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bij/at V2_Lab for the Unstable Media

Samengesteld door / Curated by Kris Dittel and Jelena Novak



Met een veelzijdig project op het snijvlak van beeldende kunst, 
technologie en opera, onderzoek Post-Opera de veranderende 
relatie tussen het menselijk lichaam en de stem.

De stem speelt van oudsher een centrale rol in hoe we denken over de 
mens als een sociaal en psychisch wezen, met een unieke en eigen stem. 
De stem vormt ook de kern van hoe we mensen als burgers definiëren, 
door hen met stemrecht een stem in de samenleving te geven. Op deze 
manieren is de stem direct verbonden met wat het betekent om ‘mens’ 
te zijn. Tegelijkertijd wordt niet iedereen in dezelfde mate als ‘mens’ 
erkend en een stem gegeven. Dit roept vragen op: Wat voor stemmen 
kunnen zich binnen onze maatschappelijke machtsdynamiek laten gel-
den en hoe kunnen andere stemmen worden gehoord? Hoe kunnen we 
loskomen van de dualiteit tussen een ‘ik’ en een ‘ander’?

De manier waarop we vandaag naar stemmen, lichamen en identiteiten kijken 
verandert ook door technologische ontwikkelingen. We raken steeds meer 
gewend aan een invasieve intimiteit met technologie en zijn omringd door 
kunstmatige stemmen. Dat roept nieuwe vragen op: Wat voor impact hebben 
dergelijke lichaamloze stemmen op ons begrip van wat een stem inhoudt? 
Welke realiteit kennen we aan zulke stemmen toe?

Inzichten uit Opera

Bij het onderzoeken van deze vragen laat Post-Opera zich inspireren door 
inzichten uit de hedendaagse opera. Er is geen ander genre waarin de 
stem zo essentieel is. Toch was er lang nauwelijks aandacht voor het 
lichaam dat die zingende stem voortbrengt; het werd gezien als vanzelf-
sprekend, niet als iets dat zelf ook betekenis heeft. In postdramatische 
opera’s van nu wordt de relatie tussen stem en lichaam juist als thema 
genomen en opnieuw gedefinieerd. Met inzet van technologie worden 
stemmen vervormd of wordt de vanzelfsprekende connectie tussen  
lichaam en stem doorbroken. Zo worden niet alleen de grenzen van stem 
en lichaam opgerekt, maar ook die van het operagenre zelf. Post-Opera 
hanteert een verwante benadering en presenteert een levendige mix van 
nieuwe producties door beeldend kunstenaars en componisten, instal-
laties en live performances, vocalisten die de mogelijkheden van de 
menselijke stem oprekken en machines die kunnen zingen.

Kris Dittel en Jelena Novak 



Interconnecting the perspectives of visual art, technology and 
opera, Post-Opera explores the changing relationship between 
the human body and the voice today.

The human voice has historically been central to our psychological and 
social understanding of individuality and selfhood. Since having the 
right to vote means having a voice in society, the voice is also central to 
our definition of citizenship. Hence, the voice is intimately entwined with 
what counts as being ‘human’. Yet not all bodies are equally seen as 
‘human’ and allowed to have a voice. This begs the question: what kind 
of voices are recognised as such within our societal power dynamics 
and what are the possibilities for ‘other’ voices to be heard? And by ex-
tension, can we think beyond our current dialectical understanding of 
the ‘self’ and the ‘other’? 

Technological developments also shift the ways in which we look at bodies, 
voices and identities today. As we become increasingly accustomed to an  
intrusive intimacy with technology, and are surrounded by artificial voices, new 
questions emerge: in what ways do such disembodied creatures affect our un-
derstanding of what constitutes a voice? And how do such voices gain presence? 

Insights from Opera 

There is hardly any other artistic genre where the voice is more essential 
than in opera. Yet the operatic singing body was long overlooked and 
not considered important enough to be taken seriously in the process 
of meaning-making. Contemporary postdramatic opera engages in a 
reinvention of the body-voice relationship, using technology to alter 
voices or to break the seamless connection between the singing body 
and voice, thus stretching the boundaries of the body and the voice and 
of the opera genre itself. Post-Opera takes a similar approach, with a 
lively combination of new commissions to both visual artists and com-
posers, installations and live performances, vocalists stretching the 
possibilities of the human voice and singing machines.

 
Kris Dittel and Jelena Novak



TENT  Exhibition 5

[NL]  Architectuur heeft impact op de menselijke 
stem. De stedelijke omgeving beïnvloedt niet alleen 
wat we horen maar ook hoe we onze eigen stem 
kunnen laten horen. Kunstenaar Mercedes Azpilicueta 
en stedenbouwkundige John Bingham-Hill onderzoe-
ken deze relatie door middel van vocale experimenten. 
Ze maakten in Rotterdam geluidsopnames op drie 
plekken met een specifieke akoestiek: metrostation 
Wilhelminapier, de Maastunnel en het spoorviaduct 
aan het Mevlanaplein met zijn woud van betonnen 
kolommen. Ook zonder woorden roepen de zang-
stemmen een beeld op van de ruimte die hen omgaf, 
omdat hun stemgeluid het karakter van de stedelijke 
omgeving weerspiegelt. De baritonstem in het 
metrostation doet onverwacht denken aan de ‘opera 
buffa’, een komisch operagenre; terwijl deze ‘buffo’ 
het opneemt tegen de stadsgeluiden, is dit ook een 
spel waar hij duidelijk plezier in heeft.

Azpilicueta and Bingham-Hall vertaalden hun 
experimenten naar patronen op textiel, waarop ze 
architectonische elementen markeerden en de 
dynamiek van stemmen schetsen die daarin ontstond. 
De doeken lijken onzichtbare lichamen te omhullen, 
die tastbaar worden door de stemmen die eruit 
opklinken.

