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Interface op de wereld
De technologische vooruitgang die we rondom ons vaststellen, heeft ervoor gezorgd
dat er vandaag generaties naast elkaar leven, die opgegroeid zijn in een volledig andere
culturele omgeving. Dergelijk overlappen van verschillende tijdperken is ongezien in
onze cultuurgeschiedenis. De Amerikaanse auteur Marc Prensky spreekt over ‘digital
natives’ en ‘digital immigrants’1 en beschrijft hoe fundamenteel de ervaringen van deze
opeenvolgende generaties uiteen kunnen lopen.
De digital natives werden van kindsbeen af grootgebracht met nieuwe technologieën:
computers, videogames, smartphones, digitale muziekspelers,… Voor hen is het internet
een plek om te leren, werken en spelen. In contrast daarmee staan de oudere ‘digital
immigrants’, die met de online media hebben moeten leren werken en waarvoor de
virtuele omgeving steeds een vreemd en tamelijk ongekend terrein zal blijven. De
verschillen tussen beide groepen hebben volgens Prensky te maken met fundamentele
kwesties zoals hoe we de wereld rondom ons waarnemen en onze eigen identiteit
kaderen.
Dat uit zich ook in de manier waarop zij in hun artistieke werk met technologie omgaan en
hoe zij het begrip interactie interpreteren, dat voor de digital natives duidelijk één van de
sleutelbegrippen in muziek geworden is. Het heeft het werkgebied van de componist en
zijn manier van samenwerken met uitvoerder(s) grondig hertekend, net als de relatie met
het publiek.

Over interactieve muziek
Interactiviteit in muziek en kunst is uiteraard geen nieuw concept. Het vindt zijn oorsprong
in de kinetische kunst, de performance- en conceptuele kunst, de open vorm en elke
vorm van improvisatie, of al wat onder de noemer experimentele muziek valt.2
Sinds de jaren ‘80 en ‘90 wordt steeds meer geëxperimenteerd met interactieve
geluidsapparatuur, zoals allerlei sensoren, maar de interactieve muziek had zeker ook zijn
voorlopers. De kunstenaar Nam June Paik was misschien wel het meest toonaangevend.
Zijn Exposition of Music – Electronic Television in 1963 in Galerie Parnass in Wuppertal,
waar hij zijn creaties uit televisiesets presenteerde, wordt beschouwd als de bakermat van
de mediakunst.3

Nam June Paik, Exposition of Music - Electronic Television

Tegelijk was dit ook voor de interactieve muziek een cruciaal moment. Klank en beeld
werden in verschillende van Paik’s installaties rechtstreeks beïnvloed door de handelingen
van het publiek. In Participation TV werden klanken ingesproken in een microfoon
omgezet in beelden op een scherm. In Kuba TV werden de beelden op het scherm
gemanipuleerd door het veranderende signaal van een bandrecorder, die op de televisie
aangesloten was. In Random Access zijn er stukjes klankband opgehangen aan de
muur en werden bezoekers aangemoedigd hun eigen muziek te maken door met een
magneetknop, die aangesloten was op een bandrecorder, aan een bepaalde snelheid over
de reepjes klankband te strijken.

Participation TV

Kuba TV

Nam June Paik beschouwt de actieve
participatie door de toeschouwer als een
wezenlijk deel van zijn artistieke idee: zijn
installaties nodigen het publiek uit mee
te creëren met de kunstenaar. Participatie
is één van de meest belangrijke en
kenmerkende eigenschappen van de
interactieve kunst geworden, en kent een
steeds bredere invulling met de komst van
het internet.
Random Access

‘Network music’ & ‘social composing’
Het internet werd voor het eerst voor artistieke doeleinden gebruikt rond de late jaren ‘90
en het begin van de 21ste eeuw. Het bleek een ideale omgeving voor kunstenaars om in
interactie met het publiek te gaan. De eerste projecten in ‘network music’ zagen rond die
tijd het licht: zij gebruikten een internetverbinding om muziek vanop afstand uit te voeren.

