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The Derailment of the Usual
Paul Devens (1965, Maastricht) is een pionier
op het gebied van klankkunst. Hij heeft geluid
als medium in de regio en daarbuiten op de
kaart gezet. Zijn praktijk beslaat een breed
scala uiteenlopend van geluidskunstwerken,
architectonische interventies, performances
en uitgaven op CD en vinyl. Welke vorm Devens
ook kiest, zijn werk heeft altijd betrekking op
de sociale, politieke of historische situatie van
een plek. Hij exposeert internationaal, geeft
lezingen en concerten. Daarnaast is hij docent
aan de kunstacademie in Maastricht waar hij in
1989 zelf afstudeerde.

Omslag: Folly / The derailment of the usual (2021) detail, Paul Devens
Vorige pagina: Project Speak2Tweet/ I’m the Son of the Nile, 2013,
Heba Y. Amin. Video still, 6’18’’ Courtesy of the artist

In de tentoonstelling The Derailment of the
Usual treedt Paul Devens als kunstenaar,
maar ook als curator, docent en performer op.
Zijn eigen werk is te zien in de lange zijzalen,
waaronder een nieuwe productie die hij
speciaal voor deze tentoonstelling ontwikkelde.
Voor de andere ruimtes nodigde hij, samen met
co-curator Eline Kersten (1994, Maastricht),
twee kunstenaars uit met wie Devens zich
verbonden voelt en wier werk veel raakvlakken
heeft met dat van hem. Lis Rhodes (1942,
Verenigd Koninkrijk) is een kunstenaar en

activiste die zich al haar hele werkzame
leven politiek engageert en cinema en geluid
daarvoor inzet. De Egyptische kunstenaar
Heba Y. Amin (1980) maakt politiek en
activistisch werk rondom historische
gebeurtenissen. Gezamenlijk staan ze
voor meerdere generaties kunstenaars uit
diverse windstreken die met geluid werken.
Tussen de kunstwerken hier op zaal vindt een
dialoog plaats vanuit de opvatting dat klank
verankerd is in een sociale, activistische en
politieke werkelijkheid.
Het medium klankkunst wordt pas
sinds kort door musea gepresenteerd en
verzameld. Lange tijd bleef klankkunst
in de luwte, en werd er relatief weinig
kunsthistorisch onderzoek naar gedaan.
Ook voor het Bonnefanten is het nog een
ondervertegenwoordigd medium in de
collectie. Met deze tentoonstelling zet
Devens zijn kennis en het netwerk dat hij in
de loop van decennia heeft opgebouwd in, om
het medium klankkunst voor het voetlicht te
brengen. Dit doet hij naast de tentoonstelling
ook met een flankerend symposium en in
concerten. Tevens treedt hij op als performer
met zijn band en kunstenaarscollectief
Otomax.

The Derailment of the Usual wil, zoals de
titel zegt, onze omgang met het alledaagse
ontregelen. De tentoonstelling wil ons
bewust maken van de manier waarop
architectuur en klank onze beleving en
waarneming beïnvloedt. De kunstwerken
dagen ons daarnaast uit om met een open
blik te kijken en te luisteren naar de dingen
waar we normaliter geen acht op slaan en
die we aannemen voor wat ze zijn. In deze
tentoonstelling zetten kunstenaars geluid
in als middel om de samenleving te begrijpen
en ter discussie te stellen. Ontregeling
en ontwrichting worden gebruikt om de
werkelijkheid achter de façade hoorbaar te
maken.
Aanvankelijk nodigde het museum Paul
Devens uit om een project te realiseren
over een onderwerp dat hem als geboren
en getogen Maastrichtenaar al jaren
bezighoudt: hoe het industriële verleden
van de stad haar stempel heeft gedrukt op
het huidige leven en de rol van architectuur
en klank daarin. Zijn interesse in dit
onderzoeksgebied is mede gemotiveerd
door de misstanden in de lokale historische
maakindustrie die in de loop der tijd verstoft

en vergeten zijn. Vooral de sociale context
en de schrijnende woonomstandigheden van
de arbeiders van de lokale keramiekfabriek
die in een woonkazerne leefden, trokken zijn
aandacht. In zijn nieuwe geluidskunstwerk
Folly / The Derailment of the Usual brengt hij
dit gebouw weer tot leven waardoor het lijkt
alsof hiermee geluiden uit het verleden weer
hoorbaar zijn. Devens zette de uitnodiging
voor een solotentoonstelling uiteindelijk
om naar een groepstentoonstelling met
een bijgaand symposium en een concert.
Deze houding getuigt van de urgentie om de
klankkunst onder de aandacht te brengen,
samenwerking voorop te stellen en kennis uit
te wisselen.

