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V o o r w o o r d

Een onbevangen en bevlogen kunstenaar met een onbegrensde nieuwsgierigheid. Deze indruk liet                      

Geert-Jan Hobijn al na de eerste ontmoeting bij ons achter. Gefascineerd door geluid en ruimte en gebruik-

makend van alledaagse materialen is Geert-Jan constant op zoek naar nieuwe creaties waarmee hij kan 

experimenteren. Via zijn kunstwerken onderzoekt hij elementen zoals de akoestiek van een ruimte of het 

effect van een bekend geluid op een onverwachte locatie. Daarbij maakt hij de toehoorder en diens beleving 

onderdeel van zijn experiment. Dit proces van onderzoeken, ontdekken en verbeteren blijft continu door-

gaan, want zoals hij zelf zegt: er komen altijd weer nieuwe vragen.

De bevlogenheid en nieuwsgierigheid waarmee Geert-Jan werkt, herkennen we ook bij Witteveen+Bos’ers. 

Het precies willen weten hoe iets in elkaar steekt of werkt, het doorgraven, het durven omdraaien van zaken, 

het blijven zoeken tot de juiste oplossing is gevonden. Dit continue proces van onderzoeken en verdiepen 

leidt tot ingenieurswerk dat het verschil maakt, want ook onze opdrachtgevers stellen steeds weer nieuwe 

vragen.

directie Witteveen+Bos

2 Sale Away 3
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I N T r o d U C T I E  d o o r  d o U G L A S  K A H N

Geert-Jan Hobijn en Staalplaat Soundsystem zijn onlosmakelijk verbonden aan hun geluidssystemen, ge-

maakt van allerhande gereedschappen, speeltjes, bouwsels, huishoudapparatuur, voertuigen, gebouwen, 

bomen en omgevingen die onze karweitjes, werkdagen, dagelijkse levens en ons stedelijke bestaan delen. 

De mogelijkheden van deze objecten en ruimtes op het gebied van geluid zijn niet nieuw of onbekend. Hun 

muzikale talenten werden echter lange tijd overschaduwd door audio-installaties voor thuis, tot deze ook in 

de categorie huishoudelijke apparatuur werden geschaard. Radio’s, draaitafels, surround-soundsystemen 

zijn in vergelijking dienend, ondergeschikt aan muziek die elders werd gemaakt, terwijl huishoudapparaten, 

bedoeld om de dagelijkse klusjes makkelijker te maken, slechts wat stroom behoeven om waar en wanneer 

dan ook hun taak uit te voeren. Zij zijn te zien als zangers, want zij zijn hun eigen instrument. Soms voeren 

ze solo’s uit, andere keren gaan ze en masse op in de omliggende architectuur, als ware het gregoriaans 

gezang. De performances van Hobijn en Staalplaat Soundsystem vinden weerklank bij het publiek, omdat 

het publiek dezelfde instrumenten gebruikt. Slechts een klein percentage van dat publiek zal een viool heb-

ben bespeeld; zij die dit wel hebben gedaan, kunnen kwalitatief goed spel des te beter op waarde schatten. 

Daarentegen heeft het merendeel van het publiek wel eens een stofzuiger ter hand genomen of op een au-

toclaxon gedrukt; ook zij zoeken naar het samenspel, de virtuositeit. Maar het is meer dan dat. Als baby’s 

vallen we in slaap bij het wiegelied van de wasdroger, als kinderen raken we in trance van de regelmatige 

onbalans van de wasmachine. Als volwassenen kijken we wellicht raar op van broodroosters die zich col-

lectief uiten, maar wanneer was de laatste keer dat een violist toast voor u maakte? Hobijn is een componist 

van meer dan geluiden of muziek. Hij componeert geluidssystemen met humor en een zorgvuldige wijsheid, 

door een collectivistische poëzie die het alledaagse verfrist, jong maakt, terwijl de vloer geboend wordt.

Kinderworkshop



J U r Y r A P P o r T

De jury van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek presenteert met trots Geert-Jan Hobijn als 

winnaar van 2014. 

Geert-Jan Hobijn weet grote groepen mensen op een laagdrempelige manier met kunst en techniek 

in aanraking te brengen. Van grootschalige interventies tot kleine slimme ingrepen in de publieke 

ruimte: al jaren brengt Hobijn opvallende interactieve geluidsinstallaties en performances. Zijn ge-

bruik van niet-gangbare materialen en Hobijns tomeloze energie om buiten de museale setting in de 

openbare ruimte werk te produceren, maken zijn werk aantrekkelijk voor een breed publiek van kunst-

liefhebbers en toevallige passanten. 