Met Lunar Opera: Deep Listening For_tunes (2000) creëerde de Amerikaanse
componiste Pauline Oliveros één van de belangrijkste werken geënt op een globale
connectie. Het zes uur durende werk, een fantasie over een buitenaardse
(maan)beschaving die science ficton en de oude Tibetaanse traditie met elkaar verbindt,
werd in openlucht uitgevoerd in het Damrosch Park in het Lincoln Center in New York.
Naast de leden van de Deep Listening Band, participeerden ook tweehonderdvijftig
mensen van over de hele wereld in het concert. Samen namen zij via het internet deel aan
een collectieve improvisatie.
Aan het einde van de jaren ‘90 kon de ‘net art’ al op heel wat artistieke projecten
rekenen, waarvoor het netwerk zowel een passend als essentieel instrument is voor hun
bestaan. Het internet bleek daarnaast ook een gunstig middel om mee te componeren.
De jongere generatie gebruikt het net immers niet enkel om hun eigen werk te delen,
maar ook om nieuw werk te creëren met het materiaal dat ze uitwisselen via de internet
community. Voor zijn compositie Oh, Rub the Waxy Buddah (2015) voor twee samplers,
piano, percussie en vibrerende luidsprekers, creëerde de componist Mikołaj Laskowski
zijn eigen avatar op SoundCloud. Hij kreeg daarmee al gauw heel wat volgers die
geïnteresseerd waren in de opnames, die hij zou gebruiken in Oh, Rub the Waxy Buddah.
Precies zoals de componist het verwacht had, gingen de volgers aan de slag met het
remixen en verwerken van het door hem online geplaatste materiaal. Laskowski gebruikte
het internet als een sociale generator van klankmateriaal. In plaats van de klassieke
‘plunderphonics’, waarin de artiest bestaande audio-opnames manipuleert tot een nieuwe
compositie, krijgen we een ‘geloopte’ virtuele remix. Naast het online ‘stelen’, kunnen
via het internet klanken ook collectief bewerkt worden en teruggegeven worden aan de
componist, die het interactief ‘componeermilieu’ opzette.

Oh, Rub the Waxy Buddah,
The Black Page Orchestra
op Unsafe+Sounds Festival 2017,
22.9.2017, Blumenhof Wien.

In zijn reeks Community Pieces lanceerde Alexander Schubert websites voor de
verschillende composities, waarop hij geluid, film en gesproken tekst beschikbaar stelt.
De speciaal daarvoor ontworpen interface staat elke online bezoeker toe het materiaal
te bewerken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de composities live uitgevoerd worden,
maar deze nemen telkens een andere vorm aan.

In Wiki Piano (2018) moet de pianist altijd de meest recente content op de website
spelen, zelfs als deze vlak voor het concert nog verandert.4 In Silent Post (2018) is een
reeks door de componist geselecteerde stukken het startpunt voor het maken van nieuwe,
originele creaties. Deze werken kunnen geïnterpreteerd en aangepast worden door
uitvoerders uit verschillende artistieke disciplines. In de internet-archieven vinden we
tientallen van deze vertolkingen terug.5

Een interessant voorbeeld van interactie met zowel internetgebruikers als met de
uitvoerder is Public Privacy #2: Piano Cover (2013) voor keyboard, sampler en video
van Brigitta Muntendorf. De pianist maakt op voorhand tijdens een Skype-sessie
met de componiste een webcam video van zichzelf terwijl hij of zij op het keyboard
speelt. De opname moet lijken op de amateurvideo’s van anonieme webgebruikers
die hun covers op youTube delen. Door hun materiaal op het web te plaatsen, werken
zij ex post facto mee aan de compositie van Public Privacy. Ze stemmen ermee in dat
andere webgebruikers ermee aan de slag gaan, net zoals de componiste dat zelf doet.
In Public Privacy #2: Piano Cover speelt de pianist live een reeks van het web geplukte
videofragmenten van (amateur)musici op gitaar na. Het keyboard wordt gebruikt als
sampler en reproduceert elektrische gitaarklanken en getransformeerde stukken uit de
videobeelden met gitaarcovers.

Public Privacy #2: Piano Cover,
uitvoerder: Malgorzata Walentynowicz

Biofeedback en componeren met sensoren
Het begrip ‘interactie’ kan in de meest recente muziek duiden op een actieve deelname
van het publiek, maar ook op een specifiek format van de uitvoering, waarin de componist
een vorm van interactie uittekent tussen het instrument en de uitvoerder.
Een voorbeeld daarvan is ‘biofeedback compositie’, waarin elektronische devices gestuurd
worden door bio-stromen.
Een kernwerk in dit genre is Music for solo
performer (1966) van Alvin Lucier, waarin drie
drie elektroden op het hoofd van de uitvoerder
bevestigd worden. De elektroden vangen de
alfasignalen die het brein van de uitvoerder
uitzendt op en sturen die door naar een speciaal
daarvoor ontworpen toestel dat de signalen
meermaals versterkt en waarmee vervolgens
akoestische resonanties in de verschillende
percussie-instrumenten opgewekt worden. De
instrumenten worden dus bespeeld zonder enige
fysieke aanraking van de uitvoerder.
Music for solo performer door Alvin Lucier zelf