Zaal 1
Paul Devens (1965, Maastricht)
Centraal in het werk van Paul Devens staat de
wisselwerking tussen geluid en architectuur, en de invloed
hiervan op de sociale omgeving. Architectuur en sociale
context bepalen onze omgang met anderen, hoe we ons
bewegen en voelen. Een café nodigt bijvoorbeeld meer
uit tot het maken van geluid dan een bibliotheek, en een
kathedraal is fundamenteel anders ontworpen voor
klank dan een auditorium. Devens doet onderzoek naar
deze geluidsgedragingen, zowel op locatie als in teksten
en artikelen. In zijn nieuwe geluidsproductie Folly / The
Derailment of the Usual duikt hij de lokale geschiedenis
in om meer te weten te komen over de Maastrichtse
maakindustrie.
De stad Maastricht maakt maar al te graag goede sier
met haar keramische erfgoed dat destijds vooruitstrevend
was, maar laat daarbij de negatieve kanten vaak buiten
beschouwing. De mensonterende omstandigheden waarin
de fabrieksmedewerkers en hun gezinnen moesten
leven zijn nog weinig onder de aandacht gebracht. Folly
/ The Derailment of the Usual presenteert een sonische
heropvoering van de eerste industriële huurkazerne in
Maastricht.
Keramiekfabriek ‘Petrus Regout en Co’ (later ‘NV De
Sphinx’) was een van de eerste succesvolle bedrijven in
de industriële revolutie in Nederland. Om de productie
logistiek te stroomlijnen liet Regout in 1863-64
een huurkazerne bouwen als huisvesting voor zijn
fabrieksarbeiders, en gaf het de naam ‘Cité Ouvrière’. De
leefomstandigheden waren er erbarmelijk: hele gezinnen

Deze pagina: ‘Logement voor 72 huishoudens’. Bouwkundige tekening 1863
Volgende pagina: Folly / The derailment of the usual (2021). Afmetingen variabel.
Foto: Paul Devens
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leefden op één kamer en er was zelfs een zogenaamde
lijkenkamer op elke verdieping aanwezig. Vanzelfsprekend
deed dit de bestrijding van epidemieën meer kwaad dan
goed. Het gebouw kreeg de bijnaam “Menschenpakhuis”. De
behoefte van Regout om volledige controle te hebben over
zijn arbeiders via deze huurkazerne kent een hedendaagse
tegenhanger: denk aan de vele digitale technieken om
controle te kunnen uitoefenen op het gedrag van burgers,
consumenten en werknemers, zoals de intelligente
camera’s in het straatbeeld of het volgen van koop- en
surfgedrag via cookies.
De op schaal verkleinde huurkazerne Cité Ouvrière is hier
te zien. Devens deconstrueerde de losse onderdelen van het
gebouw en vulde dit gedeeltelijk met water. De vloeren en
binnenwanden van het schaalmodel worden hierin langzaam
op- en neer gehesen met een kleine elektrische takel. Dit
geheel staat in verbinding met microfoons die het geluid
van de aluminium verdiepingen in de maquette opnemen.
De miniatuur verwordt hierdoor tot een galmkamer. Het
naklinken van het materiaal verandert door de demping
van het water, net zoals een pan anders kan klinken bij de
onderdompeling in water. In en buiten het museum staan
microfoons verspreid opgesteld. Dit opgenomen geluid
wordt vervolgens door een luidspreker ‘geprojecteerd’ op
het trillende metaal van de maquette. Het nagalmende
geluid wordt een soundscape die het verleden met het
heden verbindt.

