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SENSORY
SPACES
Sensory Spaces is de titel van een reeks
solotentoonstellingen in de Willem van
der Vorm Galerij, de gratis toegankelijke
tentoonstellingsruimte in het entreegebied van het museum. Voor iedere editie
wordt een kunstenaar gevraagd om de
de ruimte naar zijn hand te zetten.
Sensory Spaces is the title of a series of
solo exhibitions in the Willem van der
Vorm Gallery, situated in the museum’s
freely accessible entrance area. For each
edition an artist is invited to respond
to the particular characteristics of this
space.

Sensory Spaces 10 — Olaf Nicolai

Olaf Nicolai (Halle, Duitsland 1962) is geïnteresseerd in de
logica achter het vertalen. Wat als een emotie wordt uitgedrukt
in een vorm, een verhaal wordt opgesomd als kleur of architectuur wordt weergegeven als een geluid?

FS: Voordat we het over het werk zelf gaan hebben, ben ik
benieuwd naar de betekenis die muziek voor jou heeft. Het is een
van de weinige zogenaamde non-essentiële activiteiten die we
allemaal delen. We hebben allemaal gedanst, we hebben allemaal
een favoriet genre of lievelingsliedje, en ik heb nog nooit iemand
ontmoet die niet van muziek houdt. Als artistieke uitdrukkingsvorm wordt het gezien als de meest abstracte en
tegelijkertijd de meest directe kunstvorm. Wat is
jouw relatie tot muziek?
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ON: Toen Rainer Werner Fassbinder werd gevraagd
wat hij echt graag wilde doen, zei hij: ‘Ik zou muziek willen
kunnen maken.’ Dat begreep ik meteen. Bij muziek lijkt alles
helder. Met muziek kun je onmiddellijk contact maken, er is
resonantie. En je beïnvloedt iets dat, terwijl je het doet, jou ook
beïnvloedt. Wanneer je neuriet, improviseert, waar komt dat
dan vandaan? Je zou dat identificatie kunnen noemen, maar het
gaat verder dan dat. Wanneer iemand bijvoorbeeld danst en met
zijn eigen lichaam speelt. Dat creëert openingen voor nieuwe
ervaringen die door muziek gestimuleerd worden. Toen ik vijftien was liftte ik naar een open-air jazzfestival, een soort
mini-Woodstock in Oost-Duitsland, in Peitz. Toen ik aankwam,
viel ik bijna om. Jazz was voor mij big band of jazz-rock, maar
daar stonden op het podium een improviserende Gunter Hampel
en Jane Lee, en daarna Peter Brötzmann, en het was een hels
lawaai, chaos. Ik dacht, dit overleef ik niet. Toen ging ik zitten
en luisteren. Deels omdat ik daar was met de mensen waar ik bij
wilde zijn. En na een half uur was ik weg. Compleet verslaafd.
De muziek was ongehoord, op twee manieren. Deze ontdekking
van het nog-niet-gehoorde, dit draag ik sindsdien bij me. Dit
heeft me gebracht bij muziek van Derek Bailey, Aphex Twin en
Helmut Lachenmann. Muziek is altijd dichtbij geweest, ook in
mijn vroege artistieke werk. In mijn vriendengroep schreven
mensen, ze schilderden, maakten 8mm-films en bovenal maakten
ze muziek. Iemand dacht simpelweg, laat ik dat eens proberen.

OLAF NICOLAI

Voor de tiende editie van de Sensory Spaces-reeks presenteert
Nicolai een site-specific aanpassing van zijn ‘Probestücke’ (1, 2
en 3). Voortbouwend op de stelling van de Griekse componist
Iannis Xenakis (1922-2001) dat architectuur ‘bevroren muziek’
is, onderzoekt hij het complexe spanningsveld tussen improvisatie en notatie. Zoals de Franse filosoof Jean-Luc Nancy
(1940) stelt: ‘Misschien is muziek niet een taal zonder logica.
Misschien is het een logica zonder taal.’

