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PROLOOG EN DANKWOORD

… Die gedempte uitbarsting van lijnen en geuren veroorzaakt een zwaarmoedig gevoel 
van volheid. Alsof ogen en reukvermogen ineens geheel nieuwe taken opgelegd hadden 
gekregen, en nu de boodschappers waren van een buitengewone, onbarmhartige werke-
lijkheid. Bustianu moet denken aan sommige werken van schilders uit het Noorden, zo 
rechtlijnig en uitbundig, zo gedefinieerd en ongedefinieerd tegelijkertijd. De penseelvoe-
ring van dit doek is een tragische, samengestelde Vlaamse brij, waarin ook de geluiden 
meewerken om de ruimte te omschrijven. De vlucht van de havik die schreeuwende 
parabolen tekent, de beslagen schoenen van de bandieten die het korrelige oppervlak van 
de rotsen schetsen, het gezoem van de insecten die de leegte vullen. Alsof het gehoor een 
voortekening maakt die al net zo uitbundig is als het latere fresco. Een smakelijke teke-
ning die je het water in de mond doet lopen, die zorgt voor een romige tastbaarheid van 
primaire kleuren: de cyanotische smaak van de lucht die je keel droogt, het gehele aroma 
van het hooi dat in de zon wordt gegaard, de rode verrukking van de kolen, van het vlees, 
van het roestbruine mos. Bustianu is net een kind dat het schilderij van dichtbij wil bekij-
ken, van zo dichtbij dat de vormen hun vormen verliezen en de penseelstreken voelbaar 
worden. Bustianu is een kind dat de verbrijzelde lijn van de horizon wil aanraken, en de 
dikke smaak van grijze room wil proeven. Hij staat er zo met zijn neus bovenop dat de 
vlierstruiken in de vallei net speldenprikken van poreus wit zijn onder zijn vingertoppen, 
en het beekje, dat langs de beuk stroomt, is niet meer dan een golvende turkooizen lijn 
die lichtjes meegeeft onder de druk van zijn duim. Het geheel kan het wel vergeten. Het 
geheel eist afstand, op zijn minst drie stappen. En dus zet Bustianu, met de klank van 
Farina’s stem die tegen hem praat nog in de oren, drie stappen achteruit (Marcello Fois 
2007: 275).

Toen ik in 1980 mijn diploma als licentiate in de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, 
richting Musicologie, behaalde met een licentieverhandeling over het Instrumentale The-
ater van de componist Mauricio Kagel (1923-2008), kon ik niet vermoeden dat deze 
studie de aanzet zou worden tot een verdere verdieping in de film. Reeds op dat moment 
werd ik door de musicoloog Rokus de Groot en de filosoof Marcel Martens bijgestaan 
met waardevolle commentaren om meer inzicht te krijgen in Kagels a-typische muziek-
composities. Kagel grijpt namelijk terug op de herkomst van het woord com-positie als 
samen-stelling. Deze opvatting heeft me in mijn lesgeven over geluid en muziek in de 
film aan cineasten en animatiefilmers geïnspireerd om de film te benaderen vanuit zijn 
bewegingsaspect en vanuit een compositorische invalshoek. Dit perspectief is eveneens de 
basis van mijn onderzoek geworden. 

Ik dank in het bijzonder prof. dr. Rokus de Groot als toegewijde promotor van mijn 
proefschrift. Voor mijn onderzoek was het van cruciaal belang om begeleid te worden 



12 13

bied kritisch te benaderen. De I-fut-sessies met Tina Bastajian, Zeynep Gunduz, Pepita 
Hesselberth, Maria Poulaki, Laura Schuster en Jennifer Steetskamp, onder de wisselende 
begeleiding van Michael Wedel, Wanda Strauven en Alexandra Schneider, zijn voor mij 
een bijzondere voedingsbodem geweest om de link te kunnen leggen tussen mijn musico-
logische basisdispline, mijn eigen artistieke ervaring en de filmstudies. 

Dank ook aan mijn collega’s en leden van de Cameo-onderzoeksgroep (KASK/School of 
Arts Gent), met wie ik de prille ontwikkeling van de onderzoekscultuur in de kunsten aan 
de Hogeschool doormaak.

Tijdens de lange mentale rit van dit proefschrift ben ik door vrienden met raad en daad 
bijgestaan. Trees en Ludwig, Lieve en Dirk, Goele en Wim hebben gezorgd voor de no-
dige afwisseling van studie- en schrijfplekken. De precieuze momenten in Dia Choria, 
Rozebeke, Santiago de Chile en Châtillon hebben de concentratie gestimuleerd. Ook een 
bijzondere dank aan Truusje Graste en Jeanette Werkhoven voor hun gastvrijheid tijdens 
mijn talloze verblijven in Amsterdam en aan Lieva voor de collegiale ondersteuning. Zon-
der de ontspannende en vrolijke avonden met Goele, Tine, Eric, Walter en Marjan, de 
yogamomenten met Eva, Kaat, Rony, Greet, Hilde, Veva, Tine, An, Dirk en de weekends 
met mijn Laban-dansvriendinnen was deze verdiepende studie niet mogelijk geweest. 

