
Blijven worstelen of beter; blijven dansen, blijven
musiceren.

Nemø ensemble @Echo

Digitalisering is een deel van ons leven. Het is wonderbaarlijk dat u mensen van
Nemø ensemble te zien krijgt en kan horen zonder dat zij hier samen met ons fysiek
aanwezig zijn. We kunnen hun verhaal ontdekken en met hun kennis maken. Dat is tot
een aantal jaren terug ongezien en het wordt alsmaar makkelijker.

Tegenwoordig hebben we allemaal de grootste videotheek, bibliotheek, cd-collectie
en nog veel meer doodleuk in onze broekzak. Dat is ongelooflijk. We hebben een
onuitputbare bron aan verhalen, inspiratie, kennis en voorbeelden. In een mum van tijd
kunnen we iets nieuws ontdekken.

Maak daarvan een post! Zet het in een verhaal! Schrijf er een hashtag bij! Op minder
dan een uur bereikt u drieduizend mensen. Een grappig Tiktok filmpje in uw keuken
levert u miljoenen weergaves en likes op. Ongetwijfeld een revolutionaire manier om
kennis en herinneringen te delen. De vergelijking met de opkomst van de boekdrukkunst
en de enorme impact daarvan is wellicht niet overdreven. Dit is de boekdrukkunst in
een milliseconde. Het gebeurt op topsnelheid en met het grootste bereik ooit gekend.
Een nieuw medium waar u mee aan de slag kan. Spannend, niet?

Maar, wie begrijpt het nog echt? Is die constante stroom van nieuwe informatie niet
één grote chaos? Wie weet er eigenlijk hoe de algoritmes werken? Zijn we wel echt
in contact met elkaar via sociale media of schrijven we eigenlijk gewoon aan en voor
onszelf? Wordt er getweet om informatie te delen of om retweets te verzamelen en ons
eigen ego te strelen? Hier begint het. Hier komen de vragen. Hier is de ruimte om te
spelen. En het is enorm spannend om nieuw terrein te ontdekken.

Één van de verantwoordelijkheden van kunstenaars is om de ogen van andere men-
sen te openen. ‘Dit is iets wat we niet begrijpen.’ ‘Hier geven we weinig aandacht
aan.’‘Kunnen we iets doen met wat we niet begrijpen?’ ‘Kunnen we iets leren begrijpen
door er iets mee te doen?’ ‘Hier is een stuk onbekende grond. Kan hier iets groeien?’

Denk bijvoorbeeld aan de street artist Banksy. Als Banksy een tekening maakt
op een verwaarloosbare muur is die plots miljoenen waard. Voordien was de muur een
doodgewone muur waar niemand aandacht aan gaf of naar omkeek. Banksy is iemand die
ziet dat er met die muur wel eens iets gedaan kan worden. Iets waar niemand anders aan
gedacht had. Kunnen we dat bereiken via digitalisering? Kunnen we de impact van de
digitalisering, die nieuwe boekdrukkunst met al zijn voordelen en schaduwzijden vertalen
in een artistiek product? Kunnen we dat doen met muziek? Kan een muziekwerk
iemands ogen openen?

Nemø ensemble is een ensemble van hedendaagse muziek. Onder die noemer he-
dendaagse muziek valt enerzijds een verbredende zoektocht naar de grenzen met andere



kunstvormen (theater, performance, dans, installatie, ...) en anderzijds een incorporatie
van elektronische middelen (tape, live-electronics, video, etc.), naast uiteraard een basis
live akoestische klank.

Niet enkel in de kunstvormen die we beoefenen zijn we sterk digitaal geworteld. Als
we er even bij stil staan is Nemø ensemble eigenlijk een gedigitaliseerd klassiek ensemble.
We hebben geen vaste werkplaats, maar het dagelijks bestuur komt wekelijks samen via
online meetings. Alles wat we bespreken en maken is te vinden “in the cloud”. We
hebben internationaal overleg en repetities met componisten en artiesten uit Spanje,
Italië en Amerika. Het voelt alsof deze mensen in onze huiskamer zitten en we elkaar
leren kennen. Bijna alle publiciteit en publiekswerving verloopt online. We organiseren
ons dus bijna volledig digitaal.