Met de (mede)oprichting van Staalplaat Soundsystem, een collectief van ontwerpers en bouwers dat 

zich toelegt op de productie van innovatieve geluidsinstallaties, heeft Hobijn laten zien dat de meest 

eenvoudige materialen getransformeerd kunnen worden tot een bijzonder orkest. De techniek is daar-

bij geen doel op zich: de vaak speelse ideeën achter de constructies staan centraal. De openbare 

ruimte vormt een cruciaal onderdeel in de producties van Staalplaat Soundsystem/Hobijn. De wegen 

in drukke steden als New Delhi of het treinverkeer in het Centraal Station in Den Haag: door de unie-

ke interventies van Hobijn worden ze getransformeerd tot onverwachte geluidskunstwerken. 

Door het samenwerken met de gemeenschap waarin Hobijn zijn werk produceert, ontstaat een sterke 

relatie met de directe omgeving. Het werk is uitnodigend en genereus en bereikt door middel van kin-

derworkshops ook een jongere generatie. 

De jury is eensgezind positief over de wijze waarop Hobijn met zijn interactieve installaties mensen 

weet te raken. Hij produceert speelse geschenken voor de gemeenschappen waarin en waarmee hij 

werkt. In een tijd waarin de kloof tussen kunst en de samenleving soms onoverbrugbaar lijkt, kunnen 

kunstenaars als Hobijn een verschil maken. De jury van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 

is dan ook unaniem van mening dat dit het juiste moment is om Hobijn te belonen voor de consis-

tente bijdrage die hij de afgelopen jaren heeft geleverd aan het hedendaagse culturele landschap 

waarin techniek en kunst samen opereren. De jury is van mening dat geluid en geluidskunst, ondanks 

Geert-Jan Hobijn6 7
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de vele aspecten ervan in wetenschappelijke, artistieke en sociale context, nog te weinig de aandacht 

heeft gekregen die het verdient. De toekenning van deze bijzondere prijs aan Geert-Jan Hobijn, de 

bijbehorende tentoonstelling in de Bergkerk in Deventer en deze prachtige uitgave over zijn werk zul-

len er ongetwijfeld toe bijdragen dat hij een nog groter publiek zal verrassen en enthousiasmeren en 

een nieuwe generatie kunstenaars blijvend zal inspireren. 

 

De jury van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek

Olof van Winden, voorzitter

Alex Adriaansens

Joost Rekveld

Margriet Schavemaker

Composed Nature
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E S S A Y  d o o r  J o r I N d E  S E I J d E L

een SoCiaLe en DeMoCratiSChe KUnStPraKtijK 

‘Ik wil geen werk maken dat in een museum hangt. Dat is dood, en dat is leuk als je zelf ook dood bent, 

maar dat is niet waar ik thuishoor en zeker niet met geluid, dat hoort thuis in de maatschappij.’ 

- Geert-Jan Hobijn1 

Geert-Jan Hobijn maakt met het door hem opgerichte Staalplaat Soundsystem2 sinds 2000 geluids-

kunstwerken en performances die meestal geïnstalleerd of uitgevoerd worden in niet-museale ruimtes 

– dat kan een industriële omgeving zijn, de stedelijke openbare ruimte, maar ook de natuur. Het oeuvre 

dat in vijftien jaar ontstond is multidisciplinair en zowel efemeer en immaterieel als fysiek en aanwezig. 

Er spreekt een poëtische en experimentele, maar ook aardse visie op cultuur uit. In dit essay worden de 

belangrijkste werken kort beschreven, geplaatst in tradities van geluidskunst en beeldende kunst en 

besproken vanuit een meer theoretisch perspectief. Vanuit verschillende invalshoeken worden de rela-

ties in het werk verkend tussen (kunst)object, geluid, ruimte, publiek en samenleving. De vraag die zich 

hierbij opdringt: hoe ontstaat er uit deze relaties een sociale en democratische kunstpraktijk? Dat wil 

zeggen, een kunstpraktijk die niet in de eerste plaats gebaseerd is op het traditionele idee van auto-

nome hogere kunst, maar die zich nadrukkelijk openstelt voor de wereld en haar alledaagse dingen en 

daar vanuit een fundamentele betrokkenheid zichtbaarheid en hoorbaarheid aan geeft.

De werken

De eerste werken van Hobijn en Staalplaat Soundsystem bestaan uit de ‘mechanische orkesten’, waar-

onder Earitainment in Stereo (2001), van honderden oude radio’s, tv’s en matrixprinters, Sweet Sissy 

and the Ballroom Hiss (2002), een installatie bestaande uit twaalf boenmachines en Avantilator (2003), 

een compositie voor elektrische kantoorventilatoren. Het zijn tot de verbeelding sprekende installaties 

waarin objecten tot leven komen. Een door Hobijn zelf benoemd hoogtepunt binnen deze uit alledaagse 

consumentenelektronica samengestelde geluidswerken was Floating Islands (2004), een grote drijven-

de geluids- en lichtinstallatie, die bestond uit vijftig stofzuigers, plastic flessen en verlichting, gemaakt 

ter gelegenheid van de opening van de door Rem Koolhaas ontworpen Nederlandse ambassade in 

Berlijn en tijdelijk geïnstalleerd in de rivier de Spree. 

