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Beelden verwijzen doorgaans naar de werkelijkheid, tonen meestal niet. Bovendien kan je 

muziek beluisteren met de ogen toe. Op het eerste zicht lijken muziek en beeld elkaar dus uit 

te sluiten. Tijdens deze les presenteer ik desondanks een typologie van vruchtbare relaties 

tussen muziek en beeld. De voorbeelden komen uit de klassieke muziek, in de ruime 

betekenis van het woord (van de middeleeuwen tot vandaag). 

 

1. Partituur als beeld 

- omzetting in twee richtingen: klank-beeld-klank 

Vb. L. van Beethoven, op. 31/2 dl. 1: eerste pagina 

- ‘Augenmusik’: beeld genereert extra betekenis, onhoorbaar voor de luisteraar 

 Vb. J. Desprez, Nymphes des bois (ca. 1500): zwarte notatie als teken van rouw 

 Vb. K. Goeyvaerts, Parcours  (1967): symboliek van de cirkel en het ‘heilige getal’ 7 

- grafische partituren: speelaanwijzing en/of visuele schoonheid 

 Vb. Chansonnier Cordiforme (1470): chansons over liefde 

 Vb. J . Cage, Aria (1958) : grotere interpretatiemarge 

 

2. Opera  

- versmelting van muziek, beeld, tekst, enscènering, belichting etc. 

- muziek ondersteunt het drama 

 Vb. W.A. Mozart, Aria La ci darem la mano uit Don Giovanni (1787) 

 

3. Synesthesie 

- associatie van klank met kleur (en omgekeerd) 

- belangrijke voorbeelden: O. Messiaen, A. Scrjabin 

 Vb. A. Scrjabin, Promethée (1910): partij voor kleurenklavier 

 

4. Programmamuziek 

- buitenmuzikaal programma suggereert wat veel dieper door muziek kan uitgedrukt worden 



- uitzonderlijk in symfonie (L. van Beethoven, Pastorale), veelal in symfonisch gedicht (B. 

Smetana, De Moldau) 

- programma kan ook (reeks van) beeld(en) zijn 

 Vb. M. Mussorgsky, Beelden uit een tentoonstelling  (1874)  

 

5. Het concert als totaalervaring 

- ook uitvoeringen van ‘abstracte’ muziek hebben visuele dimensie 

- bewegingen van musici articuleren tijd, intensiteit, expressie 

 Vb. Concert Huelgas Ensemble (Saintes, 2013): communicatie met musici én publiek  

 

6. Nieuwe ontwikkelingen in de muziek sinds 1950 

- instrumentaal theater: Vb. M. Kagel, Match  (1964) 

- omzetting beweging in klank via sensoren: Vb. A. Schubert, Point Ones (2012) 

- concertuitvoering in video: Vb. S. Rachmaninov Prelude op. 23/7 (1903) en A. Giacometti 

(Louisiana Museum, 2010) 

- concertuitvoering met video: Vb. E. Varèse, Déserts (1954) met video van B. Viola (1994) 

- live video, hergebruik van opgenomen geluid en beeld: Vb. M. Beil, Exit to Enter (2013) 

- live video, scherm tussen dirigent en ensemble: Vb. S. Steen-Andersen, Black Box Music 

(2012) 
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