Sensory Spaces 10 — Olaf Nicolai

Olaf Nicolai (1962, Halle, Germany) is interested in the dialectics
that lie behind the act of translation. What if an emotion were
performed by a shape, a story summed up in a colour, or if a
piece of architecture were represented by a sound?
For the tenth edition of the ongoing series Sensory Spaces,
Nicolai presents a site-specific adaptation of his ‘Probestücke’
(1, 2 and 3): following the Greek composer Iannis Xenakis’
(1922-2001) definition of architecture as ‘petrified music’, it investigates the complex tensions between improvisation and
notation. As the French philosopher Jean Luc Nancy (1940) put
it: ‘Maybe music is not language without sense. Maybe it is
sense without language.’
FS: Before even digging into the work itself, I am curious to know
what music means to you. It’s one of the few so-called non-essential activities that we all share. We’ve all danced, we all have a
favourite genre or song, and I haven’t met anyone who doesn’t
enjoy listening to music. As an artistic expression, it is considered
to be the most abstract and most direct art form. What is your
relationship to music?
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ON: When Rainer Werner Fassbinder was asked
what he would really like to be able to do, he said:
‘I’d like to be able to make music.’ I understood
him immediately. With music, everything seems clear. With
music you can immediately make contact, there’s resonance.
And you affect something that, as you are doing it you notice is
affecting yourself. When you hum away to yourself, improvise
- where does that come from? One could call that identification.
But it goes beyond that. Like when one dances and plays with
oneself, one’s body. Those are the openings to the new that music
stimulates. When I was fifteen, I hitch-hiked to an open-air jazz
festival, a sort of mini Woodstock in the GDR, in Peitz. As I
arrived, I almost fell over. Jazz for me was big band or jazzrock. But here on stage, improvising, were Gunter Hampel and
Jane Lee, after that Peter Brötzmann, and it was an infernal
racket, chaotic. I thought, I won’t get through it. Then I sat
down and listened. Partly because the people I was around were
those I really wanted to be with. And then, after half an hour, I
was away. Totally hooked. In both senses of the word, unheard
music. This discovery of the not-yet-heard, this has accompanied
me ever since. It has led me to music by Derek Bailey, Aphex
Twin and Helmut Lachenmann. The proximity to music was
there in the artistic work from very early on. In my group of
friends people wrote, painted, made 8mm films and, above all,
made music. One simply thought: I’ll give that a go. A few years
ago, the music critic Magnus Haglund told me that he saw many
connections to music within my work. I thought at first he

Een paar jaar geleden vertelde de muziekcriticus Magnus
Haglund me dat hij veel connecties met muziek zag in mijn
werk. Ik dacht eerst dat hij de werken bedoelde waar muziek
een rol in speelt, maar hij bedoelde de concepten, de manier
waarop ik bepaalde thema’s incorporeer, de manier waarop ik
citeer. En hij had het over ‘verborgen soundtracks’ die in de
werken bestaan. Als voorbeeld noemde hij het werk ‘(Innere
Stimme)’ (Innerlijke stem), een melodie die Robert Schumann
noteerde in de partituur voor zijn pianostuk ‘Humoreske’ en
die de pianist niet hoefde te spelen maar alleen diende te lezen
terwijl hij het stuk speelde. Op die manier zou de pianist
‘gestemd’ worden door die melodie. Iets waarvan het publiek
niet per se weet heeft, maar waarvan men de consequenties wel
kan horen. Jaren later heb ik op basis van dit stuk de performance ‘(Innere Stimme)’ ontwikkeld waarbij de performers
urenlang zongen. Ze neurieden deze melodie en varieerden erop,
improviseerden, dompelden zichzelf onder in de melodie. Wat
is de innerlijke stem, wat of wie horen we daar? Deze vragen
kunnen je in een interessant filosofisch avontuur storten: wat is
de stem eigenlijk?

Fig. 1 Olaf Nicolai, Videostill: Rhythmen, La Tourette,
2014, zangeres / singer:
Truike van der Poel, raam /

FS: Kun je het project beschrijven dat je bij Museum Boijmans
Van Beuningen laat zien, en waarom je met dit voorstel bent
gekomen? Is de reactie/interactie van het publiek in dit werk
belangrijker dan in andere werken?
ON: Tien jaar geleden bezocht ik de kapel La
Tourette, ontworpen door Le Corbusier, nabij
Lyon. Ik was gefascineerd door de raampartijen.
Deze waren ontworpen door de componist Iannis
Xenakis. Hij was een architect en was daar de opzichthouder
van Le Corbusier. En Le Corbusier zei hem dat hij het formaat
en het ritme van de ramen met behulp van het modulor-systeem moest bepalen, aangezien hij zelf geen tijd had om het te
doen. Het modulor-systeem was een numeriek systeem dat
Le Corbusier gebruikte om de verhoudingen van zijn ontwerpen
te bepalen.