Suck it Baby, A Lullaby in a Kitchen 11



zeggingskracht gegeven wordt door het technisch te versterken en te bewerken – er alternatieve scripts 

voor op te stellen. De alledaagse werkelijkheid en haar dingen vertonen daardoor niet alleen nieuwe 

kwaliteiten (sonisch, ruimtelijk) en wekken niet alleen experimentele ervaringen op (muzikaal, esthe-

tisch), maar betrekken ook het publiek, dat deel uitmaakt van het werk in plaats van dat het er op vei-

lige afstand tegenover staat – zoals bij een klassiek schilderij of beeldhouwwerk.  

 

oprekking van het begrip muziek

Hobijn is geen componist die werkt met noten op papier of conventionele instrumenten. Hij gebruikt 

bestaand geluid van gewone dingen en betrekt daarbij vaak de concrete ruimte. Op dit gebied waren er 

belangrijke wegbereiders, die de definitie van muziek en kunst verbreed hebben door te omarmen wat 

eerder buitengesloten was. Kunstenaar Max Neuhaus (1939-2009), nestor op het gebied van de ge-

luidskunst7, stelde in 1974: ‘Traditioneel schikken componisten hun composities in de tijd. Wat mij inte-

resseert is ze in plaats daarvan in de ruimte te schikken en het aan de toehoorder over te laten om ze in 

zijn tijd te schikken’.8 In bijvoorbeeld het werk Times Square, permanent maar onzichtbaar geïnstalleerd 

in een ventilatieschacht van de subway aan Broadway in New York City, maakte Neuhaus het geluid los 

van de tijdsdimensie. Zonder een visueel en materieel object te produceren – passanten horen er enkel 

een machinaal galmen – creëerde hij met geluid een individuele en authentieke ervaring van plaats.

De manier waarop Hobijn met geluid en ruimte omgaat, heeft hier raakvlakken mee. In bijvoorbeeld 

Composed Nature wekt het geluid van het ruisende bos vooral een ruimtelijke ervaring op en ook in 

Station to Station gaat het primair om de ervaring van de plek door het alomaanwezige geluid. Echter, 

bij Neuhaus gaat het om een opzettelijk gefabriceerd geluid, dat hij in de publieke ruimte installeerde, 

terwijl Hobijn het al aanwezige geluid gebruikte. Een befaamde voorganger op dit gebied is kunstenaar/

componist John Cage (1912-1992), die in het baanbrekende werk 4’33’’ (1952) een volledig stille com-

positie zonder enig intentioneel geluid, het toevallig aanwezige en niet geënsceneerde geluid zoals 

gekuch van het publiek, schuifelende voeten, voorbijrijdende auto’s en dergelijke hoorbaar maakte. 

Cage: ‘Als ik het over muziek heb, heb ik het over geluid dat niks betekent. Ik hou van geluiden zoals 

ze zijn’.9 Deze ode aan geluiden zoals ze zijn, komt ook tot uitdrukking in Hobijns werk waarin gewone 

dingen hun eigen geluiden mogen produceren. Maar waar Cage in 4’33’’ hoorbaarheid geeft aan de 

omgeving door stilte te ensceneren, versterkt Hobijn het geluid van bijvoorbeeld stofzuigers, het bos of 

auto’s en stuurt hij het aan.10

Het interactieve element van Hobijns werk, waarbij het publiek nadrukkelijk om deelname wordt ge-

vraagd, komt onder meer tot uitdrukking in Sale Away (2004), een mechanisch orkest dat kan worden 

bespeeld via de eigen mobiele telefoon. Het orkest bestaat wederom uit huishoudelijke apparaten en 

een monitor fungeert als dirigent. Om het orkest te laten spelen moet het publiek inbellen in het sys-

teem. Sale Away werd oorspronkelijk gepresenteerd in een winkelstraat in Osnabrück tijdens het Euro-

pean Media Art Festival.

Voor het publieke werk Yokomono-Pro (2009), voor het eerst uitgevoerd tijdens de India Art Summit in 

New Delhi, reden dertig tuktuk’s een door Hobijn vastgestelde route door de stad. De toeters van deze 

typisch Indiase driewielertaxi’s werden op afstand bespeeld via zenders. Uit het toeterkoor in combinatie 

met de rijpatronen van de taxi’s ontstond zo een ware grootstedelijke geluidschoreografie. In 2008 tijdens 

het TodaysArt Festival in Den Haag zette Staalplaat Soundsystem3 ook al de stedelijke vervoersvoorzie-

ningen in: voor de performance Station to Station werd het aankomen en vertrekken van treinen bij Cen-

traal Station Den Haag als life mengpaneel gebruikt voor het controleren van tien treintoeters en andere 

omgevingsgeluiden, zodat er een overkoepelende en gedeelde sonische publieke ruimte ontstond. 

