen de ondertitel Hörfilm. Tsangaris liet zich voor deze werken inspireren door de 
films van Jean-Luc Godard. Schwalbe is een knipoog naar Godards À bout du souffle (1960) en 
Mauersegler naar Pierrot le Fou (1965), waarin hij via de namen van de personages Jean-Luc 
[Godard], Jean-Paul [Belmondo] en Karina1 zelfs zeer opvallend aan de regisseur refereert. Toch is de 
meest treffende gelijkenis in het werk van Tsangaris en Godard de intellectuele complexiteit. Beide 
kunstenaars spelen met talrijke referenties aan cultuurhistorische monumenten, zoals beroemde 
schilders, films en composities, maar doorbreken elke vorm van lineariteit, waardoor de uitspraken 
en associaties op het eerste gezicht absurd lijken, maar een experimentele reflectie zijn op het 
hyperdiverse culturele landschap waarin we ons bevinden.2

Het muziektheater Lost Highway (2002/03) van de Italiaanse componiste Olga Neuwirth is een directe 
referentie aan de gelijknamige film van David Lynch. De film was niet alleen het uitgangspunt voor 
het libretto, dat geschreven werd door de Oostenrijkse auteur Elfriede Jelinek, maar refereert ook 
stilistisch aan Lynch. Beide kunstenaars gaan op zoek naar de dramatische en troebele grens tussen 
wat echt is en wat niet. Lost Highway is een complex en multimediaal spel met 26 muzikanten,11 
zangers en acteurs, videobeelden en soundtrack. Als toeschouwer weet je niet welke geluiden live 
zijn en welke uit de speakers rondom het publiek komen. Op het toneel staat een installatie met vier 
schermen, die close-ups van de scène tonen of het decor van verschillende ruimtes visualiseren, maar 
uitsluitend betekenis kunnen krijgen in de verbeelding van de toeschouwer zelf. Je krijgt als publiek de 
keuze de schermen te volgen of over te gaan naar de live uitvoering die zich een niveau lager op het 
podium afspeelt.3

Bij de Oostenrijkse componist Bernhard Lang zijn het niet de plots of de verhaaltechnieken die de 
fascinatie van de componist prikkelen, maar de filmtechnieken. Zijn cyclus Differenz/Wiederholung 
(1988-2010) hangt sterk samen met de experimentele film van Martin Arnold, die in zijn werken Pièce 
Touchée (1989) en Passage à l’acte (1993) met allerhande looping technieken het herhalingsprincipe 
bestudeert op found footage4 en zo korte video-opnames van enkele seconden tot kortfilms rekt.5 

Met haar Hitchcock, Kubrick, Tarantino, en Lynch études (2010-2017) geeft de Canadese componiste 
Nicole Lizée een eigen interpretatie aan het werk van de grootmeesters in de film. Het resultaat zijn 
gevatte composities op dynamisch knip- en plakwerk van klassiekers als onder andere The Birds, The 
Shining en Pulp Fiction. 

1  Naar de actrice Anna Karina.
2  Jörn Pieter Hiekel, Ars combinatorial. Vom Verlassen gesicherter Bahnen: Manos Tsangaris. In: Positionen, 
104(2015)aug, p. 34-36.
3  Ivan Hewett, Lost Highway: into the dark heart of David Lynch, in: The Telegraph, 25 maart 2008, https://
www.telegraph.co.uk/culture/music/opera/3672082/Lost-Highway-into-the-dark-heart-of-David-Lynch.html 
(14/09/2018)
4  Bestaand beeldmateriaal dat de filmmaker niet zelf geschoten heeft, maar zichzelf eigen maakt door het te 
verknippen en bewerken.
5  Bernhard Lang, Cuts’n Beats: a Lensmans View. Notes on the Movies of Martin Arnold, 2006. http://
members.chello.at/bernhard.lang/publikationen/CutsAndBeatsNotesonMartinArnold.pdf (14/09/2018)

https://www.telegraph.co.uk/culture/music/opera/3672082/Lost-Highway-into-the-dark-heart-of-David-Lynch.html
https://www.telegraph.co.uk/culture/music/opera/3672082/Lost-Highway-into-the-dark-heart-of-David-Lynch.html
http://members.chello.at/bernhard.lang/publikationen/CutsAndBeatsNotesonMartinArnold.pdf
http://members.chello.at/bernhard.lang/publikationen/CutsAndBeatsNotesonMartinArnold.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wigh-qYNe6g
https://www.youtube.com/watch?v=TF08H-uvBDc