Vandaag is de biofeedbacktrend een snel evoluerend domein dat ons toelaat om niet
alleen hersengolven, maar evengoed spier- en oogbewegingen in klank om te zetten.
Hierdoor kan een organisch-elektronische begeleiding bij live performances gemaakt
worden, iets waar artiesten als Laurie Anderson en Pamela Z reeds gebruik van hebben
gemaakt.
Een recenter voorbeeld is Sensorium (2015) van Rafał Zapała, een interactieve installatie
die hij maakte tijdens zijn verblijf aan het CCRMA Institute (Stanford University, Californië)
en aan het Cultuurcentrum Zamek in Posnań. Terwijl in het werk van Lucier de uitvoerder
het verloop van het werk bepaalt, wordt in Zapała’s installatie elke bezoeker muzikant.
Wie de installatie wil uittesten wordt voorzien van biofeedbacksensoren zoals een
pulsmeter, een GSR-meter (Galvanic Skin Response) en een electrocardiogram, waarmee
je met lichamelijke reacties veranderingen teweeg kan brengen in de muziek die door
verschillende luidsprekers verspreid in de ruimte klinkt. Aan het einde van zo’n sessie
van een kwartier krijg je een opname mee van de muziek ‘geproduceerd’ door je eigen
lichaam.6

Sensorium

Interactieve muziek maakt ook gebruik van allerhande types sensoren, zoals bewegings-,
licht-, druksensoren en meer. De ontwikkeling van deze technologieën is in volle groei
sinds de jaren ‘80, maar in deze context kan onmogelijk voorbijgegaan worden aan de
theremin, de prille uitvinding van de Russische ingenieur Léon Theremin. Hij bouwde in
1920 een ‘contactloos’ muziekinstrument met twee antennes die de handbewegingen van
de uitvoerder vertalen naar subtiele modulaties in toonhoogte en toonsterkte van een
éénstemmige sinustoon.
Léon Theremin met de Theremin

Max Mathews met Radio Baton

Eveneens van cruciaal belang voor de ontwikkeling van ‘sensor-based’ interfaces was
het in de jaren ’60 door Max Mathews en Laurie Spiegel ontwikkelde systeem Groove
(Generated Real-Time Output Operations on Voltage-Controlled Equipment): een
hybride analoog-digitaal systeem waarin een tweedimensionale joystick elektronisch
gegenereerde klanken moduleert. De opvolger hiervan is de Radio Baton, een MIDIcontroller bestaande uit twee batons, een antennepaneel en elektronica. Hiermee kan
de uitvoerder een partituur uit het computergeheugen tot klinken brengen op eenzelfde
manier als waarop een dirigent een orkest leidt.7
Een ander pionierswerk dat met sensoren werkt is A Personal Instrument (1969) van
Krzysztof Wodiczko, gebouwd in de Experimentele Studio van de Poolse Radio in
Warschau, in samenwerking met de Poolse optische industrie. Het is een interactieve
set-up van fotocellen, hoofdtelefoons en een microfoon, bevestigd op het hoofd en de
handen van de uitvoerder, terwijl die een ‘klankwandeling’ door de stad maakt. Door
met zijn handen te bewegen, beïnvloedt de uitvoerder de hoeveelheid licht die op de
fotocellen valt en de intensiteit waarmee de op het voorhoofd bevestigde microfoon de
omgevingsgeluiden filtert.8