Veva Leye, Jeroen Paternot en Michel Schöpping dank ik voor het lezen van mijn teksten 
en hun bemoedigende commentaren .

Mijn bijzondere dank aan Petra Vanderjeught voor het enthousiast volgen en het nalezen 
van mijn teksten en aan Elias Heuninck voor alle praktische steun. 

En ten slotte schieten mijn dankwoorden te kort voor Marcel Martens die mij als leefgenoot 
van dag tot dag in alle facetten liefdevol, ondersteunend en kritisch heeft bijgestaan. Door 
hem heb ik ten volle kunnen genieten van deze studieperiode. Marcello, mille grazie.

door een musicoloog die als componist de musicologie als humane wetenschap niet los-
koppelt van de kunstpraktijk. Hij heeft mij steeds gestimuleerd om mijn eigen artistieke 
pad als kernpunt te nemen bij het onderzoek. Dit heb ik bijzonder geapprecieerd. Zo 
heeft hij mij de kans gegeven om de musicologie als discipline te verruimen naar een stu-
die van het geluid in de film met een onderzoek in en over de kunsten. Ook mijn copro-
motoren prof. dr. Christel Stalpaert, professor in de theaterwetenschappen, en dr. Helena 
De Preester, docente filosofie, wil ik extra bedanken voor hun open, ondersteunende en 
kritische begeleiding. Het samen organiseren van de conferentie Inner Movement: the 
Motor Dimension of Imagination (2011) met Helena was als een geschenk, waarbij ik de 
mogelijkheid kreeg om de kern van mijn proefschrift te toetsen aan een breder internati-
onaal artistiek en wetenschappelijk veld. 

Zonder de fijne samenwerking in het onderzoek en in het lesgeven met mijn geluidscol-
lega’s Griet Van Reeth en Michel Coquette was mijn proefschrift niet op dezelfde manier 
tot stand gekomen. Met hen beleef ik onderzoek, onderwijs en artistieke praktijk in een 
constante organische verbinding, waarvoor ik hen zeer dankbaar ben. 

Mijn oud-studenten en studenten hebben in en door hun artistieke werk dit onderzoek 
voortdurend bevraagd, gestimuleerd en scherp gesteld. In het bijzonder dank ik de stu-
denten Anne Fehres, Ann-Julie Vervaeke, Elisabeth Impens, Emmanuel Adjei, Lennert 
De Taeye, Lukas Dhont, Marleen Ozgür, Niels Faes en Yves Sondenmeier voor hun en-
thousiaste samenwerking tijdens de eindsprint. Mijn oud-studenten Nathalie Teirlinck, 
Elias Grootaers, Tomas Hendriks, Olivia Rochette en Gerard-Jan Claes dank ik voor de 
gezamelijke zoektocht en hun specifieke bijdrage in dit onderzoek. 

Het is in deze artistieke omgeving en onderzoekscultuur in de kunsten die door Wim De 
Temmerman, decaan van de School of Arts Gent in het bijzonder wordt gestimuleerd, dat 
ik de kans heb gekregen om, in samenwerking met het Internationaal Filmfestival van Gent, 
ForumK vzw en het VAF, workshops te organiseren met prominente sound designers als 
Walter Murch, Daniel Deshays en Larry Sider. Hiervoor wil ik mijn dank betuigen. 

De workshops en de gesprekken met Walter Murch, Daniel Deshays en Larry Sider heb-
ben in dit onderzoek een bijzondere waarde. Ik heb geleerd hoe deze geluidskunstenaars, 
die meestal in de schaduw van het filmgebeuren werken, hun artistieke en inhoudelijke 
bijdrage tot de film tot in de kleinste details uitwerken. Hun enthousiasme en hun manier 
om elke film en elk project steeds weer met frisse oren te benaderen, werkt aanstekelijk. Ik 
ben hen dankbaar voor de openheid waarmee ze hun kennis en kunnen hebben gedeeld. 

Tijdens mijn studie zijn een aantal ASCA-leesgroepen van cruciaal belang geweest. 
Het Collegium Musicologicum in Amsterdam heeft mij in de gelegenheid gesteld om 
mijn studie via discussies af te toetsen binnen het gebied van de musicologie. Het Film-
Philosophy Seminar heeft mij gestimuleerd om Deleuzes filmtheorie vanuit mijn vakge-