De revival van de stille film
De hedendaagse componist heeft een grote belangstelling voor de experimentele films uit de jaren 
twintig. Gezien de sterke connectie met de compositiepraktijk is dat niet eens zo verwonderlijk. Toen 
de stille film ontworpen werd, leefde het debat over de status van de film als nieuwe kunstvorm 
nog sterk. De regisseur Ruttman verdedigde de kunstfilm met de woorden “Malerei mit Zeit” en 
ook andere filmmakers haalden de analogie met klank en muziek aan, bijvoorbeeld in hun titels: 
Rhythmus 21 (ca. 1921) van Hans Richter, Horizontal-Vertikal-Orchester (ca.1921) of Symphonie 
Diagonale (1923) van Viking Eggeling.1 

In 2009 bracht CINEMATEK, het Koninklijk Belgisch 
Filmarchief, een compilatie uit van tien avant-
gardefilms met werk van Henri Storck, Charles 
Dekeukeleire, Henri d’Ursel en Ernst Moerman. Zeven 
hedendaagse componisten schreven muziek voor 
deze unieke films: Joachim Brackx, Eric Sleichim, Jan 
Van Outryve, Annelies Van Parys, Mireille Capelle, 
Geert Callaert en Thomas Smetryns.2 Elk voor zich 
kozen de componisten een aanknopingspunt in het 
beeldmateriaal. De resulterende composities gaan 
van programmatische tot abstracte muziek en van 
minutieus met het beeld gesynchroniseerde werken tot 
muziek die ook onafhankelijk van de film uitgevoerd 
kan worden. 

Nieuwe muziek: een audiovisuele ervaring
Multidisciplinair, interdisciplinair, transdisciplinair
Heel wat hedendaagse componisten creëren voorbij de grenzen van hun eigen discipline en 
combineren verschillende media en kunstvormen. We spreken dan over multidisciplinaire, 
interdisciplinaire en transdisciplinaire kunst. Een belangrijke factor in deze tendens is de 
toegenomen aandacht voor de live performance en de totaalbeleving van een werk. 

Naar aanleiding van het transdisciplinaire festival voor kunst met geluid OORtreders reflecteerde 
nieuwe muziek-expert Paul Craenen in 2016 over het begrip transdisciplinaire geluidskunst en het 
verschil met de multi- en interdisciplinariteit: 

“Multidisciplinary art is something we all know very well. Think of a classical opera: the 
librettist, composer, musicians, singers, actors, stage designer, conductor and technicians all 
work together to produce the opera, but each of them stays within his or her discipline, doing 
what they are supposed to do. (…)

Interdisciplinarity is a more horizontal collaboration between disciplines, where you have real 
dialogue and exchange of knowledge, experience and method. (…)

Transdisciplinarity, then, is what happens when we move from an application within a 
discipline (…) to an exploration beyond disciplinary borders (where the musician does 
something that cannot be called music anymore). (…) 3

1  Elisabeth Schwind, Malerei mit Zeit. Ensemble Ascolta initiiert Partituren zu Kurzfilmen der Stummfilmzeit. 
In: Positionen, 91(xxx)xx, p. 44-45.
2  Koninklijk Belgisch Filmarchief, Stille film Avant-Garde. Surrealisme en experiment in de Belgische film, 
2009. http://cinematek.be/index.php?node=30&dvd_id=24&category=8 (21/11/2018)
3  Paul Craenen, Notes on transdisciplinary sounding art. Study day presentation (opening lecture) 
for Oortreders – festival for transdisciplinary art with sound, 2016. https://paulcraenen.com/notes-on-
transdisciplinary-sounding-art/ (31/10/2018)

https://wordpress.com/page/paulcraenen.com/222
http://cinematek.be/index.php?node=30&dvd_id=24&category=8
https://paulcraenen.com/notes-on-transdisciplinary-sounding-art/
https://paulcraenen.com/notes-on-transdisciplinary-sounding-art/


Octophonie & Signale zur Invasion /  
Karlheinz Stockhausen.  
Visuals Klaas Verpoest

 Quanno Stanno Morendo / 
Luigi Nono. 
Visuals Klaas Verpoest

Pierrot lunaire /  
Arnold Schönberg. 
Visuals Klaas Verpoest

Ook componist Marko Ciciliani merkt het veranderde landschap op en omschrijft het met de term 
Music in the expanded field. De componist ontwerpt een creatief en muzikaal concept, maar 
kan dat niet alleen met klank uitwerken en betrekt andere (kunst)disciplines om de compositie te 
verwezenlijken. Toch is het muzikale het vertrekpunt en de kern van het werk. 