A Personal Instrument

De STEIM-studio in Amsterdam is een belangrijk centrum dat de ontwikkeling van
‘sensor-based’ interactieve muziek sterk bevorderde en waar in de jaren ’80 en ’90 tal van
interactieve appartuur geproduceerd werd onder leiding van componist Michel Waisvisz.
Één van de allereerste systemen gebaseerd op bewegingssensoren was The Hands
(1984), een experimentele interface die sensorgegevens naar MIDI vertaalde. Concreet
bevestigde je de twee houten constructies aan je handen en maakte je muziek door je
vingers, handen en armen te buigen en te bewegen. ‘The Hands’ werd bijvoorbeeld
gebruikt door Edwin van der Heide, die in 1993 samen met Zbigniew Karkowski
en Atau Tanaka het trio Sensorband oprichtte. Hun belangrijkste project was een
reusachtig interactief netwerk dat fysieke beweging in geluid omzette. De uitvoerders
werden uitgerust met infraroodstralen die opgepikt werden door de infraroodsensoren
in de netwerkruimte. Sensorband gaf optredens tot in 2003 en was één van de eerste
interactieve muziekgroepen.9
In 1994 ontwierp Laetitia Sonami bij STEIM een interactief handtoestel dat ze de ‘Lady’s
Glove’ doopte. Die werd gebruikt door artiesten als Franziska Bauman, een Zwitserse
zangeres/performer bekend voor haar interactieve stemperformances
Aanvankelijk waren de systemen met sensoren duur en ontoegankelijk. Wie deze
technologieën wilde gebruiken, was genoodzaakt langere tijd in een elektroakoestische
muziekstudio te werken en hulp te vragen aan ingenieurs bij het bouwen van degelijke
interfaces. Dit was zo voor zowel componisten als uitvoerders die met gesofistikeerde,
exclusieve en sterk gepersonaliseerde apparatuur werkten, zoals bijvoorbeeld de
muzikanten Frances-Mari Uitti, die een met sensoren uitgeruste cello bespeelde (door
haar de ‘hypercello’ genoemd) en Sarah Nicolls, een pianiste die opdracht gaf om een
reeks te schrijven voor haar ‘extended piano’.
Vandaag is ‘sensor-based’ apparatuur veel toegankelijker en won het aan populariteit.
Ook de manier waarop ze in muziek gebruikt wordt, is veranderd. Door de groeiende
aanwezigheid van ‘sensor-based’ devices in het werk van componisten en muzikanten,
verdween ook het mysterie over de technische kwaliteiten en de betoverende
aura eromheen. Interactieve sensoren werden aanvankelijk gebruikt als technische
uitbreidingen van klassieke muziekinstrumenten en om nieuwe virtuoze mogelijkheden te
demonstreren – zoals het creëren van immersieve ervaringen in een organische ruimte –
en waren toe aan een nieuwe definitie.

De ‘digital natives’ begrijpen de mogelijkheden van de interactieve devices heel goed.
Velen onder hen focussen op interactieve interfaces als een vertrekpunt voor het bouwen
van complexe relaties binnen een werk, voor het ontwikkelen van een tot de verbeelding
sprekend concept of als een manier om de niet-muzikale wereld binnen te brengen.
Een goed voorbeeld van dergelijke strategieën vinden we in het werk van Alexander
Schubert. In zijn Point Ones rust hij de dirigent uit met verborgen wii-motes, waardoor
zijn armbewegingen niet alleen het ensemble, maar ook de electronics aansturen. In Your
Fox’s A Dirty Gold (2011) is de zanger(es) uitgerust met bewegingssensoren en een
elektrische gitaar. Terwijl hij of zij een parodie op een rocksong zingt, worden elektronisch
vervormde geluiden opgewekt door zijn of haar bewegingen op het podium. Ook in
Laplace Tiger (2009) voor drums, sensoren op de armen, live-electronics en -video
bestuurt de uitvoerder zowel de klank als de video aan de hand van lichaamsbewegingen.
Het fysieke gebaar wordt hier geaccentueerd, met een sterkere podiumprésence tot
gevolg.
Point Ones, Nadar Ensemble
op Darmstädter Ferienkurse, 2012

Laplace Tiger
uitvoerder: Jonathan Shapiro
Your Fox’s A Dirty Gold
uitvoerder: Frauke Aulbert

Schubert plukt de vruchten van de verwezenlijkingen van STEIM en bouwt erop
voort. Hij gebruikt interactieve interfaces om de mogelijkheden van de uitvoerder te
vergroten, door hen de muziek te laten aansturen en bepaalde uitvoeringsprocessen
te vergemakkelijken. Tegelijk vergroot hij ook de podiumprésence van de musicus.
Bewegingssensoren stellen hem in staat om geluiden met expressieve gebaren te
combineren en spectaculaire performances uit te bouwen, of om live muziek met live
video te combineren en zo niet-muzikale elementen aan het stuk toe te voegen.
In tegenstelling tot de pioniersgeneratie die zich toespitste op de nieuwe muzikale
mogelijkheden van de technologie, is Schubert meer geïnteresseerd in de sensor als een
interface tussen geluid en de wereld rondom.

