
DE VOLKSKRANT
VRIJDAG 7 NOVEMBER 2014 11

INTERVIEW GEERT-JAN HOBIJN (55)

Geert-JanHobijnmaakt
muziekmet de alledaagse
geluidenomhemheen:
wasmachines, stofzuigers,
claxons.Vandaag opent zijn
expositie inDeventer: een
installatiemet zeventig
ruisendebomen.
DoorNina Schuyffel FotoMarcel van den Bergh

Geert-Jan Hobijn bij zijn geluidsinstallatie in de Bergkerk in Deventer.

E
en vande allermooiste
geluiden in zijn leven
hoorde Geert-Jan
Hobijn in India. Hij
staptenetuiteenriksja
toenervlakbijeentrein
voorbij raasde. Pooe-

eeeee,ginghet.Eenouderwetseklank.
Eendrietoon, alshijhet zichgoedher-
innert.Daarnakwamernogeentrein.
Ennogeen.Het leekwelalsof zeelkaar
groetten, hij bleef er even voor stil-
staan. ‘Prachtig.’
DewinnaarvandeKunst+Techniek-

prijs heeft altijd een fascinatie gehad
voor de geluiden omhemheen. Voor
zijn nieuwe tentoonstelling Om
plaatste hij zeventig bomen in de
Deventer Bergkerk. Bezoekers laten
zelf debomenruisenalszebellennaar
eenmobielnummer,eenmechanisme
datwordtaangedrevendoordemoto-
ren van keukenmixers die aan alle
stammenverbondenzijn.Hobijnont-
vangt de prijs voor zijn hele oeuvre.
Tochmoetdeexpositienietgezienwor-
den als een retrospectief, benadrukt
hij. ‘Datwas de bedoeling,maar deze
kerk vraagt omstilte en concentratie.
Nietomdeveelheidaanindrukkendie
ikeerst ingedachtenhad.’
Noemhemgeenmusicus.Enalhele-

maalgeendj.Geert-JanHobijn (55)be-
speelt geen instrumenten, hij compo-
neert alleenenstuurt aan.Datdoetde
geluidskunstenaaralsindsdemiddel-
bare school. Endatdoethijnogsteeds
met Staalplaat Soundsystem.Dat pla-
tenlabelstondindejarentachtignaast
dealternatievemuziekbekendomzijn

eigenzinnige cd-hoezengemaakt van
allerhandematerialen,zoalshoutensi-
garenkistjesenblikjes.Uitrespectvoor
de muziek, want waarom zou je iets
mooisverpakkeniniets lelijks,datook
nogeensvanplastic is?

Het alledaagse is een constante ge-
bleven inHobijnswerk. De afgelopen
jarenmaakte hijmuziekmetwasma-
chines, stofzuigers, kartonnen vouw-
platen en ventilatoren. Het liefst in
openbareruimtes,wantdaarzijnmen-
sen.Enophenheeftgeluidhetmeeste
effect. In 2008 gebruikte hij het Cen-
traal Station vanDenHaag als real life
mengpaneel: de treinen met hun
hoorns waren in combinatie met de
drukke stationsgeluiden goed voor
een concert van dertig minuten. De
machinistenbediendenzelf dehoorn
enhet luchtdruksysteem,volgenseen
doorHobijngemaaktecompositie.
Met zijn kunst wil Hobijn geluid

weer onderdeel maken van het ‘ge-
wone leven’. Net als vroeger, toen er
nog echte muziek werd gespeeld op
trouwerijen. Toen componisten luis-
terdennaar de vogels endaar hun in-
spiratie vandaanhaalden. Toenernog
requiemswerdengeschreven. Toener
zelfsmuziekklonkals depostbodeop
zijn hoorn blies. ‘Nu loopt iedereen
overstraatmeteengrotekoptelefoon’,
zegt hij. ‘Letterlijk en figuurlijk. We
hebbengeenoormeervoorwaterom
onsheengebeurt.’
In wat voor anderen lawaai is, een

stoorzender, probeert Hobijn de
schoonheidtezien. ‘JohnCagezeieens:

als ik eenmooie compositiewil horen
zet ik gewoonhet raamopen.’ Hobijn
gaateenstapjeverder, laatmensenniet
alleenhetgeluiduithunomgevingho-
ren maar componeert het ook. ‘Ik
brengzeermeeinharmonie.Daardoor
wordthetgeluiddatzeeerstals lawaai
ervoerenopeensaangenaam.’

Hij zette eens tien droogtrommels
metbakstenenineenglazenpaviljoen,
middenindestadGroningen.Voorbij-
gangers konden het werk op afstand
bedienen.Hetbleekzo’nsuccesdathij
er een tijdsklok op moest zetten, an-
ders draaiden de centrifuges dag en
nachtdoor. ‘Studentendieuitdekroeg
kwamen,kondenzicherurenmeever-
maken, voor de burenwas het herrie.
Die wisselwerking tussen mens en
techniekvind ik interessant.’

Envooral voorde interactiemethet
publiekwordt hij nubeloond. ‘In een
tijdwaarindekloof tussenkunstende
samenleving soms onoverbrugbaar

lijkt, kunnen kunstenaars als Hobijn
een verschilmaken’, staat in het jury-
rapport van de Witteveen+Bos- prijs
voorKunst+Techniek2014.