1  

Het gebruik van video is bijvoorbeeld niet meer weg te denken in het discours van de nieuwe en 
hedendaagse muziek. De hieronder besproken voorbeelden zijn slechts een fractie van wat er 
vandaag gecreëerd wordt. Deze beperkte en willekeurige selectie dient louter om een eerste inzicht te 
krijgen in het razendsnel groeiende veld.

Je hoort (niet) wat je ziet
Dagelijks vertrouwen we op de informatie die we via ons zicht en gehoor verkrijgen en verbinden. De 
toepassing van video in muziek schept bij het publiek automatisch een verwachtingspatroon, dat de 
componist vrij bespeelt: de visuele component kan de auditieve ervaring verrijken, intensifiëren of 
misleiden. 

Als video-performer creëert Klaas Verpoest live video, waarmee hij klassieke muziek verrijkt. De 
klanklijnen in de muziek zijn het startpunt voor een abstract scènebeeld, waarbij de toeschouwer 
soms een duidelijke synergie tussen klank en beeld waarneemt en dan weer een complete 
tegenstelling tussen de twee ervaart. In recente projecten ging Verpoest de dialoog aan met 
Octophonie (1991) & Signale zur Invasion (1992) van Karlheinz Stockhausen, Quando Stanno 
Morendo (1982) van Luigi Nono en Crippled Symmetry (1983) van Morton Feldman. Hij maakt 
ook deel uit van het cross-media improvising collective WORP. 2

 Dit is een duidelijk voorbeeld van 
multidisciplinaire kunst. Verpoest creëert iets nieuw, maar doet dat volledig vanuit zijn eigen discipline 
als videokunstenaar. Er is ook een sterke typografische component in zijn werk. In de videoprojectie 
die Verpoest ontwierp voor Pierrot lunaire (1912) van Arnold Schönberg bijvoorbeeld krijgt de muziek 
een extra geladen dimensie door de kinetische typografie van de gezongen tekst. 

1  Marko Ciciliani, Music in the Expanded Field, in: Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik, Band 24, Mainz: 
Schott Music GmbH & Co KG, 2018.
2  http://klaasverpoest.com (7/11/2018)

http://klaasverpoest.com
http://klaasverpoest.com/pierrot-lunaire-opus-21/
http://klaasverpoest.com/spectra-ensemble-straatliederen-van-salvatore-sciarrino/
http://klaasverpoest.com/oktophonie-signale-zur-invasion-karlheinz-stockhausen/


 the arrest / Yannis Kyriakides

 Exit to Enter / Michael Beil

 Key Jack / Michael Beil

In de Music Tekst Video composities van Yannis 
Kyriakides is de geprojecteerde tekst geen verdubbeling 

van de voorgedragen tekst door een spreker of zanger, 
maar is ze een uniek deel van de compositie, die enkel 
resoneert door de innerlijke stem van de toeschouwer. 

Een voorbeeld is het werk the arrest voor ensemble, 
soundtrack en videotekst. Het is gebaseerd op één van 
de dromen van de Franse auteur George Perec, die hij 
in 1973 publiceerde in zijn dromenbundel La Boutique 

Obscure. Kyriakides is mateloos gefascineerd door 
de manier waarop het lezen van tekst en/of beelden 
de luisterervaring van de toehoorder beïnvloedt. Hij 
gebruikt videoteksten om de innerlijke stem van de

toeschouwer te activeren en een persoonlijk dialoog met de muziek mogelijk maken. Door het lezen 
van de tekst luister je gerichter en vanuit een bepaald perspectief, de woorden kunnen bepaalde 
details in de muziek uitvergroten of net in de achtergrond laten opgaan. De tekstuele en visuele 
component kan ook de immersieve luisterervaring versterken of juist verhinderen.3 

De video is essentieel in het artistiek concept van Kyriakides zonder de muziek te overschaduwen. 
Een balans die niet altijd gemakkelijk te vinden is. In de werken van Michael Beil zijn de muzikanten 
en de uitvoering het centrale onderwerp van de video. Er is voor elk stuk zowel een partituur voor de 
uitvoering als een “partituur” voor de opnames van de video’s. Sommige delen worden op voorhand 
opgenomen, anderen live tijdens de uitvoering. De werken Mach Sieben (1999), Exit to Enter (2013), 
Sugar Water (2015) en Key Jack (2017) bijvoorbeeld zijn een geheel van beeld, klank, live uitgevoerde 
handelingen en opnames. Hoe de muzikanten zich op het podium bewegen zich tot elkaar en de video 
verhouden, wordt tot in het miniemste detail geregisseerd. 