Laat me een verhaal van nu vertellen. Laat me jullie vertellen over een broer van
een vriend van mij die alles had. Hij was populair. Er werd naar hem opgekeken. Hij
kon alles verkopen en had veel geld. Hij was een voortrekker voor avontuur. Als je niet
wist wat te doen, sprak je met hem af. Hij gaf aan iedereen tips om je eigen persoonlijke
vaardigheden te verbeteren. Hij stond altijd paraat om andere mensen in te lichten, bij
te praten en te coachen. Hij was voor mij een beetje de hedendaagse held. Iemand om
naar op te kijken. Hij vloog met zijn tijger door de bergen en ging van het ene dorp
naar het andere. Een kanttekening: dit was zijn online leven. Offline was iets anders:
hij verliet zijn kamer niet. Hij waste zich niet. At enkel wat hem gebracht werd of niets.
In de echte wereld was hij bijna een soort een “nietsnut”. Hij woonde na al die jaren nog
steeds bij zijn ouders, nam financieel slechte beslissingen en vond geen stabiele job. In de
werkelijkheid had hij geen vrienden, kende hij geen mensen. Hoe succesvol hij was in de
digitale wereld, zo ongelukkig en falend hij was in het echte leven. Hij had gekozen om
alles op te geven om in de digitale wereld status te krijgen en vaardigheden te verwerven
en avonturen te beleven. Het is tragisch om te beseffen dat hij eigenlijk hetzelfde had
gekund in de echte wereld. Als hij had ingezien dat hij dezelfde vaardigheden kon oefenen
in de echte wereld en hij zo een ander leven kon leiden. Alleen moest je meer moeite
doen dan enkel je vingers bewegen. Het kost meer moeite in de echte wereld. Je kan
virtueel succes ervaren maar in de echte wereld geen leven leiden. Dat was een verhaal
van nu. Laten we worstelen met het leven zodat we geen kamerplantjes worden.

Ook in de kunsten vinden we deze tegenstelling tussen deze werelden terug. We
moeten niet ver zoeken. Recent was er in dit kunsthuis een tentoonstelling van David
Hockney. U weet wel, de Britse kunstenaar wiens werk wereldwijd op dit moment het
duurst verkocht wordt. Een prachtige tentoonstelling waar Hockneys grootste werken
uitstekend tot hun recht kwamen. De laatste zaal van de tentoonstelling was gevuld
met zijn recentste creaties: iPad-tekeningen. U mag dit letterlijk verstaan: tekeningen
gemaakt op de tablet. Wat we zagen in de tentoonstellingsruimte waren dus de prints
van dit digitaal ontstane werk. Een merkwaardige ervaring, dat kan ik u wel zeggen. Ik
liep de zaal binnen en. . . ik weet niet wat het was, maar voor mij voelde het doods. Er
was geen materie. Geen doek, verf, objecten, wat dan ook. Het voelde fake. Nep. Niet
echt. Ik miste het contact met het concrete van de beeldende kunst. Die tekeningen



hingen daar wel echt maar het vlees ervan leek te ontbreken. De materie. Het tastbare.
Het menselijke.

En in de muziek gebeurt het ook! Zou u graag Maria Callas eens horen zingen? Bent
u altijd fan geweest maar zoals ik te laat geboren om haar in levende lijve te kunnen
meemaken? U kon, hier in BOZAR, vier jaar geleden een concert meemaken met het
hologram van Callas, bijna echt, begeleid door een symfonisch orkest. Absoluut een
fenomenaal gegeven! La Callas blijft toeren en ontroeren!

En toch weten we allemaal: de hologram-orkesten gaan de wereld niet overnemen.
Men kan de live-ervaring niet vervangen. Het is niet omdat Callas’ ”O mio babbino
caröın de platenkast staat, en op youtube, dat mensen geen kaartje meer kopen voor Il
Trittico in de Koninklijke Muntschouwburg! Die angst dat de muzikanten zonder job
zouden zitten door de opname bleek onterecht. De angst voor de livestreams is onterecht.

Nemø ensemble zal zich niet compleet digitaliseren. We zouden misschien wereld-
beroemd worden als het eerste hologram-ensemble, stel u voor! Maar wat vindt u van
dat idee? Zou u de energie niet missen van het podium? Ons vlees en bloed? Onze
knijpbaarheid. Wij zouden jullie missen, dat zeker.