Een gelijkaardige visie vinden we terug in de creatieve output van de Duitse componist
Johannes Kreidler, die zijn Kinekt Studies (2011/13) baseerde op het Kinect 3D Sensorsysteem van Microsoft. Sommigen zullen betwijfelen dat het hier om een interactief stuk
gaat, omwille van de op voorhand vastgelegde video’s. Maar eigenlijk ‘misbruikt’ Kreidler
de hardware om er specifieke concepten mee uit te drukken.

Kinekt Studies

Computerspelletjes
Joysticks en controllers zijn voorgoed een aspect geworden in de hedendaagse muziek
en worden gebruikt door artiesten zoals de componist-performer Julia Mihaly, die
heterogene multimedia performances op het podium maakt, of Simon Steen-Andersen
die op het grensgebied tussen klank, performance en video componeert, zoals
bijvoorbeeld in zijn werk Run Time Error (2009).
Massaproductie – en dus ook de wijdverspreide beschikbaarheid van een heel gamma
interactieve devices zoals spelcontrollers, consoles, bewegingssensoren en dansmatten –
biedt de componist meer mogelijkheden om dit alles op een heel experimentele manier
te gebruiken. Al deze toepassingen worden muziekinstrumenten, maar verzadigen de
muziekwereld met hun typische niet-muzikale inhoud. Het virtuele interactieve karakter
hertekent tevens de traditionele rol van de uitvoerder.
De Belgische componist Stefan Prins onderzoekt in zijn werk met behulp van technologie
bepaalde fenomenen als fantoomverschijningen, illusies, virtuele realiteit, digitale
protheses en ‘hyperbodies’. Hij gebruikt nieuwe media om artistieke situaties tot stand te
brengen, waarin de grenzen tussen de echte en de virtuele wereld vervagen.
Lang geleden merkte de grondlegger van de mediatheorie Marshall McLuhan op dat
de media een soort prothese voor onze zintuigen scheppen. ‘Media-protheses’ zijn
bijvoorbeeld telefoons, televisies en auto’s. Maar vandaag de dag is de verruiming van
onze lichamelijkheid het virtuele tijdperk ingegaan, een fenomeen dat intensief wordt
uitgebuit door onder meer ontwikkelaars van videogames.
Stefan Prins nam het computerspel als vertrekpunt voor zijn stuk Generation Kill (2012)
voor percussie, elektronische gitaar, viool, cello, vier musici met game controllers, liveelectronics en live-video.

Generation Kill, Nadar Ensemble
op Gaudeamus, 2015

Voor de musici met PlayStation 3-consoles zijn vier transparante schermen geplaatst,
waarachter de vier musici met hun instrument zitten. Door de spelconsole te bewegen en
de knoppen in te drukken, worden heel wat parameters aangestuurd en omgezet naar
beelden op de transparante schermen. Al gamend gaan de performers in audiovisuele
interactie met hun virtuele avatars.
De compositie Generation Kill toont de wereld zoals de digital natives die ervaren. We
kunnen de materiële ontdubbeling van het lichaam van de uitvoerders in de ontastbare
ruimte van een computerspel aanschouwen. Het lichaam betreedt een fantasiewereld
waar hij of zij rechtstreeks mee kan interageren, en dat maakt de interactie ook echter.
Net zoals een gamer zich identificeert met de wereld van het computerspel, krijgen
musici nieuwe virtuele identiteiten aangemeten en beginnen ze aan een nieuw bestaan
in een kunstmatige ruimte. Een verdubbeld, uitgebreid lichaam wordt gecreëerd: een
‘hyperbody’ dat op twee plaatsen tegelijk actief is, op en achter het scherm.

In de reekscompositie
Flesh + Prosthesis #0-2 (2013-2014)
geeft Prins de muzikanten ook een
‘hyperbody’.

Flesh + Prosthesis #0-2, Nikel Ensemble
op Darmstädter Ferienkurse, 2014

Elke muzikant is voorzien van een ‘digitale
prothese’. Met een programma op de
met het instrument verbonden laptop
kan de muzikant opgenomen klanken, via
pedalen bijvoorbeeld, bewerken: klanken
kunnen worden teruggespoeld, gefilterd,
gepauzeerd of vervormd.