Net als de teksten bij Kyriakides nodigen de videobeelden van Beil uit om als toeschouwer je 
gedachten te projecteren op wat er op de scène gebeurt. Terwijl we luisteren, bevinden we ons 
tussen de herinnering van wat we reeds gehoord hebben en het voorspellen van wat komt. Dat 
oriëntatiegevoel kan door de verdubbeling van de actie in de video ondersteund of verstoord worden 
door kleine inconsistenties. Het kan dat de muzikanten in het begin van een werk geïdentificeerd 
worden met hun dubbelgangers in de video, maar naarmate het werk vordert, worden ze als aparte 
entiteiten waargenomen. Een dergelijke ontkoppeling kan ook tussen de klank en de video ontstaan.4 

In Outer Space (2018) voor trombone, video en electronics van de componist Pierre Jodlowski word 

3  Yannis Kyriakides, Imagined Voices. A Poetics of Music-Text-Film, http://www.kyriakides.com/downloads/
imagined-voices.pdf (7/11/2018)
4  Michael Beil, AV – Music and Video, in: eContact!, https://econtact.ca/13_2/beil_AV.html (8/11/2018)

http://www.kyriakides.com/downloads/imagined-voices.pdf
http://www.kyriakides.com/downloads/imagined-voices.pdf
https://econtact.ca/13_2/beil_AV.html
https://www.youtube.com/watch?v=LKprAEkG1j0
https://www.youtube.com/watch?v=vxuwaN9yP9U
https://vimeo.com/14960327


Outer space / Pierre Jodlowski

Piano Concerto / Simon Steen-Andersen

je  via een motion camera die de bewegingen van de muzikant volgt 
als toeschouwer meegesleept in de virtuele ruimte die op het scherm 
achteraan op het podium geprojecteerd wordt. Eerst correspondeert 
de video met de ruimte die zich achter het scherm zou kunnen 
bevinden, maar al snel blijkt die ruimte zich te ontpoppen tot een 
onheilspellende plek, waarin de toeschouwer verloren loopt. Jodlowski 
onderzoekt in deze compositie het fenomeen ruimte en de veranderde 
perceptie ervan door hedendaagse technologieën. Het geheel is een 
misleidend schouwspel, waarin zowel de muziek als de video de 
beleving ervan kracht bijzetten. 

Ook voor de Deense componist Simon Steen-Andersen is het visuele 
aspect deel van de essentie van zijn muziek. Maar vooral vanuit de optiek om een licht te werpen 
op de muzikale uitvoeringspraktijk en de fysieke aspecten van musiceren. Rerendered (2003) is een 
compositie voor een pianist met twee assistenten, die de binnenkant van de piano bespelen. De 
kernidee van het werk is om de stille klankwereld die op het podium opgeroepen wordt zo sterk 
mogelijk uit te vergroten. Terwijl de uitvoerders de instructie volgen zo stil mogelijk te spelen, is de 
piano zelf maximaal versterkt. Door live video toe te voegen, legt Steen-Andersen de nadruk op de 
beleving van muziek als gevolg van fysieke handelingen op en in de piano. De video kan aangestuurd 
worden door een camera recht boven de piano of via een vierdelige projectie, twee shots van binnenin 
de piano, één van het toetsenbord en één van de pedalen.5 Net als je als luisteraar een duidelijke 
connectie gemaakt hebt tussen de visuele handelingen van de uitvoerders en de klanken die klinken, 
speelt de pianist in het laatste deel de akkoorden zo geluidloos mogelijk. Enkel het visuele van de 
handelingen, uitvergroot in de videoprojectie, en de herinnering aan wat eerder geklonken heeft resten 
dan nog als wezenlijk deel van de compositie. 