6

Terwijl hij aan de ramen werkte, werkte Xenakis ook aan zijn
stochastische muziekcompositie ‘Metastasis’. Stochastische
muziek heeft tot doel om inherent logisch te blijven, terwijl alle
waarneembare causaliteit eruit verwijderd is. Het resultaat is
vaak een zich langzaam ontwikkelende massa van atonale geluiden, die zich geleidelijk richting een stabiele toestand bewegen.
En Xenakis heeft altijd aangegeven dat er veel verbanden waren
tussen de twee werken. En je ziet die connectie: de ramen
zijn heel lang, je loopt erlangs en ziet ritmes die de ruimte verdelen en jou beïnvloeden. Twee jaar geleden, voor het project
‘Speculation About Two Unknown Objects’ (Speculatie over
twee onbekende objecten) voor de Fondation Lafayette, keerde
ik terug naar La Tourette met een groep academici en kunstenaars (fig. 1). Onder hen was een zangeres die al veel werk van
Xenakis had gezongen. Toen ze even pauze had, vroeg ik haar:
‘Kun je de ramen als partituur nemen en ze zingen?’ En zij zei:

Fig. 2 Olaf Nicolai, Ritornello,
2005, courtesy Galerie
EIGEN + ART Leipzig/Berlin,

Fig. 3 Olaf Nicolai, Escalier
du Chant, performance in
Pinakothek der Moderne,
30.01.2011, courtesy Galerie
EIGEN + ART Leipzig/

eorette,

am /

rnello,

window: La Tourette,
courtesy Galerie EIGEN +
ART Leipzig/Berlin,
© VG Bild-Kunst

FS: Could you describe the project you are presenting at Museum
Boijmans Van Beuningen and why you came up with this
proposal? Is the reaction/interaction of the public of greater
importance in this work than in others?
ON: Ten years ago I visited the priory La Tourette, designed by
Le Corbusier, near Lyon. I was fascinated by the window fronts.
These were designed by the composer Iannis Xenakis, he was
an architect and Le Corbusier’s site manager there.
And Le Corbusier told him to determine the size
and rhythm of the windows according to the
Modulor system, since he himself had no time to
do it. The Modulor system was a numerical system
which Le Corbusier used to generate the proportions of his
designs.
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foto / photo: Sharjah
Biennale, © VG Bild-Kunst
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meant works in which music appears, but he meant the
concepts, the way I incorporate and process certain themes, the
way that I quote. And he spoke of ‘hidden tracks’ that exist in
the works. As an example, he named the ‘(Innere Stimme)’
(Inner Voice) - a melody that Robert Schumann notated in the
score for his piano piece ‘Humoreske’ and which the pianist
should not play but only read whilst playing the piece. And in
that way be ‘tuned’ by it. Something the audience does not
necessarily know, but whose consequences they can hear.
Years later, from exactly this piece I developed the performance ‘(Innere Stimme)’, in which the performers sang for
hours on end, hummed this melody, varying it, improvising,
immersing themselves in it. What is the inner voice, what or
whom is one hearing there? Following these questions leads
one to a fascinating philosophical adventure. What is the voice,
actually?

Berlin, foto / photo: Haydar
Koyupinar, © Pinakothek
der Moderne, Bayerische
Staatsgemäldesammlungen;
VG Bild-Kunst

While working on the windows, Xenakis was also working on
his stochastic musical composition ‘Metastasis.’ Stochastic
music aims to remain inherently logical, even though all
perceivable causality has been removed from it. The result often
being a slowly evolving mass of atonal sounds, gradually
moving towards a stable state. And Xenakis always pointed out
that there was much connecting the two works, the music and
the windows. One notices this connection - the windows are
very long, you walk alongside them and see these rhythms that
divide the space and affect you. Two years ago, for the project
‘Speculation About Two Unknown Objects’ for the Fondation
Lafayette, I returned to La Tourette with a group of academics
and artists (fig.1). Among them was a singer who had already
sung a lot of Xenakis. While she was on a break from work, I
asked her: ‘Say, can you take the windows as a score and sing
them?’ And she said: ‘Sure’. The relationship between the space
and the sound instantly became clear. ‘Probestück’ addresses
this. The wall drawings are developed from the Modulor system
and form architectural elements. At the same time, I had various
singers interpret the drawings as musical scores. Each singer
worked alone, without hearing anything of the other singer’s

