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¤ Yves De Mey 

aka 
Eavesdropper

Luc Perceval, 
Peter Verhelst, 

Wim Vandekeybus, 
Inne Goris,

Anouk De Clercq, 
Christoph De Boeck, 

Peter Van Hoesen, 
Eric Joris,....

-> ‘Hangt af van de opdracht, 
maar meer en meer lijkt het 

begrip geluidsontwerp 
het meest van toepassing.’

¤ David Helbich
Shila Anaraki, 

Mette Edvardsen, 
Ensemble Moderne, 

Tom Pauwels, 
Benjamin Vandewalle, 

Daniel Steinmaier, 
Ictus, 

Rinah Lang, 
en vele anderen.

-> composer 
/ conceptual artist / 

performer

¤ Arnaud Jacobs 
aka 

Aernoudt Jacobs, tmrx, 
markmancha, missfi t
Alexandra Dementieva, 

Tilman, 
Kjell Bjorgeengen, 
Francisco Lopez, 

fyke, 
Kris Verdonck, 

Alexis Destoop, 
Alexander Baervoets, 

Zouzou Leyens, 
Kasia Rausz & Sonia Si 

Ahmed, 
Martiensgohome, 

Felix Kubin 

-> geluid

¤ Pierre Bastien
Dominique Bagouet, 

Pascal Comelade, 
Jacques Berrocal, 

Pierrick Sorin, 
Robert Wyatt, 
Karel Doing,

Enclave Dance Company, 
Rephlex, 

Issey Miyake inc... 

-> muziek

¤ Simon Williams
uk:  

Resonate, 
Sneaky Alien Record Label, 

Sasha (Global Underground),
Belgium: 

Toneelhuis, 
Els Van den Meersch, 

theatre, 
performance

, and visual arts.

->sound artist 
/ live performance. 

‘Hangt af van wat ik doe, 
vermoed ik.’

 

2/ MACHINERIE:  Analoog? Digitaal? Postdigitaal?

vraag: welk belang heeft het al dan niet gebruiken van welbepaalde specifi eke technologieën voor jou?

arthur sauer: Het gebruik van technologie in de kunst heeft een esthetische én een 

praktische waarde. Praktisch, indien het iets mogelijk maakt dat zonder technologie 

niet te bereiken is. Esthetisch, als het de verbeelding van de luisteraar aanspreekt. 

Wat ervaren we als werkelijk: een opname van een echt machinegeweer of een volledig 

artifi cieel klinkend machinegeweer? De mogelijkheid om met de verbeelding van de 

luisteraar te spelen, maakt het gebruik van technologie interessant, al kan je uiter-

aard ook via akoestische middelen met de verbeelding van de luisteraar spelen. 

simon williams: Voor mij is het belangrijk om alle beschikbare technologieën te gebruiken. 

Ik gebruik het liefst oudere technologieën om geluid te creëren, teruggaand tot de jaren ze-

ventig: synths, effect units,…  Ze geven mij een enorm grote controlemogelijkheid dankzij hun 

tactiele interfaces. Maar ze zijn ook mijn passie. Ik ken deze machines van binnen en van bui-

ten omdat ik ze ook herstel of aanpas. En door deze tactiele interactie, heb ik er een sterke band 

mee. Het heeft ook te maken met een eigenaardige mix tussen affect/intuïtie en techniek/ken-

nis. Je kan die twee niet van mekaar scheiden. Zo wil ik bijvoorbeeld een voorstelling kunnen 

voelen. Door geluid tijdens een repetitie of zelfs tijdens een live optreden te gaan sculpteren, 

creëer ik  een fl ow  die zorgt voor een echte connectie met het visuele aspect. 

  

yves de mey: Meestal kies ik de technologie in functie van het beoogde resultaat. Ik beschouw 

technologie eerder als een instrument, en niet zozeer als de bestaansreden voor mijn werk. Ander-

zijds vormt het bestaan van een bepaalde techniek of technologie soms het uitgangspunt voor een 

concept of een werkmethode, maar ik probeer dat bestaan niet als reden voor de creatie te nemen. 

Een bepaalde technologie vult een creatieve behoefte in en/of aan. Ik stel hoe langer hoe meer 

vast dat het gebruik van één welbepaalde technologie me beperkt in wat ik wil zeggen of doen. 

Hoe aantrekkelijk het destijds ook was om te zeggen dat ik ‘computermuziek’ maakte, het is een 

uitspraak die elke dag minder juist klinkt. De computer maakt onvermijdelijk deel uit van mijn 

werk, maar hij maakt meer en meer plaats voor andere geluidsbronnen en instrumenten (voor 

zover een computer an sich geen instrument is). Samen met deze vaststelling komt ook het besef 

dat techniek (zoals in speeltechniek) een grotere impact heeft op wat ik doe, dan technologie. 

david helbich: Welbepaalde technologieën gebruiken is voor mij, zoals voor iedereen, van groot belang. 

Technologie is immers méér dan de individuele kennis van technieken en methoden, of het gebruik van 

machines. Het is het bewust-zijn van haar daadwerkelijke totaliteit. Zelfs een traditionele muziekpartituur 

voor akoestische instrumenten is een expressie ‘binnen’ technologie. Ik ben niet vrij om te kiezen: bij alle 

beslissingen die ik neem, ben ik omringd door het potentieel van de technologie. Elk kunstwerk drukt naast 

zichzelf ook een ‘state of the affairs’ (‘state of the art’...) uit: datgene van waaruit het voortkomt. Zolang men 

van deze premisse vertrekt, staan die bepaalde technieken in dienst van het concrete werk. En het plezier.

‘The digital computer is dead. 

The term “digital computer” is 

no longer useful 

or appropriate.’

Chris Chesher: 

Why the digital computer is dead

 

‘We are the genitals 

of our technology. 

We exist only to improve next 

years model.’

Marshall McLuhan

 