Composed City is een samenwerking van Hobijn en Staalplaat Soundsystem met LOLA Landscape 

Architects om de publieke ruimte als muziekinstrument te gebruiken, geluid een rol te laten spelen in 

het creëren van lokale identiteit en de raakvlakken tussen geluidskunst en landschapsarchitectuur te 

onderzoeken.4 Eén van de projecten van Composed City is Composed Nature (2011): in een verlaten 

bos aan de rand van Dordrecht werden 64 bomen kunstmatig geactiveerd – aan iedere boom was een 

trilmotor bevestigd – en gingen de bladeren gecontroleerd ruisen. De bezoekers werden volledig door 

het geruis omgeven en konden dat tussen de bomen doorlopend op verschillende manieren waarne-

men. Tevens konden ze zelf patronen activeren via hun mobiele telefoon en zo het gedrag van de natuur 

beïnvloeden.5 Een ander werk binnen Composed City was Kikkit (2008), waarbij een groot aantal felge-

kleurde emmers, bevestigd aan het hekwerk rond een voetbalveldje bij het Park de Wriezener Freiraum 

in Friedrichshain in Berlijn, niet alleen zorgde voor een visuele, maar ook een speciale sonische ervaring 

door de geluiden van het trappen tegen de voetbal te versterken.

Opvallend aan de kunstpraktijk van Hobijn en Staalplaat Soundsystem, hier maar ten dele beschreven6, 

is dat aan het gewone, reeds aanwezige (gebruiksobjecten, bomen, treinen, auto’s, voetballen) extra 
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Sociale kunst

Uit het werk van Hobijn en Staalplaat Soundsystem spreekt een sterk performatief element en een af-

finiteit met het theatrale als representatievorm. Hobijn is duidelijk niet geïnteresseerd in een museale 

’highbrow’ omgang met kunst en techniek, waarbij het kunstwerk pontificaal op een voetstuk staat en 

moet worden ontcijferd door het publiek, of waarbij techniek en technologie worden ingezet als compli-

cerende factoren ten gunste van zichzelf. Zijn geluidskunstwerken en performances spreken het nog 

steeds dominante modernistische idee tegen van hoge kunst als autonome, objectmatige uiting voort-

gebracht door de kunstenaar als unieke auteur. In dit licht is het veelzeggend dat Hobijn met Staalplaat 

Soundsystem deel uitmaakt van een collectief, zodat er feitelijk sprake is van een gedeeld auteurschap. 

Niet alleen deelt hij dit, en dus de status ervan, met Staalplaat Soundsystem, maar ten dele ook met het 

publiek. In bepaalde werken wordt het publiek immers geacht te participeren en mede een stempel op 

de uitvoering van het werk te drukken. Misschien kun je zelfs zeggen dat het auteurschap ook wordt 

gedeeld met de gebruikte objecten, die bijvoorbeeld in de mechanische orkesten een even toonaange-

vende rol spelen als de kunstenaars. 

Hobijn en Staalplaat Soundsystem creëren geen afgeronde, autoritaire kunstwerken, maar open situa-

ties waarin geprobeerd wordt om het publiek bottom-up te engageren met de overkoepelende ruimte 

– of dat nu een Aziatische wereldstad is, een Belgisch bos of een volkspark in Berlijn. In deze zin ma-

ken ze sociale sculptuur – een term van de Duitse kunstenaar Joseph Beuys – opgevat als een verbin-

dende praktijk, en community art, opgevat als manifestatie van gemeenschapszin. Zo was het effect 

van Kikkit dat het sociale gebruik van het park er door werd verhevigd en dat het ook anders werd 

gebruikt. 

De sociaal gerichte en anti-elitaire houding van Hobijn en Staalplaat Soundsystem wordt onderstreept 

door het feit dat ze geen muziek componeren in traditionele zin, maar gewone, alledaagse geluiden la-

ten horen. In tegenstelling tot muziek veronderstelt de ervaring van geluid immers geen cultureel gespe-

cialiseerde voorkennis. En ook bij het gebruik van techniek en technologie draait het bij Staalplaat 

Soundsystem om eenvoud en transparantie, overigens zonder dat dit gebrek aan diepgang betekent. 

Zoals op de website van Staalplaat Soundsystem staat: ‘At the heart of all Staalplaat works is a low-

tech philosophy: make the complex machinery of modern life appear simple, thus unmasking techno-

logy’s inner world’.11 

Composed City
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Materiële en immateriële duurzaamheid

Een ander aspect dat spreekt uit de artistieke praktijk van Hobijn en Staalplaat Soundsystem, en dat 

nadrukkelijk samenhangt met de sociaal geëngageerde filosofie, is duurzaamheid, met name in de zin 

van lang meegaand en hergebruik. Niet alleen wordt er in de mechanische orkesten consumentenelek-

tronica hergebruikt, tevens worden er concepten en werken steeds opnieuw gepresenteerd en gerela-

teerd aan andere ruimtes en omstandigheden. Zo werd Yokomono-Pro ook opgevoerd in Berlijn en in 