In Steen-Andersens Piano Concerto (2014) voor piano solo, sampler, video en orkest is de 
videoprojectie de ontbrekende link naar de bron van het klankmateriaal. De compositie voor piano en 

orkest is opgevat vanuit het klankbeeld van de 
beschadigde piano, die we in de gemonteerde 
video op de wand achter de muzikanten van 
een degelijke hoogte zien neerstorten. Hoewel 
het werk uitgevoerd wordt op een intacte piano, 
is de neerstorting van de piano in de hele 
compositie waarneembaar. Beide instrumenten 
worden als één “uitgebreid” instrument 
beschouwd en door de pianist bespeeld 
via een sampler en videoprojectie.  
Tegelijk met de klassieke pianoklank hoor je 
de verstoorde versie op de geruïneerde piano, 
waarvan de klank verder uitgebreid wordt in 
de gecomponeerde gebroken klanken in het 
orkest.6 

Ook in de cyclus Piano Hero (2011-…) voor midi keyboard, piano, live camera’s, video en live 
electronics van Stefan Prins valt de status van de romantische piano. Met de snufjes van de 21ste-
eeuwse technologie plaatst Prins het instrument in een bevreemdende hedendaagse context. De 
piano is in Piano Hero #1 (2011-12) on stage vervangen door een elektronisch keyboard, waarmee de 
5  Rasmus Holmboe, Have you seen the music?, in: Musique transitive/transitive music, Ensemble 2e2m, 
2014. Geraadpleegd op http://www.edition-s.dk/news/have-you-seen-the-music (8/11/2018)
6  SWR2, multimedia-reportage op http://multimedia.swr.de/steen-andersen-piano-concerto#345 (8/11/2018)

http://www.edition-s.dk/news/have-you-seen-the-music
http://multimedia.swr.de/steen-andersen-piano-concerto#345
https://vimeo.com/260548192


Piano Hero #1-4 / Stefan Prins

abschminken...der kurze Rest  vom langen Ende / 
Brigitta Muntendorf

pianist zijn avatar in de video en de electronics aanstuurt. In Piano Hero #2 haalt Prins de vleugelpiano 
opnieuw op het podium, waar ze het middelpunt vormt in het spanningsveld tussen het reële en 
virtuele, het menselijke en mechanische, het verleden en het heden. De zuivere pianoklank en een 
live-camera, gericht op de vleugel en de handen van de pianist, mengen zich tussen de vreemde en 
elektronische klanken. Piano Hero #3 exploreert dat spanningsveld verder op auditief niveau. De met 
micro’s en luidsprekers versterkte piano wordt een chaotisch resonerende ruimte waarin de pianist 
zijn weg tracht te vinden. Piano Hero #4 brengt het materiaal uit de voorgaande composities samen 
en resulteert in een zo totaal mogelijke beleving van de augmented reality voor zowel de pianist als het 
publiek.7 

Net als in bovenstaande voorbeelden van Steen-Andersen en Prins het geval is, gebruikt Brigitta 
Muntendorf in haar eerste werken met video Hinterhall (2009) en Überhall (2009) de video om de 
muzikale actie te accentueren. Maar in abschminken… der kurze Rest vom langen Ende (2012) 
voor mezzo-sopraan, basfluit, piano, slagwerk, altviool, cello en video voegt de video vooral een 
dramatisch verhalend perspectief toe.

De video van de videokunstenaar Jürgen Palmer speelt zich af in de loge van een performer, die 
geleidelijk aan in zijn hart laat kijken. Via een click track8 worden de muzikale sequenties op het 
podium nauwkeurig afgestemd met de gebeurtenissen in de video en ontstaat er een veelzijdig web 
van connotaties, spiegelingen en commentaren tussen beide lagen. Zo wordt bijvoorbeeld helemaal in 
het begin van het stuk de inzet van de zangeres op scène brutaal verstoord door een luide zucht van 
haar evenbeeld in de video. 

7  Stefan Prins, Program notes. Piano Hero. An immersive cycle for midi-keyboard, grand piano, live-cameras, 
video and live-electronics (2011-2017), https://www.stefanprins.be/eng/composesInstrument/comp_2017_01_
pianohero4.html (14/11/2018)
8  Een click track bestaat uit een reeks audio cues die de muzikanten via een speakertje in hun oor horen en 
waarmee ze een duidelijk referentiepunt hebben om synchroon te spelen, in dit geval om de synchronisatie met de video 
op punt te stellen.

https://www.stefanprins.be/eng/composesInstrument/comp_2017_01_pianohero4.html
https://www.stefanprins.be/eng/composesInstrument/comp_2017_01_pianohero4.html
https://vimeo.com/stefanprins
https://www.youtube.com/watch?v=Oj1E5hUxQMY