Folly / The derailment of the usual (2021).
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Zaal 2
Lis Rhodes (1942, Verenigd Koninkrijk)
Lis Rhodes is een gelauwerde feministische kunstenaar,
filmmaker en activiste. Met haar werk doorbrak ze de
traditionele opvatting van cinema. Film is voor Rhodes
zoveel meer dan een Hollywoodproductie op het witte
doek. Het is ook een communicatiemiddel dat onze kijk op
bewegend beeld, geluid en taal definieert. De werken in
haar uitgebreide oeuvre getuigen van haar zoektocht om
cinema op nieuwe manieren zichtbaar te maken. Dit doet
ze door middel van radicale kunstwerken, manifestaties
en als docent. Al deze verschillende activiteiten zijn even
belangrijk voor Rhodes. Er is veel samenhang tussen haar
werk en ze wil ons bewust maken van de informatiestromen
die ons leven binnenkomen en ons beïnvloeden.
Een sleutelwerk in haar oeuvre is de ruimtelijke installatie
Light Music uit 1975-76. Deze audiovisuele productie wordt
al decennia geprezen als vroeg voorbeeld van participatieve
cinema, waarin de beschouwer een actieve rol neemt. In de
afgelopen jaren toonde Lis Rhodes het werk onder andere
tweemaal in het Tate Modern in Londen.
Light Music is voortgekomen uit de povere aandacht
die werd geschonken aan vrouwelijke componisten in
de Europese traditionele klassieke muziek. Het werk
begon als een compositie van tekeningen die met een
rostrumcamera zijn gefilmd. Het in- en uitzoomen op de
tekeningen is te horen wanneer de intervallen tussen de
lijnen verbreden of versmallen, zodat de toon van het geluid
stijgt of daalt. De afbeelding op de optische track van de
filmafdruk produceert geluid: het geluid is het beeld en
het beeld is het geluid. Light Music bestaat uit twee 16

=

millimeter filmprojecties die zwart-witte geometrische
vormen en horizontale strepen op de muur projecteren.
De luide staccato brom- en pieptonen staan in verbinding
met de snel verspringende tekeningen en vormen van de
filmprojectie. Op haast fysieke manier wordt lichaam
en geest ondergedompeld in het medium geluid. Rhodes
beschouwt het kijken naar film niet als een passieve
aangelegenheid, ze wil een lichamelijke reactie oproepen
en aanzetten tot meedoen. Light Music nodigt het publiek
uit rond te lopen in de ruimte. Staande tussen projector en
beeld ontstaan schaduwen in de projectie op de wand en
maakt zo van de (passieve) kijker een (actieve) deelnemer.
Ook geluid wordt in Light Music autonoom en speelt geen
ondergeschikte of dienende rol meer. Beeld en geluid zijn
volkomen gelijkwaardig.
Deze installatie wordt op vaste tijden geactiveerd.

LIGHT MUSIC 1975, 16 mm film strips with optical tracks- note 26 frames adjustment - in
relation to the optical sound track which has been slipped to counter for spacing of the optical
sound head on the projector from the lens Lis Rhodes
Volgende pagina: LIGHT MUSIC 1975, Setting up Light Music in the Tanks Tate Modern 2009
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Zaal 3
Heba Y. Amin (1980, Egypte)
Heba Y. Amin maakt politiek en activistisch werk. Haar
ruimtelijke installaties leveren kritiek op gebeurtenissen in
de recente geschiedenis. De geschiedenis, zoals we deze in
Europa kennen uit de boeken, is voor Amin geen vaststaand
gegeven. Ze voegt hier nieuwe perspectieven aan toe die
een alternatieve geschiedschrijving voorstellen. In haar
kunstwerken koppelt Amin gebeurtenissen uit het MiddenOosten aan vergelijkbare mondiale problematieken. Op
deze manier kaart ze via haar persoonlijke achtergrond
grotere kwesties aan. De rol van media en technologie in
het politieke landschap is een terugkerend thema in haar
werken. Amin is tevens werkzaam als docent en curator.

communicatieverbinding op met de rest van de wereld. Dit
stelde de lokale bevolking in staat om hun berichten aan de
wereld hoorbaar te maken.
Heba Y. Amin volgde dit platform op de voet om de opstand
en ongeregeldheden in haar thuisland te volgen. De toon
van de voicemailberichten was niet politiek van aard, maar
vol emotie, pijn en hoop. Ze archiveerde deze berichten en
beheert vandaag de dag het archief van deze persoonlijke
verslagen van de politieke bezetting en dit historische
moment in de Egyptische- en wereldgeschiedenis. In dit
werk voegde ze de audioberichten samen met videobeelden
van vervallen architectuur-in-aanbouw in Egypte als
visuele erfenis hoe Moebarak’s corrupte regime het land
bijna failliet achterliet.

