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toont hij hoe de mens verknoopt is met zijn omgeving. 
'Het oor is het orgaan dat intimiteit en openbaarheid met elkaar 
verbindt.'9 Het gestotter als intieme kern blijft doorsche-
meren als een ongrijpbaar iets. Tevens is het vermengd 
met de ruimte en de gebruikte technologie. Het proces 
zorgde voor een interpenetratie tussen de verschillende 
polen. De omgeving (de virtuele omgeving, de dagelijkse 
omgeving…) bestaat niet als een onafhankelijk buiten. 
Het is geen op zichzelf staande ruis waar het zelfbewuste 
subject constant uitkiest wat wel of niet betekenisvol is. 
Voor bepaalde boodschappen van buitenaf zijn we ont-
vankelijk om dat er iets in ons is dat ermee verknoopt. 
Andere worden weg gefilterd. 
In glitch-muziek wordt de achtergrond, de horizon van 
de postdigitale media kenbaar gemaakt. Daar waar het 
bij Alvin Lucier over het gebrek in de spraak ging en bij 
Migone over de glitch als stemobject, gaat het hier over de 
storingen in de digitale technologie zélf.  (Post-) digitale 
media kleven vast aan ideeën van transparantie, beheers-
baarheid, helderheid, objectiviteit. De glitch is een manier 
om daar een vreemd en ongrijpbaar element te laten bin-
nen sluipen. Een ‘iets’ dat ontwrichtend werkt. 
Kim Cascone10 beschreef deze pogingen om de zelftrans-
parantie van het medium te doorbreken en het medium als 
instrument te tonen. Hij probeert de storingen, fouten, het 
risico, het falen binnen te halen in een medium dat geasso-
ciëerd wordt met zuiverheid en perfectie. 
De glitch creëert een breuk in de overgang van de realiteit 
naar het oor van de luisteraar. En door dat te doen krijgt het  
betekenis. Het be- tékent zo het proces van de technologie 
of de technologie zélf als instrument.  Wanneer ik mij over-
geef in een performatieve en invocationele omgeving en 
dan bijvoorbeeld plots over een draad struikel, dan word ik 
herinnerd aan de geconstrueerde technologische situatie. 
De glitch kan als een component van het creatieve proces 
gebruikt worden, waar hardware-, software- en wetware-con-
flicten een noodzakelijke rol spelen in de ontwikkeling 
van het kunstwerk. Maar de glitch op zichzelf kan ook 
gerepresenteerd worden. In bepaalde glitch muziek, die 
gebaseerd is op clicks, cuts, en de ruis van de technologie 
zelf wordt de glitch zelf betekenis-vol en niet kwetsbaar of 
ongrijpbaar meer. En dan wordt het een recursief gege-
ven: het verhaal begint opnieuw. Het ongrijpbare wordt 
bevroren in betekenis. We komen dan opnieuw in de 
buurt van de auto-immune zelfmelodie van Orpheus. Het 
risico is dat de glitch op zich dan de esthetiek wordt, ten 
nadele van de andere mogelijke inhouden. 
Glitches als een ontwrichtend en oncontroleerbaar ding 
zijn de motor van een invocationeel proces. Zowel de 
technologie als de gebruiker worden getransformeerd. 
Vanuit wat er verschijnt tussen de verschillende media 

en de mensen, vanuit hun invocaties, de mogelijkheden 
om nobjectief te zijn, vanuit de (im)materiële en territo-
riale grenzen, kan het discours insnijden op de aan- en 
afwezige gedaantes. Waar zijn we als we ge-immerseerd 
worden door geluid en virtuele media? Waar zijn we wan-
neer we over kabels struikelen, het systeem faalt, ... ? Hoe 
permeabel en mobiel zijn onze lichaamsgrenzen? De 
vragen naar deze transformaties en processen wijzen op 
de performatieve aard van geluid en invocationele media 
en niet zozeer de representatieve aard, die maar al te vaak 
geformuleerd wordt vanuit een strikte scheiding tussen 
wat binnen en buiten ligt.

 'In het muurloze huis van de tonen zijn de mensen veranderd in 
dieren die samen-horen. Ze zijn, behalve wat ze verder nog mogen 
zijn, sonosferische communards.'11
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