Vrolijk en pretentieloosmoet zijn
werk zijn, net als de cd-hoesjes van
Staalplaat.Lieverdanexposerenineen
chiquegaleriegaatHobijnoppadmet
taxichauffeurs inNewDelhi, die hij in
colonnedoordestadlaatrijdenterwijl
hij de claxons op afstand bedient
(2009). Demening van critici interes-
seert hemniets, de reactie vanhet pu-
bliekdestemeer. ‘Tussendetaxichauf-
feurs inNewDelhi voelde ikme thuis.
Dat iswat ikwil.’

Daarom doet Hobijn ook niet ge-
heimzinnigoverhoezijnwerken inel-
kaar zitten. IndeBergkerk inDeventer
liggendeelektriciteitsdradengewoon
opdevloer,debezoekerzietprecieswat
ergebeurtzodradecompositieingang
wordt gezet. ‘Ik snapniks vankunste-
naars die iets goedsmaken en vervol-
gensnietopenzijnoverhoehetwerkt’,
zegtHobijn. ‘Kunstmagbestmoeilijk
zijn,maar jemoetmensenweldegele-
genheidgevenhet tebegrijpen. Ieder-
eenbeleefthetopzijneigenmanier.’

Om is een expositie ter gelegen-
heid van deWitteveen+Bos
Kunst-Techniek-prijs en bestaat
uit tweewerken:Composed
Nature en Letterlijkmuziek. Tot
enmet 7/12 te zien in de Berg-
kerk, Deventer.
Video’s van Hobijns werk zijn te
bekijken via volkskrant.nl.

Witteveen+Bos-prijs
Geluidskunstenaar Geert-Jan Hobijn heeft dit jaar deWitteveen+Bos-prijs

voor Kunst+Techniek gewonnen. Hobijn is vooral bekend van platenlabel an-
nex ontwerpbureau Staalplaat Soundsystem, dat in de jaren ’90 eigenzinnige
cd-hoezenmaakte van alledaagsematerialen. In zijn werk speelt hij met de
wisselwerking tussen geluid en publiek. Hij kiest er nadrukkelijk voor om te

exposeren in openbare ruimten. ‘Geluid is een universele taal van het gevoel.
Geluid vervliegt. Als je dat in eenmuseum plaatst, blijft het stilstaan, dan gaat

het dood. Dat gaat lijnrecht in tegen wat ik wil onderzoeken.’
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Cecilia Bartoli (mezzoso-
praan), I Barocchisti o.l.v.
Diego Fasolis
5/11, Concertgebouw,
Amsterdam

Solistenvochtenpoëtische,
somsheldhaftigeduelsuitmet
eenzangeresdiehaar stem
nooithoefde te forceren.

Klokslag elf vond ze het welletjes.
Na de vijfde toegift, gezongenmet
ophet hoofd eenkekkewitte bont-
muts, wuifde Cecilia Bartoli haar
fans vaarwel. Als een tsarinawas ze
afgedaald in het Amsterdamse
Concertgebouw,met een sleep die
alle traptredenbedekte.Nu,naeen
avondbarokmuziek die opvallend
timidebegon,damptehetafscheid
ouderwetsBartoliaans.

Ceciliahadweer eenswatgevon-
den. Dit keer in Sint-Petersburg,
waarde18de-eeuwsetsarenentsari-
na’s zichzelf verwendenmetWest-
Europese opera’s. Dirigent Valeri
Gergjev kwam eraan te pas om
Bartoli toegangtegunnentotdear-
chieven. Ze dolf er muziek op van
vergeten Ruslandgangers als
Raupach, Dall’Oglio en Araia. Cd,
tournee, eenbijzonderverhaal:het
nieuweBartoliproject konworden
uitgerold.

Haar Amsterdamse inhaalpro-
gramma – eindoktobermelddede
mezzo zich ziek – stak pienter in
elkaar.Oogvoordetail sprakuiteen
sneeuwwitte tuniek, die ze in de
pauze verwisselde voor een ijs-
blauwe. Een reeks gedragen aria’s
warmde de stembanden op voor
het riskantere rekstokwerk.

Het orkest had intussen begre-
pendat je deze compact gevooisde
diva moest omringen met zorg.
I Barocchisti: ze speelden van zacht
totzachterenzachtst.Metmagneti-
seurhanden streek dirigent Diego
Fasolis elektriserende details te-
voorschijn.Zelfsdetokkeltonenvan
deluit lietenzichhoren.Solistenop
traverso, hoboen trompet vochten
poëtische, somsheldhaftige duels
uitmet een zangeres diehaar stem
nooithoefde te forceren.

EentweestandendivaisBartolial-
tijd geweest. Of ze mijmert, of ze
spuwt vuur. Haar Russische pro-
gramma leuntnadrukkelijk ophet
eerste. Bartoli’s pronknoten lijken
minderveerkrachtigteworden.Een
teken aan de wand zijn herhaalde
trucs,zoalshetlatenzwellenenslin-
ken van een toon zodra de tekst
spreekt vangolvendwater.
Ennatuurlijksmokkeltze. Inzijn

componistenleven heeft Johann
Adolf Hasse nooit een tsarina inde
ogen gekeken. Maar een afschrift
van zijn opera Tito Vespasiano ver-
zeildewel naar Rusland. En toeval-
ligbevatdatstukeenariadieBartoli
ophet lijf is geschreven.
Semai senti spirarti sul volto. Over

eenbriesje dat als een zucht strijkt
langseenverliefdgezicht.Nadatge-
dempteviolen,zoetehoornseneen
intiemeplukbasde settinghebben
bepaald, hoeft Bartoli haar stem-
banden alleen nog maar te laten
gloeien.
Guido vanOorschot
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