In het Bonnefanten toont Amin haar doorlopende
werk Project Speak2Tweet dat voortkwam uit de
gebeurtenissen tijdens de Arabische Lente die begon met
protesten die de machtsverhoudingen in de Arabische
wereld verstoorden. Voor de eerste keer komt dit werk nu
naar Nederland. De acht videoschermen in de installatie
Project Speak2Tweet tonen zwart-wit beelden van
lokale bouwputten en skeletten van gebouwen. Je hoort
Arabische berichten die in het Engels ondertiteld zijn.
Tijdens de massale protesten in Caïro tegen het regime
van president Moebarak sloot de regering de verbinding
met het internet af. Daardoor kon de bevolking niet
meer communiceren met de rest van de wereld. Een
groep hackers in Berlijn richtte daarop het platform
‘Speak2Tweet’ op, dat ingesproken voicemailberichten
direct op Twitter plaatste. Zo ontweken ze de opgeworpen
barricades op het internet en richtte een alternatieve

.

Project Speak2Tweet/ My love for you, Egypt, increases by the day, 2011, Heba Y. Amin.
Video still, 6’18’’ Courtesy of the artist
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Installation View, When I see the future, I close my eyes, The Mosaic Rooms, London, 2016
Courtesy: Heba Y. Amin, Zilberman Gallery and The Mosaic Rooms

Zaal 4
Paul Devens (1965, Maastricht)
Talking Machine is een klankwerk dat Paul Devens in 2017
maakte. Deze pratende machine volgt een willekeurig
patroon en bepaalt dus zelf wat je ziet en hoort. De flarden
tekst zijn afkomstig van een onvertaald historisch essay
Die Sprechmaschine. Ein technisch-aesthetischer Versuch
van Rudolph Lothar waarin de auteur zich afvraagt wat er
gebeurt wanneer je een sprekende machine op het toneel
zet in plaats van een acteur. Accepteert het publiek dat?
Dit essay liet Devens uitspreken door een computer
gegenereerde mannen- en vrouwenstem, en nam het
vervolgens op met een analoge bandrecorder. Het werk
aan de muur beweegt met een afspeelkop willekeurig over
de strookjes tekst heen die op het bord geplakt zijn. De
stemmen zijn dan weer opnieuw hoorbaar, steeds in een
verkeerde volgorde, met andere snelheid, achterstevoren of
diagonaal afgespeeld. Door deze handeling wordt het essay
zelf gemechaniseerd en gerobotiseerd, maar lijkt het via
geprogrammeerde toevalsfactoren een eigen wil te hebben.
Talking Machine maakt een verbinding tussen het heden
en verleden: de oude analoge technologie van tape wordt
hier ingezet om een commentaar op de actualiteit te
geven. Lothar schreef dit essay in 1924, maar het is nu
relevanter dan ooit. Het werk bekritiseert onze huidige
mediasamenleving waarin we toenemend afhankelijk zijn
van informatie- en communicatietechnologie, waarbij de
grens tussen mens en machine vervaagt.

Talking Machine (2017), Paul Devens

”

Achter in de zaal bevindt zich Platform, een interactief
kunstwerk uit 2013. Paul Devens nodigt het publiek
uit om een tijdje te verblijven op dit houten podium. De
uitgefreesde lijnen in het oppervlakte stellen plattegronden
voor van verschillende sociale ruimtes. Het zijn vanuit
wetgeving en overheid standaard gehanteerde maten uit de
sociale woningbouw en van verschillende gevangeniscellen.
Ruimtes waarin mensen veroordeeld zijn om te blijven,
of niet anders kunnen dan te verblijven, bijvoorbeeld
door geldgebrek of armoede. Het uitgefreesde grid
vertegenwoordigt de proporties van diverse ruimtes: 1) een
gevangeniscel volgens de wet op penitentiaire inrichtingen
volgens de rijksoverheid 2) een slaapkamer uit de sociale
woningbouw uit 2013 volgens het Nederlandse Normalisatie
Instituut 3) een gevangeniscel van Guantanamo Bay
4) een speciaal gebouwde RAF (Rote Armee Fraction) -cel,
en 5) een slaapkamer van een Maastrichtse woonschool
uit 1953. Verblijven op Platform laat voelen hoe het is
om ongewild in deze ruimtes te leven. Hoe groot is een
gemiddelde slaapkamer in Nederland in vergelijking met een
gevangeniscel?
Uit de uitgefreesde lijnen komt geluid: een composite
die beurtelings van elke ruimte de akoestiek weergeeft.
De compositie bestaat uit geluiden die opgenomen zijn
in transitieruimten, zoals vliegvelden, treinstations
en busstations. Ruimtes ontworpen om juist niet te
verblijven, maar enkel om te passeren als tussenstation
naar een andere bestemming. Hiermee plaatst het werk
vrijheidsbeperking en vrijheid, anonimiteit en identiteit, en
ook privé en publiek tegenover elkaar.

Platform (2013), Paul Devens
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