Gent, waarbij de condities en dus de uitkomsten anders waren dan in New Delhi.12 

Ook het geluid in de installaties en performances wordt in zekere zin hergebruikt. Geluid wordt door 

Hobijn en Staalplaat Soundsystem immers niet als apart gefabriceerd element toegevoegd aan een ob-

ject of een ruimte, maar daaraan onttrokken. In Composed Nature wordt het ruisen van het bos versterkt 

en bespeelbaar gemaakt, in Kikkit worden de geluiden van het voetballen geresoneerd en in Station to 

Station wordt er gespeeld met de geluiden van de treinen en de omgevingsgeluiden van het station. Zo 

wordt er een beroep gedaan op zowel de visuele als de auditieve waarneming van een plek en een nieuw 

tijd-ruimte continuüm gecreëerd. De openbare ruimte wordt opgevat als klankbord waarmee met het 

publiek en met een relatief low-tech instrumentarium een nieuwe soundscape wordt gedefinieerd. Ho-

bijn zei hierover: ‘Ik wil geen geluidskunst in de openbare ruimte. Ik wil de openbare ruimte als geluids-

kunst. (…) Ik denk dat componisten vroeger hun composities bouwden op natuurgeluiden, op het fluiten 

van vogels. Ik denk dat wij onze omgeving nu opnieuw moeten ontdekken en moeten componeren met 

de geluiden die onze omgeving nu heeft. Die zijn de vogels van nu. Die moeten we begrijpen (…)’.13  

 

Dingen krijgen een stem, kwesties krijgen zichtbaarheid

Tot slot een blik op het oeuvre van Hobijn en Staalplaat Soundsystem door de lens van de Dingpolitiek, 

een aan de techniekfilosofie gerelateerde school van denken die door de Franse wetenschapsfilosoof 

Bruno Latour bekendheid kreeg en die ook wordt toegepast bij het uitleggen van kunst en openbare 

ruimte.14 Dingpolitiek gaat ervan uit dat dingen (objecten, artefacten), mensen en ideeën niet in een isole-

ment bestaan, maar in een weefsel van relaties met andere dingen, mensen en ideeën. Door dit relatio-

nele denken kunnen we op een nieuwe manier naar de werkelijkheid kijken. Mensen en dingen – dat kun-

nen ook kunstwerken zijn – vormen samen netwerken waarin ze via processen van actie en interactie aan 

elkaar gelijkwaardig zijn. Dingpolitiek zou daarom een democratische werking hebben: er kunnen issues 

gerepresenteerd worden of dingen van betekenis blijken, die anders onderbelicht gebleven zouden zijn. 

17

Ook een kunstwerk in de publieke ruimte voegt zich in een netwerk van dingen en ideeën. ‘Het kunst-

werk en haar netwerk heeft kans van slagen als het niet bij voorbaat iets of iemand uitsluit’, aldus       

Jeroen Boomgaard, lector Kunst & Publieke Ruimte, die ook stelt: ‘Een kunstwerk in het openbaar ge-

bied overleeft door zoveel (mensen, dingen, zorg, blikken, ideeën, gevoelens) om zich heen te verzame-

len dat het niet krimpt maar groeit, dat het van publiek gemaakt ding overgaat in een ding dat publieken 

maakt’.15 

In de artistieke praktijk van Hobijn en Staalplaat Soundsystem lijkt deze Dingpolitiek onbewust verdis-

conteerd te zijn, niet alleen in dat het steeds dingen, waaronder geluiden, mensen en ideeën met elkaar 

verbindt en uitnodigt tot interactie (het relationele aspect), maar ook in dat het niet louter van betekenis 

wil zijn in de publieke ruimte maar mét de publieke ruimte en haar issues. In een lezing vertelde Hobijn 

over een onverwacht effect dat optrad bij Yokomono-Pro, de performance met de dertig tuktuk’s in New 

Delhi: enkele dagen voor de performance was er een grote staking geweest van de taxichauffeurs en 

veel mensen dachten dat de performance daarmee samenhing. Hoewel dit niet het geval was, kwam dit 

misverstand de chauffeurs niet slecht uit, aangezien de aandacht zo opnieuw op hun kwestie werd ge-

vestigd.16 Dit lijkt Dingpolitiek in optima forma en bevestigt de sociale en democratische aard van de 

praktijk van Hobijn en Staalplaat Soundsystem. 

Het perspectief van de Dingpolitiek laat nog duidelijker zien dat de sociale praktijk van Hobijn en Staal-

plaat Soundsystem niet alleen voortkomt uit gemeenschapszin, gedeeld auteurschap en artistieke 

duurzaamheid, maar grotendeels ook uit relationaliteit. De relaties tussen mensen, dingen en ruimtes 

staan voorop, waarbij de kunstenaar zich niet in het centrum bevindt, maar zelf onderdeel is van het 

netwerk en daarin fungeert als katalysator. Geert-Jan Hobijn en Staalplaat Soundsystem maken niet 

alleen kunstwerken die van zichzelf klinken, maar die de wereld resoneren. 
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Noten

 1  In een lezing gepubliceerd op de site: http://www.staalplaat.org/site/media/press/ 

 2   Staalplaat Soundsystem is het platform waarmee Hobijn alleen of in samenwerking met anderen (waaronder Carlo Crovato,  

 Jens Alexander Ewald en Carsten Stabenow) composities en geluidsinstallaties ontwerpt en uitvoert. 