Maar het is meer dan ’we overleven deze digitalisering wel!’ De boekdrukkunst, de
geluidsopname etc... Het zijn ontzettende verrijkingen gebleken. Het kwaliteitsniveau
van de orkesten is enorm gestegen sinds de opname, er zijn volledig nieuwe kunstvormen
ontstaan die gebruik maken van opgenomen geluidsmateriaal, etc!

Op het podium gebruiken we kennis die we opgedaan hebben in de digitale wereld.
Nemø ensemble en nog vele anderen organisaties zouden niet bestaan zonder die wereld.
We zouden niet samen kunnen komen. We zouden onze inspiratie niet kunnen delen en
naar buiten brengen zoals we nu doen. Als de digitale held van daarjuist zou inzien dat
wat hij doet in de virtuele wereld ook kan toegepast worden in de realiteit, dan zou zijn
leven er anders uitzien.

Dit is een pleidooi vóór het worstelen. Gebruik de digitalisering en alles wat je
online tegenkomt om de confrontatie met het echte leven aan te gaan. Verrijk je leven
met opnames, video’s, games, kennis uit universiteiten waar je niet eens gestudeerd
hebt, gebruik je virtueel netwerk van mensen. Ontwikkel de reflex om je kennis en
vaardigheden uit de digitale wereld te gebruiken om toe te passen in de echte wereld.
We zouden de verhalen van nu niet kunnen vertellen zonder de digitale wereld.

Sommige experimenten en nieuwe producten zullen in de eerste plaats weerzin op-
wekken of zelf walging! Niet alles zal gesmaakt worden, zoals ik geen fan was van
de iPad-tekeningen. Maar moeten die tentoongesteld worden? Absoluut! Zeker heeft
iemand die gezien en daar inspiratie uit geput. Zeker volgen daar nog meer weerzin-
wekkende kunstwerken uit. Maar zeker volgt er een verrijking en een schoonheid ook
uit!

Kunst en technologie gaan hand in hand. We zien tablets tijdens concerten van oude
muziek, er zijn gigantische online archieven met partituren, we kunnen een enorm aantal
masterclasses en concerten op het internet (her)bekijken. Er is freeware beschikbaar om



opnames te bewerken en elektronische muziek te maken. Onze kunstervaring is uniek
voor deze tijd.

Echter, er is ook de angst voor amper gevulde zalen, voor de leegte van het hologram,
voor de te cleane videoclips, het onmenselijke van de tape-muziek. Kunst en technologie
worstelen met elkaar.

Het is duidelijk dat het onze taak is, als jong ensemble in de hedendaagse muziek,
om deze worsteling aan te gaan. Zonder digitalisering hadden we hier niet gestaan,
hadden we nergens gestaan. Voor ons is het duidelijk dat kunst en technologie dansen
met elkaar, als je er voor gaat.

In onze ogen brengen we op die manier nieuwe ervaringen aan anderen, beleven
we steeds iets nieuws en is de kunstervaring uniek en essentieel voor onze tijd. Het
menselijke, het verhalende en het technologische komen samen. Volgens ons is dat de
meest interessante manier om de verhalen van vandaag zo goed mogelijk te vertellen.

Kortom, digitalisering is een deel van ons leven. Het biedt oplossingen. Het on-
dersteunt ons in het waarmaken van dromen. Het verrijkt ons en de samenleving. Het
zorgt voor nieuwe ongeziene ervaringen. Het brengt kennis, spanning en avontuur. Maar
we mogen ons niet laten vangen. We willen niet enkel schermen. We willen niet enkel
ZOOM-meetings, hologrammen, computertekeningen, of een vals gevoel van succes. We
willen ten volle voelen wat het is om mens te zijn. We willen vlees, bloed, zweet en
tranen. We willen worstelen, luisteren, praten, discussiëren, ruzie maken, lachen, huilen,
bouwen, vertrouwen, kennen, streven, beleven en verhalen delen.

Laten we digitalisering omarmen, er mee spelen en tot het uiterste drijven; net zoals
we doen met elkaar. Maar laten we dit nooit vergeten: we moeten blijven worstelen
of beter; echt samen kunst maken, echt samen kunst beleven! Laten we er samen mee
worstelen, mee dansen, mee musiceren!