Daarnaast is er ook een ander betekenisniveau in de muziek van Prins, gerelateerd aan
computerspelletjes. De titel Generation Kill verwijst naar een boek van Evan Wright,
een reporter die soldaten begeleidde in de tweede Golfoorlog. De soldaten die in die
oorlog vochten, vormden de eerste generatie soldaten die grootgebracht waren met
computerspelletjes en het internet. Wright wees erop dat hun ervaring met virtualiteit hun
visie op de oorlog vervormde. Het werd makkelijker om de vijand te elimineren, alsof het
allemaal in een computerspel plaatsvond. Door deze ogenschijnlijk onschuldige situatie te
reconstrueren, wil Prins de media en hun impact op het bewustzijn bekritiseren.

‘GPS art’ & ‘audio walks’
Een andere tak van de interactieve geluidskunst ontstaat buiten de concertzalen en
galerijen, op straat. Fysieke bewegingen in de open ruimte worden gekoppeld aan kleine,
draagbare navigatietoestellen zoals smartphones of GPS die als interactieve interfaces
dienen tussen de mensen en die ruimte.
Tijdens de Electrical Walks van
Christina Kubisch krijgen de
deelnemers hoofdtelefoons en
electromagnetische ontvangers
mee voor een wandeling door de
stad. Hun traject is uitgestippeld via
voorgeprogrammeerde klankbronnen.
De eerste ‘electric walk’ vond plaats in
Keulen in 2004.
Electrical Walks

Het concept van klankwandelingen werd bedacht door de Canadese Janet Cardiff, die
sinds 1991 verscheidene interactieve stukken maakte en die ze de naam Walks meegaf.
Het idee erachter lijkt sterk op dat van een audiogids. De deelnemer krijgt een CD-speler
of een iPod met een hoofdtelefoon en krijgt instructies van de componist om rechts af
te slaan, te gaan zitten of andere acties te ondernemen in de stad. Vooraf opgenomen
geluiden van voetstappen, verkeersdrukte, vogels en allerlei klankeffecten overlappen en
breiden de soundscape van de werkelijkheid uit. De geluiden zijn stereo opgenomen, wat
voor een hyperreële ervaring zorgt.
Sinds het begin van deze eeuw wordt ook GPS (Global Positioning System) toegepast in
de kunst. Één van de artiesten die er inventief gebruik van maakt, is Marek Chołoniewski,
een componist uit Krakau die gespecialiseerd is in interactieve muziek. In WYSYG –
What You See You Get (1989) voor lichtbronnen en computer experimenteerde hij met
lichtsensoren en in Globalmix (1998), een collectieve online compositie, met ‘network
music’. Sinds 2000 werkt hij aan het project GPS-Art Trans 1-15 (2000-2016), een
reeks interactieve composities waarin de stedelijke ruimte in kaart gebracht wordt met
audiovisuele opnames uit de steden. Daarvoor gebruikt hij een auto met interactief GPSsysteem. De creatieve output met deze data is online beschikbaar en werd gepresenteerd
in galerijen. In GPS-Trans 4 (2003) werd de klank verrijkt met videobeelden en werd het
publiek onderdeel van een live transformatieproces.

Ook de kunstenaars Atau Tanaka, Yolande Harris en Art Clay creëerden dergelijke
interactieve werken met GPS en smartphones. Greg Schiemer en Ge Wang
experimenteerden dan weer met heuse smartphone-orkesten.

***
Dit is slechts een beknopt overzicht van de interactieve muziek, van haar verleden tot wat
er vandaag beweegt. De selectie is even subjectief als onvolledig en niet alle belangrijke
stukken werden vernoemd. Interactieve muziek daarentegen, is een zeer breed, zoniet
grenzeloos fenomeen, en het is nog steeds in volle ontwikkeling dankzij nieuwe hardware
en interfaces. Bovendien is interactiviteit een erg breed concept dat vele praktijken omvat
op het snijpunt van nieuwe technologieën, verschillende kunstgenres, performances,
werkconcepten en industrie. ‘Net art’, ‘sound toys’, computer games, sound design en
muziek-apps zijn allen voorbeelden van genres die op interactie zijn gebaseerd, maar niet
binnen de reikwijdte van dit artikel passen.10
Deze korte bespreking wil de interesse voor deze discipline bij de lezers opwekken en we
hopen dat zij zich aangemoedigd voelen om die op hun eigen manier te verkennen.
Monika Pasiecznik
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COLOFON
De publicatie Interface op de wereld 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.
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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 van en 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.