  3  In samenwerking met Mike Reinierse, Erik Hobijn en Mark Bain.

  4  http://www.composedcity.org

 5  Op uitnodiging van het Klankenbos bij Neerpelt, België, is er een zelfstandige en permanente opstelling van deze installatie 

  gerealiseerd.

 6  Tot de praktijk van Hobijn en Staalplaat Soundsystem behoren onder andere ook het geven van workshops (met name aan  

 kinderen) en het project Sonic therapy, waaraan gastkunstenaars bijdragen. Zie http://www.staalplaat.org/site/projects/

 7  Zie: www.max-neuhaus.info/timessquare.htm. Zie ook Ulrich Loock, ‘Times Square. Max Neuhaus’ geluidskunstwerk in 

  New York City’, in: Open. Cahier over kunst en het publieke domein, #9, 2005, p. 82-93.

  8  Geciteerd door Guy de Bièvre, ‘Klankkunst. What’s in a name…’, gelezen op http://www.bamart.be/pages/detail/nl/4919,  

 10-07-14. Zie ook: http://www.max-neuhaus.info

  9  Geciteerd in Trouw, http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1791085/2010/09/29/Componist-charlatan- 

 Cage.dhtml. Gelezen op 10-07-14.

 10  Hedendaagse geluidskunstenaars die ook gebruikmaken van al bestaand geluid en ruimte zijn onder meer Mark Bain, die 

zich op onhoorbare geluiden van ruimten en gebouwen richt, en Justin Bennet, wiens werk gaat over stedelijke ontwikke-

ling, technologie en de verhouding tussen architectuur en geluid. Zie http://www.bmbcon.demon.nl en http://www.tuned-

city.net/?page_id=29

 11   http://www.staalplaat.org/site/about/

 12  Er wordt gewerkt aan een versie in Eindhoven met dertig vrachtauto’s van de vuilnisdienst.

 13  Lezing gepubliceerd op http://www.staalplaat.org/site/media/press/

 14  Zie bijvoorbeeld: ‘Dingpolitiek. Wat kunst en design doen in democratie’, Open. Cahier over kunst en het publieke domein 

# 24, 2012.

 15  Jeroen Boomgaard, ‘De kunst van publieken: ruimte maken voor misverstand’, in Open # 24, 2012, p. 14.

 16  http://www.staalplaat.org/site/media/press/
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Composed City 

Festival Tuned City, Park de Wriezener Freiraum, Berlijn, 2008

Het stedelijk gebied bespelen als muziekinstrument. Met:

-  Kikkit: interactieve installatie die geluidskunst en architectuur 

combineert. Het ontvangt en transformeert het geluid dat door 

activiteiten op het speelveld wordt geproduceerd.

-  Riffelschiene: manshoge, geluidversterkende trechter naast 

een nog altijd in gebruik zijnd treinspoor. Het refereert aan het 

luidruchtige rangeerterrein dat het park ooit was.

-  Flypaper: papieren klankobject dat de typische geluiden van 

het insectenleven in het Berlijnse park weergeeft. 

Kijk voor andere projecten onder de naam Composed City op 

www.composedcity.org

Composed nature

Permanente installatie in Klankenbos, Neerpelt, België, 2012

De installatie met 24 berken in Neerpelt is een vervolg op de 

Composed Nature-installatie met 64 bomen in een verlaten 

recreatiebos aan de rand van Dordrecht. De groep bomen wordt 

kunstmatig geactiveerd door trilmotoren aan de stammen, 

waardoor de bladeren gecontroleerd ruisen. De boomgroep 

vormt een krachtig instrument waarmee composities gespeeld 

kunnen worden. 

Sale away

Tschumi-paviljoen, Groningen, Nederland, 2004

Onder de naam Sale Away valt een serie installaties van 

mechanische orkesten, samengesteld uit een scala aan 

huishoudelijke apparatuur zoals stofzuigers, keukenmixers, 

koelkasten, ventilatoren en boenmachines. De toeschouwer kan 

dit mechanisch orkest bespelen met zijn mobiele telefoon.

Yokomono-Pro 

New Delhi, India, 2009

Dertig tuktuk-taxi’s rijden volgens een vastgestelde route, 

waarbij hun claxons op afstand worden bespeeld. Een ingreep 

in de soundscape van een van de drukste steden van de 

wereld. Eerste van een serie, die in andere vorm ook in Berlijn, 

Den Haag en Gent is uitgevoerd.