 KREDIT / Hannes Seidl & Daniel Kötter

 RECHT / Hannes Seidl & Daniel Kötter

 KREDIT / Hannes Seidl & Daniel Kötter

Het is duidelijk dat het personage in de video het alter ego is van de zangeres op het podium en de 
camera de spiegel. Backstage ontdoet de performer zich van zijn make-up, zijn rol en carrière tot er 
een pijnlijke leegte overblijft. De muziek fungeert eveneens als spiegel en interageert op humoristische 
wijze met het schouwspel. Brigitta Muntendorf benadert muziek in haar werk als een communicatief 
vehikel voor kritische reflectie op de moderne samenleving. Ze doet dat in een hedendaagse en 
multimediale context.9 

Het bijzondere duo Hannes Seidl, componist, en Daniel Kötter, experimenteel videokunstenaar, maakt 
sinds 2008 sociaal muziektheater met video, waarin zij nieuwe muziek combineren met geavanceerde 
verteltechnieken uit de documentaire. Het eindresultaat van hun creatief proces is steeds een live 
gebeuren, waarin performance, vooraf opgenomen videobeelden, bruitage en muziek onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn. In de reeks Ökonomien des Handelns benaderen ze drie fundamentele 
thema’s in het sociale handelen van de mens: KREDIT (2013), RECHT (2015) en LIEBE (2016), die ze 
koppelen aan de thema’s time, place en being. 

Voor KREDIT volgden Seidl en Kötter gedurende 
24 uur een groep bankiers uit Frankfurt om 
beeld- en tekstmateriaal te verzamelen. Het 
resultaat is een stille film met live soundtrack. 
Het script komt voort uit de gesprekken 
met de bankiers en analyseteksten over het 
banksysteem en het mogelijke falen ervan.  Drie 
muzikanten verklanken de sfeer in de film, twee 
sprekers zijn de stem van de karakters en een 
koor voorziet het geheel van commentaar met 
de uitvoering van verschillende Credo’s uit de 
muziekgeschiedenis, actuele commentaren, 
koralen en politieke strijdliederen. 

Voor RECHT gijzelden Seidl en Kötter gedurende 
24 uur een groep juristen op een eiland in de 
Moezel nabij het dorp Schengen. Ze werden 
er uitgenodigd samen na te denken over de 
grondvesten van een nieuwe wereldorde. Op het 
podium werkt het Nadar ensemble volgens de 
wetten van de nieuwe muziek. Ze spelen tussen 
compositiepartituur en improvisatie in, verkennen 
de ruimte op het podium en die in de video en 
zorgen voor klank bij de videobeelden, maar ook 
voor een muzikale interpretatie en commentaar.

LIEBE is het laatste deel in de trilogie. Opnieuw 
is er een stille film, die door de muzikant 
op het podium tot klinken gebracht wordt. 
Centraal in het werk staat een enorme blok ijs, 
die onmiskenbaar de link legt met de video, 
waarin de muzikant een eenzame tocht op de 
Noordkaap maakt. Het enige geluid dat op het 
podium klinkt, komt door het bewerken van het 
ijsblok en het smelten van het ijs. De muzikant 
bespeelt de instrumenten niet zelf, maar 
brengt ze op allerlei manieren in contact met 
het smeltende ijs. In de film bevindt dezelfde 
muzikant zich schijnbaar alleen, maar aan het 
eind blijkt het tegenstelde. Op het moment dat 
de individuen in de film zich verzamelen, wordt 
ook het publiek op het podium uitgenodigd voor een moment waarin men elkaar kan ontmoeten en de 
klinkende constructie van klinkend ijs van dichtbij kan aanschouwen.10

9  Dirk Wieschollek, Mixed reality: Zum Aspekt des visuellen in Brigitta Muntendorfs multimedialem 
komponieren, in: Neue Zeitschrift für Musik, (2014)6, Mainz: Schott Music GmbH & Co KG.
10  http://www.hannesseidl.de/ en http://www.danielkoetter.de/ (14/11/2018)

http://www.hannesseidl.de/
http://www.danielkoetter.de/
https://vimeo.com/197449475
http://https://vimeo.com/197450346
http://https://vimeo.com/197445839


After Life / Michel van der Aa

Michel van der Aa is multimedialist pur sang. Hij is niet alleen hedendaags componist, maar ook 
een gediplomeerd sound engineer, filmmaker en stage director. Zijn multimediatheaterwerken en 
filmopera’s zijn Wagneriaanse Gesamtkunstwerken, waarin niet alleen de verschillende kunsten, maar 
ook de meest en uiteenlopende media met elkaar verknoopt worden. Toch is het multimediale karakter 
van zijn werk geen doel op zich, maar een middel om tot een zo expressief mogelijke uiting van emotie 
en drama te komen. 