‘Tuurlijk’. De relatie tussen de ruimte en het geluid werd
onmiddellijk duidelijk. ‘Probestück’ richt zich hierop. De
muurtekeningen zijn ontwikkeld vanuit het modulor-systeem
en vormen architectonische elementen. Tegelijkertijd heb ik
diverse zangers de tekeningen laten interpreteren als partituur.
Elke zanger heeft alleen gewerkt, zonder iets van het stuk van
de andere zanger te horen. Maar bezoekers horen niet alleen de
individuele interpretaties van elke notatie. Ze horen ook hoe
beide stukken samen klinken, stukken die onafhankelijk van
elkaar gecreëerd zijn. Het publiek kan zelf zien hoe deze vertaling van grafische vorm naar geluid plaats vindt.
FS: Voor Sensory Spaces nodigen we een kunstenaar uit om een
nieuw werk te creëren op basis van een vast gegeven, namelijk de
fysieke ruimte. Je hebt ‘Probestück 1, 2, 3’ in het verleden al gepresenteerd. In hoeverre zal deze versie in de buurt van de originele
presentatie blijven? Heb je ervoor gekozen om iets toe te voegen
of weg te laten?
ON: Aangezien de tekeningen van ‘Probestück’ gebaseerd zijn
op proporties, kunnen ze gepresenteerd worden in verschillende
formaten. De zangers hadden een A3’tje in hun handen. In de
eerste tijdelijke presentatie, waren de tekeningen rechtstreeks op
de bestaande muren getekend. Voor ‘Probestück’ is elke nieuwe
presentatie een soort repetitie of test om te zien hoe ruimte,
notatie en geluid samen kunnen werken in een
gegeven context. Sensory Spaces maakt het voor
het eerst mogelijk om een ruimte te ontwerpen
waarbij alle drie de notaties als architectonische
elementen functioneren. Een ruimte die echt is
gevormd door de ‘Probestücke’ en een ruimte die de bezoekers
niet alleen betreden maar ook helpen vormen - via geluid. Het
publiek ervaart binnen de gegeven setting op een heel directe,
zintuigelijke manier de dialectiek van geluid als een vertaling.
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FS: In een aantal van je werken zit een vergankelijk element
besloten. Dat kan de vorm aannemen van zogenaamde ‘sociale
sculpturen’ zoals een poster met instructies om vallende sterren
te kijken (‘Welcome to the Tears of St. Lawrence’, 2005) of het
kunnen simpele handelingen zijn zoals de was ophangen tussen
twee ramen (‘Ritornello’, 2005) (fig. 2) of een boemerang gooien
vanaf het dak van een gebouw (‘Giro’, 2015). De kern van deze acties
lijkt tegenovergesteld te zijn aan de kern van de stochastische
muziek van Xenakis (een willekeurig proces dat zich ontwikkelt
met de tijd maar waarvan de waarschijnlijkheid en regels duidelijk zijn vastgesteld). Hoe zou je toeval of vrije wil verzoenen met
regels? En zie je muziek enkel als iets vergankelijks?
ON: De ontmoeting van de architectuur en Xenakis’ muziek is
enkel een startpunt. Het gaat - zoals je al zegt - over toeval, vrije
wil met regels. Het gaat over vertaling en de grenzen daarvan.
Wat gebeurt er wanneer ik iets vertaal? Wat is een notatie? Wat
is een instructie? Wat betekent het om te interpreteren, of om te
improviseren? Een partituur van de componist Earle Brown

piece. But visitors do not only hear the respective individual
interpretations of each notation. Rather, they hear also how
both pieces sound together, pieces that were created independently of each other. The audience can see for themselves how
this translation of graphic form into sound functions.
FS: For Sensory Spaces, we invite an artist to produce a new
work, based on a given, which is the physical space. You have
already presented ‘Probestück 1, 2, 3’ in the past. To what extent
will this version be close to the original presentation? Have you
chosen to add or omit some of its elements?
ON: Since the drawings from ‘Probestück’ are based on proportions, they can be presented in a variety of sizes. The singers
had an A3 piece of paper in their hands. In the first, temporary
presentation the drawings were drawn upon the existing walls.
For ‘Probestück,’ each new presentation is a sort of rehearsal or
a test, of how space, notation, and sound can work together in
the given context. Sensory Spaces makes it possible, for the
first time, to design a space featuring all three notations as
architectural elements. A space that really is formed by the
‘Probestücke' and a space which the visitors not only enter, but
also help to shape - through sound. Within the given setting, the
audience can experience very directly, on a sensory level, the
dialectics of sound as a translation.
FS: The ephemeral component is present in a
number of your works, whether it takes the form of
the so-called ‘social-sculptures’, such as a poster
containing instructions to watch a meteor shower
(‘Welcome to the Tears of St. Lawrence’, 2005), to simple gestures like hanging laundry between one window and another
(‘Ritornello’, 2005) (fig. 2) or throwing a boomerang from the top
of a building (‘Giro’, 2015). These actions seem to be based on
requisites that are opposed to those that characterise the
stochastic music theorised by Xenakis (a random process that
develops over time but with clearly established probability and
rules). How would you reconcile chance, or free will with rules?
And do you see music as merely ephemeral?
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ON: The meeting of the architecture and Xenakis’ music is
merely a starting point. It is, as you say, about chance, about
free will with rules. It is about translation, its boundaries. What
happens when I translate something? What is a notation? What
is an instruction? What does it mean to interpret? What does it
mean to improvise? A score by the composer Earle Brown
resembles a drawing and it is up to the performer to interpret it:
there are none of the classical parameters of a musical score.
And despite this, it is not arbitrary. There are moments in compositions when you can see that the composer is only interested
in the logic of the composition itself and not how it will sound.
The point is not to dissolve the tension between coincidence
and calculation. It’s about the procedures one uses while working on a piece. What happens there?