Station to Station 

TodaysArt Festival, Den Haag, Nederland, 2008

Het treinstation als levensgroot mengpaneel, waarbij de treinen 

op de sporen (tracks) de faders verbeelden. Het instrumentarium 

bestaat uit tien treinhoorns en stationsgeluiden, opgevangen 

met ‘geluidshengels’. De machinisten bedienen de hoorn en het 

luchtdruksysteem aan de hand van een compositie. 

Yokomono 

Diverse edities sinds 2000

Yokomono bestaat uit tien speelgoedplatenspelers met elk 

een bijbehorend radiootje. Rode autootjes (vinylkillers) rijden 

rondjes over de plaat en functioneren als platenspeler dankzij 

de ingebouwde naald. Iedere auto heeft een FM-zender die het 

signaal naar de radio zendt. 

Flux You

Edities in 2003, 2010, 2012

De installatie bestaat uit een verzameling zelfgemaakte 

platenspelers, die zijn samengesteld uit eenvoudige naalden, 

een papieren hoorn en gevonden voorwerpen als een 

slacentrifuge of yoghurtemmertje. Er worden platen met eigen 

compositie-loops op afgespeeld, met de hand aangedreven. 



42

geert-jan hobijn

Geert-Jan Hobijn (Amsterdam, 1959) is geluidskunstenaar, afgestudeerd in fiscaal recht en studeerde 

kunst aan de Rijksakademie in Amsterdam. Begin jaren 80 begon hij het eigen platenlabel Staalplaat, 

dat daarnaast bestond uit een radioprogramma, winkel en tijdschrift. De selectie van de artiesten en het 

ontwerpen van de cd-hoezen nam hij voor zijn rekening, het label stond bekend om zijn vaak buitenis-

sige hoesontwerpen. Rond 2000 besloot Hobijn zich meer te concentreren op zijn kunstzinnige fascina-

tie voor geluid, waartoe hij het platform Staalplaat Soundsystem oprichtte. Via Staalplaat Soundsystem 

werkt hij, vaak samen met anderen, aan zeer uiteenlopende, telkens unieke geluidsprojecten. 

Hobijn hoort in alledaagse geluiden geen lawaai, maar mogelijk bruikbare klanken. Hij hanteert een 

ander onderscheid tussen geluid, lawaai en muziek dan de meeste mensen en is daarbij grenzeloos 

nieuwsgierig naar de mogelijkheden van geluid en de effecten ervan op de omgeving. Staalplaat Sound-

system is onder meer verantwoordelijk voor de schepping van mechanische orkesten, die veelal wor-

den samengesteld uit allerlei consumentenelektronica, zoals boenmachines, wasmachines, stofzuigers 

en ventilatoren. 

Over de mechanieken en de manier waarop zijn werken in elkaar zitten, doet Hobijn niet geheimzinnig: 

als mensen zien waar het geluid vandaan komt, gaan ze makkelijker mee in de beleving. Geluid heeft 

van zichzelf al genoeg mystiek, dat behoeft geen versterking door middel van verhullend vormgegeven 

werken. De interactiviteit en de zichtbare mechanieken van de werken blijken ook kinderen enorm te 

fascineren. Sinds 2005 geeft Hobijn daarom workshops zoals ‘instrumenten bouwen’ voor kinderen. 

Typerend is dat Hobijn met zijn kunstprojecten vaak in generaties werkt: het werk evolueert in elkaar 

opvolgende edities. Tijdens de expositie in de Bergkerk, getiteld Om, die wordt ingericht ter gelegen-

heid van de Kunst+Techniek-prijs 2014, wordt door Geert-Jan Hobijn in de kerk een binnenversie van 

Composed Nature verwezenlijkt. 
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Floating islands

Diverse edities sinds 2004

Dit mechanisch orkest bestaat uit vijftig kleine eilanden, rode boeien 

waaraan fluiten van plastic flessen zijn bevestigd. Op de kade 

hangen vijftig stofzuigers in een groot frame. Zij blazen leven en 

lucht in en door de fluiten. Nachts zwijgen de flessen en geven met 

licht een visuele interpretatie van de compositie weer.

Sonic therapy

Diverse installaties sinds 2004

Een geperverteerde variant van de gang van zaken in een 

ziekenhuis. Het begint met een intake, op basis waarvan een 

geluidsbehandeling geselecteerd wordt. De patiënt wordt verzorgd 

door ‘geluidsartsen’. De gepersonaliseerde geluidstherapieën 

ontspannen, stimuleren of verontrusten. 

Plan C

Brückenmusik, Keulen, Duitsland, 2014

Installatie/performance binnenin een brug, met diverse apparaten, 

waaronder tachtig krachtige led-lampen die geactiveerd 

worden door de trillingen van de brug, twaalf muziekdozen die 

tekstcomposities spelen, twaalf sterke geluidsdozen en een speciaal 

gebouwde robot. 