Van der Aa raakt in zijn werken uiterst menselijke thema’s aan. In de opera After Life (2005-06) staat 
hij stil bij de essentie van het leven. Het werk is gebaseerd op de gelijknamige film van de Japanse 
cineast Hirokazu Kore-Eda. We bevinden ons in één van de sferen tussen leven en dood. Om het 
tussenstation te kunnen verlaten moeten de zielen die er aankomen één herinnering uit hun leven 
kiezen die ze als film mee de eeuwigheid in nemen. Ze worden daarin bijgestaan door gidsen, die 
eigenlijk oude zielen zijn die nog geen keuze gemaakt hebben. De materie tijd en herinnering staat 
centraal in het script en dat weerspiegelt zich ook in het scènebeeld. Terwijl het gebeuren op het 
podium het heden symboliseert, verbeelden de videoprojecties reminiscenties aan het verleden. Beide 
dimensies van tijd worden zo met elkaar verweven in de gelaagde wisselwerking tussen enscenering, 
film en muziek.11 

De filmopera Blank Out (2011-12) gaat over verlies, rouw en schuld. Opnieuw streeft Van der Aa naar 
een totale en immersieve beleving van het werk en creëert een interdisciplinaire en multimediale tour 
de force. Akoestische muziek, elektronische klanken, live en pre-recorded 3D-projecties, regie en mis-
en-scène vormen samen een intrigerend spektakel, waarin de diverse elementen betekenisvol aan 
elkaar geregen worden. 

Een vrouw, die zich alleen op het podium bevindt, voelt zich verloren en brengt een verhakkeld relaas 
van haar traumatische verhaal, waarover we later in het stuk meer te weten komen. Ze vertelt hoe 
haar zoontje van zeven jaar in het zwembad heeft zien verdrinken en ze zelf aan de grond genageld 
stond. Terwijl ze ons dit vertelt, bouwt ze aan een miniatuur huis, dat ook het decor van de scène is. 
Het publiek wordt in het decor gezogen via een live camera die de zangeres in en rond het modelhuis 
plaatst. De beelden worden in 3D geprojecteerd op het scherm achter haar, samen met een vooraf 
opgenomen film. 

11  Joep Christenhusz, Componist in de ‘backstreets of waking and dreaming’: over Michel van der Aa, in: 
Componisten van Babel. Veelstemmigheid in de gecomponeerde muziek van nu in Nederland en Vlaanderen, ArtEZ 
Press, p. 20-28.

https://vimeo.com/4675477


Blank out/ Michel van der Aa

Het reële onderscheidt zich steeds moeilijker van het irreële. De hoofdrolspeler in de film en de vrouw 
op het podium zingen naarmate het stuk vordert een steeds intenser duet. Al snel wordt duidelijk 
dat hun woorden met elkaar verbonden zijn en de man het voorval aan het zwembad mee kan 
reconstrueren.  Hij is immers de verdronken zoon die tracht te leven met het trauma dat zijn moeder 
verdronken is terwijl ze zijn leven redde. De podiumscène is minutieus vervlochten met de film en 
meermaals vullen de beelden elkaar of vloeien naadloos in elkaar over.12

 
Is dat het?
Met de Gesamtkunstwerken van Michel van der Aa zijn we aan het einde van dit artikel gekomen. In 
geen geval omdat daarmee alles besproken is, de hierboven besproken selectie van audiovisuele 
werken licht slechts een tipje van de sluier op. En heel wat fantastische audiovisuele werken 
zijn buiten beschouwing gelaten. Ik denk bijvoorbeeld aan de werken À la recherche de temps I 
voor klarinet en video en À la recherche de temps 2 (Doloroso) voor altviool en video van Serge 
Verstockt, waarin de solist telkens vergezeld en geïntensifieerd wordt door hun vooraf opgenomen 
alter ego’s op video. Aan het werk van Alexander Schubert, Star Me Kitten (2015) bijvoorbeeld, een 
lecture performance met PowerPointpresentatie of HELLO (2014), waarbij de videoprojectie de te 
interpreteren partituur is. Of aan het werk van Jennifer Walshe, die haar video’s ook zelf schiet. 