lijkt op een tekening en de uitvoerder moet deze zelf interpreteren: de klassieke parameters van een muziekpartituur
ontbreken. En ondanks dat, is het niet willekeurig. Er zijn
momenten in muziekpartituren waar je ziet dat de componisten
alleen geïnteresseerd zijn in de logica van de compositie zelf en
niet hoe het zal klinken. Het gaat er niet om dat de spanning
tussen toeval en berekening wordt weggehaald. Het gaat om de
manier waarop iemand met het stuk aan de slag gaat. Wat
gebeurt er in dat proces?
FS: Kun je meer vertellen over je eerdere werken waarbij geluid
een primaire bron was?
ON: Het eerste werk waarbij muziek centraal stond was de
productie van George Friedrichs Haas’ ‘In Vain’ in Theater
Basel in 2003. Het toneelstuk leek op een opera van een uur
zonder zang, en ik heb het opgezet als een ‘walk in’, filmische
installatie waarin de film is gemaakt voor het geluid. De performance die ik noemde, ‘(Innere Stimme)’, was een omslag. Daar
richtte ik me voor het eerst op de menselijke stem, en dat
ontwikkelde zich tot het project van een jaar ‘Escalier du Chant’
(2011) in de Pinakothek der Moderne in München (fig. 3). Daarbij
nodigde ik twaalf hedendaagse componisten uit om songs te
maken over een politieke gebeurtenis die hen op dat moment
bezig hield. Elke maand werden nieuwe liedjes uitgevoerd. De
zangers verspreidden zich door het museumpubliek en begonnen onaangekondigd te zingen.
Voor de afgelopen Biënnale van Venetië heb ik
een project gemaakt over de politiek van de stem,
‘Non consumiamo... (to Luigi Nono)’ (We consumeren niet… (aan Luigi Nono)). In beide projecten worden naast
de vraag ‘wat kan geluid zijn’ ook vragen gesteld over de relatie
van geluid tot onze sociale, ideologische, of politieke wereld.
Hoe woont geluid in ons? Ik word geraakt door de stem, de
nabijheid van zingen en ademen. Zoals een gebaar een lichamelijke impuls is die ergens op wijst, en daarom betekenisvol is
zonder precies te hoeven weten wat de betekenis ervan is, zo is
het ook met de stem, met geluid. Iets waarvan we de logica, de
betekenis, niet meteen kunnen benoemen, maar wat wel
betekenis heeft. En zonder welke er misschien geen betekenis
kan zijn.
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FS: Could you elaborate on your previous works that used sound
as a primary source?
ON: The first work in which music stood at the centre was the
production of George Friedrichs Haas’ ‘In Vain’ at the Theater
Basel in 2003. The play resembled an hour-long opera without
any singing, and I staged it as a walk-in, filmic installation in
which the film was composed for the sound. The performance I
mentioned ‘(Innere Stimme)’ is something of a turning point.
There, I focused for the first time on the human voice, and that
developed into the year-long project ‘Escalier du Chant’ (2011)
in the Pinakothek der Moderne in Munich (fig.3). I invited
twelve contemporary composers to compose songs relating to a
political event of current importance for them. Each month,
the new songs were performed. The singers were scattered
among the museum public and began singing unannounced.
For last year’s Venice Bienniale I realised a project about the
politics of the voice, ‘Non consumiamo… (to Luigi Nono)’ (We
don’t consume... (to Luigi Nono)). In both projects, next to the
question ‘what can be sound?’ questions were posed about the
relationship of sound to our social, ideological, or political
world. How does sound inhabit us? I am moved by the voice, the
proximity of singing and breathing. Just as a gesture is a bodily
impulse that also indicates something, which makes it meaningful, without needing to have any specific meaning. It is the same
with the voice, with sound. Something whose
sense we cannot directly name, but which has
sense, and without which perhaps there can be no
sense.
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