Op www.staalpaat.org staat meer informatie, een overzicht van de 

projecten en met wie deze tot stand zijn gekomen. 
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oVerZiCht reCent WerK

2014

Bergkerk, Deventer: Composed Nature en Letterlijk muziek

Brückenmusik, Keulen: Plan C 

Le lieu unique, Nantes: Sale Away 

2013

Oerol, Terschelling: Acoustic Islands 

Rotterdam Museum Night at V2_, Rotterdam: Yokomono white-installatie 

2012

Manifesta 9 Awakening Woods, Klankenbos Neerpelt: permanente installatie van Composed Nature

LACE (Los Angeles Contemporary Exhibitions): Residency presentation van Sale Away

2011

Timelab, Gent: Residency en Yokomono-Pro, compositie voor dertig voertuigen

The Urban Explorers Festival, Dordrecht: Composed Nature, installatie met 64 bomen

2010

Fluxus Biennial, Auditorium, Rome: Flux You 

Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst, Aalst: Sonic Therapy (nieuwe versie)

2009

New Delhi: Yokomono-Pro, compositie met dertig tuktuk’s

Picnic Society, Centro de Arte Dos de Mayo, Madrid: kinderworkshop en concert 

2008

Festival Octopus, Maison des Metallos, Parijs: Avantilator

TodaysArt Festival, Den Haag: Station to Station (openingsperformance)

New Delhi, The Khoj International Artists’ Association: International Sonic Residency

Avantilator
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eSSaYiSten 

Douglas Kahn is onderzoeksprofessor op het National Institute for Experimental Arts van de University 

of New South Wales in Sydney, Australië. Hij heeft een aantal boeken geschreven en geredigeerd, waar-

onder Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts (MIT Press, 1999), Earth Sound Earth Signal 

(University of California Press, 2013), Mainframe Experimentalism: Early Computing and the Founda-

tions of the Digital Arts (University of California Press, 2012), Source: Music of the Avant-Garde, 1966–

1973 (University of California Press, 2011) en Wireless Imagination: Sound, Radio, and the Avant-Garde 

(MIT Press, 1994).

jorinde Seijdel studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en is freelance kunst-

theoreticus, adviseur en publicist. Zij is hoofdredacteur van Open! Platform voor kunst, cultuur en het 

publieke domein (www.onlineopen.org) en doceert kunsttheorie aan de Gerrit Rietveld Academie in 

Amsterdam en ArtEZ hogeschool in Arnhem. Daarnaast is zij onder meer lid van de domeincommissie 

Beeldende kunst, Vormgeving en Architectuur van de Raad voor Cultuur, mentor in de Meester-Gezel-

regeling van het Mondriaanfonds en adviseur bij de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving 

van de gemeente Utrecht. Artikelen van haar hand verschenen onder andere in Metropolis M, Flash Art, 

Mediamatic Magazine, De Witte Raaf en Open.

jUrY 

olof van Winden (voorzitter) is oprichter van TodaysArt, dat onder andere het jaarlijkse TodaysArt Fes-

tival in Den Haag organiseert. In de afgelopen tien jaar heeft TodaysArt zich gevestigd als een van de 

meest vooraanstaande kunst-, muziek- en technologiefestivals ter wereld. Van Winden was artistiek 

directeur van het Nederland Instituut voor Mediakunst (NIMk) in Amsterdam van 2011 tot en met 2012, 

dat door de cultuurbezuinigingen werd opgeheven. Van Winden is actief als curator, festivalorganisator 

en neemt zitting in vele adviescommissies.

alex adriaansens studeerde aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch. Hij 

is directeur van kunstinstituut V2_, waarvan hij een van de grondleggers is, en van het Dutch Electronics 

Arts Festival (DEAF), een tweejaarlijks internationaal en interdisciplinair kunstevenement over heden-

daagse kunst en design. Hij is actief als gastcurator voor verschillende kunst- en technologiefestivals 

en evenementen en geeft over de hele wereld lezingen en presentaties.

joost rekveld is een kunstenaar die wordt gedreven door de vraag wat de mens kan leren in dialoog 

met machines. In zijn films en installaties onderzoekt hij de zintuiglijke consequenties van zelfontwor-

pen systemen, vaak geïnspireerd door vergeten uithoeken in de geschiedenis van wetenschap en tech-

nologie. Naast kunstenaar is hij docent en curator en was hij van 2008 tot 2014 hoofd van de Interfacul-

teit ArtScience van het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 

in Den Haag.

Margriet Schavemaker is kunsthistoricus, filosoof en mediaspecialist. Zij is hoofd collecties en onder-

zoek in het Stedelijk Museum Amsterdam en werkte eerder als docent en assistent-professor aan de 

afdelingen kunstgeschiedenis en mediastudies van de Universiteit van Amsterdam. Schavemaker is 

(mede)auteur van diverse werken over hedendaagse kunst en theorie. Daarnaast is zij adviseur voor het 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Mediafonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. In 2013 was 

zij research fellow van het Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS).
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