Deze tekst wil in de eerste plaats een laagdrempelige introductie of eerste verkenning van het veld 
zijn en het reeds gevoerde onderzoek naar het thema nieuwe muziek en video toegankelijk maken 
voor een breed publiek. Tevens probeert het de recente ontwikkelingen rond video in de hedendaagse 
compositie te vatten en in een heldere context te plaatsen. Maar de hoofddoelstelling is om de 
leergierigheid van wie dit leest te prikkelen en een handvol materiaal aan te reiken om zich verder in 
het thema te verdiepen.

Bijzondere dank gaat uit naar Pieter Matthynssens en Stefan Prins. Het interview met hen leverde 
nieuwe inspiratie op, heldere inzichten en vooral veel stof tot nadenken. 

12  Michel van der Aa, Blank out. Description, https://www.vanderaa.net/blankout (21/11/2018)

https://www.vanderaa.net/blankout
https://www.youtube.com/watch?v=5rKK0gPtjSI


COLOFON

De publicatie Met open ogen en oren werd ontwikkeld in het kader van het project 3 x nieuw. 

3 x nieuw staat voor nieuwe muziek uit de 21ste eeuw, nieuwe media en nieuwe publieken. De 
kunstmuziek van de jonge 21ste eeuw is vaak multidisciplinair van karakter: regie, lichtontwerp en 
scenografie veroveren het concertpodium en het begrip ‘muziektheater’ wordt veel ruimer ingevuld 
dan de klassieke opera. Ook technologie is overal: computerprogramma’s, video en zelfs sociale 
media behoren tot het artistieke arsenaal van componisten. 

Vanuit dit hyperdiverse veld zoekt MATRIX aanknopingspunten om een breder publiek te laten 
kennismaken met de muziek die vandaag geschreven wordt. We selecteerden vier thema’s, 
waarop we ons gedurende twee jaar één voor één toeleggen: nieuwe muziek en video, nieuwe 
muziek en interactiviteit, nieuwe muziek en theater en de virtuele concertzaal. Met op maat 
gesneden gastlessen en workshops en het beschikbaar stellen van aanvullende en toegankelijke 
achtergrondinformatie wil MATRIX jongeren en volwassenen aanmoedigen hun koudwatervrees te 
overwinnen en oren en geest te openen voor de muziek van deze eeuw. 

3 x nieuw geniet de steun van Cera.  
Met zo’n 400.000 vennoten is Cera de grootste coöperatie van België. Cera brengt mensen, middelen 
en organisaties samen, bundelt krachten, neemt initiatieven en realiseert waardevolle projecten met een 
duidelijk doel: samen investeren in welvaart en welzijn.

Tekst en vormgeving 
Melissa Portaels 
 
Met dank aan  
Mark Delaere, Pieter Matthynssens en Stefan Prins

© 2018 MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek]

Minderbroedersstraat 48 
B-3000 Leuven 
+32 (0) 16 37 41 62 
info@matrix-new-music.be 
www.matrix-new-music.be

MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek] specialiseert zich in kunstmuziek van na 1950. Als 
passionele verzamelaars en wetenschappers brengen we in kaart wat er bestaat en reflecteren we 
over muziek als hedendaagse kunstvorm. Onze bibliotheek en documentatiecentrum beheert een 
ruime collectie aan partituren, opnames en literatuur over nieuwe muziek. Daarnaast exploreren we 
als ontdekkingsreizigers en uitvinders het fantastisch potentieel van hedendaagse muziek binnen 
een muziekeducatieve context. We ontwikkelen projecten op maat van het concertleven, het DKO 
en het dagonderwijs en organiseren stages voor kinderen, jongeren en volwassenen. 
 
MATRIX geniet de steun van de Vlaamse Gemeenschap, Stad Leuven, de KU Leuven en Cera.

https://www.cera.be



	_GoBack

	Knop Satie: 
	Knop Kagel: 
	Knop 21: 
	Knop 22: 
	Knop 25: 
	Knop 23: 
	Knop 24: 
	Knop 14: 
	Knop 13: 
	Knop 12: 
	Knop 11: 
	Knop 10: 
	Knop Prins: 
	Knop 15: 
	Knop 16: 
	Knop 17: 
	Knop 18: 
	Knop 19: 
	Knop 20: 