[ENG]  Urban spaces influence and transform the 
human voice, affecting not only what we can hear, but 
also how we can make our voices heard within them. 
Artist Mercedes Azpilicueta and urbanist John 
Bingham-Hall explore this relationship through vocal 
experiments recorded at three Rotterdam sites, 
selected for their distinct sonic qualities: metro 
station Wilhelminapier, the Maastunnel and the 
concrete forest beneath the railway viaduct at 
Mevlanaplein. The urban setting is mirrored in vocality 
as the non-verbal singing voices offer guidance to 
imagine the space around them. Unexpectedly, the 
baritone singer at the metro station resembles the 
‘buffo' character (from the comic genre opera buffa)  
as his voice traverses and ‘dismisses’ the city noise, 
but also playfully engages with it.

Azpilicueta and Bingham-Hall translated their 
experiments onto textile, marking architectural 
features and the dynamics of voices passing through 
them. The textiles seem to clothe invisible bodies, 
which are made perceptible by the voices they emit.

Performance event: 25.05.2019
Excursie en performance van Scores for Rotterdam 
op locatie door een Rotterdams koor / Site visit and 
performance of Scores for Rotterdam on location by 
a local choir.

Mercedes Azpilicueta   
& John Bingham-Hall
Scores for Rotterdam, 2019 
 

installatie / installation, 14 min.
& performance event 25.05.2019

Stemopnames met / Voice recordings with: Zuri Ramirez & The Codarts Composers Ensemble; Tarwewijk koor; en / 
and de Groene Connectie. Geluidsopname en editing / Sound recording and editing: Clare Gallagher. Assistenten textiel /  
Textile assistants: Laura Fernandez Antolín, Darwin Erwin Winklaar.

Mercedes Azpilicueta and John Bingham-Hall, photo de Groene Connectie



TENT  Exhibition 6

[NL]  Nog niet zo lang geleden, vóór de 
netwerksamen leving van nu, zag het ultieme magi-
sche moment er ongeveer zo uit: twee personen kijken 
elkaar in de ogen, aanzwellende romantische muziek 
belooft het begin van eeuwige liefde, en de tijd lijkt 
even tot stilstand te komen. Dit cliché is eindeloos 
herhaald in Hollywoodfilms en romantische opera’s.

Kunstenaar en componist Adam Basanta onderzoekt 
hoe zulke romantische ontmoetingen vandaag tot 
stand komen. Twee iPhones, de applicatie FaceTime, 
internetverbinding, en een tijdspanne van een 
minuut zijn daarvoor de eigentijdse ingrediënten. 
In Basanta’s installatie wordt het ontbreken van 
lichamelijke intimiteit gecompenseerd door de 
blikwisseling via het scherm te intensiveren. In plaats 
van de twee geliefden cirkelen de twee smartphones 
om elkaar heen. Terwijl A Truly Magical Moment 
zich ontvouwt, zijn flarden te horen van Tsjaikovski’s 
Romeo en Julia, Puccini’s Madama Butterfly en 
Reunited van Peaches & Herb. In deze stemmen linkt 
nog iets na van de diepe emoties die horen bij de 
magische momenten van vroeger maar inmiddels 
achterhaald lijken.

Ieder die zich graag op eigentijdse manier met 
een geliefde wil herenigen, kan gedurende de 
tentoonstellingsperiode op elk gewenst moment in 
deze interactieve sculptuur inbellen.

[ENG] Not so long ago, in the era preceding our 
networked society, the prototypical magical moment 
was often embodied in the following platitude: a 
couple is gazing into each other’s eyes, swelling 
romantic music suggests the promise of eternal love, 
and time seems to stop. It’s the kind of scene that has 
been reproduced countless times in Hollywood 
movies and romantic operas.

 Artist and composer Adam Basanta interrogates 
the circumstances for such a romantic encounter 
today. The ingredients, however, have changed: 
two iPhones, the FaceTime application, an internet 
connection, and a one minute time span. In Basanta’s  
installation a reinforced gaze, captured in the 
spiralling movement of the two smart phones, 
compensates for the absence of corporeal intimacy. 
A Truly Magical Moment unfolds to the fragmented 
echoes of Tchaikovsky’s Romeo and Juliet, Puccini’s 
Madama Butterfly and Reunited by Peaches & Herb. 
These voices still resonate with the emotive depths 
of truly magical moments from a past that seems 
obsolete today.

Any couple interested in being (re)united through 
this contemporary operatic device may call this 
interactive sculpture 24/7 during the exhibition 
period.

Adam Basanta
A Truly Magical Moment, 2016 

interactieve kinetische sculptuur / 
interactive kinetic sculpture, 1 min.

Voor instructies zie / for instructions see: www.tentrotterdam.nl/show/post-opera/
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TENT  Exhibition 7

[NL] Deze twee gravures, gemaakt door de 
Franse anatomist en graficus Jacques Fabien Gautier 
d’Agoty, tonen een ontleding van de menselijke hals 
en rug met ribbenkast. In de 18e eeuw probeerden 
de moderne filosofie en wetenschap ook het mysterie 
van de stem en het stemorgaan te ontrafelen, door 
het mechanisme van de stemproductie bloot te 
leggen. De stem werd daarbij van zijn betoverende 
geheimzinnigheid ontdaan en ontleed tot een 
verzameling weefsel en spieren.

[ENG] These two prints, made by the French 
anatomist and printmaker, Jacques Fabien Gautier 
d'Agoty depict the dissection of the human throat and 
a back with the rear ribcage. With the onset of the 
century of philosophy and science, the mystery of the 
vocal organs and mechanisms of voice production 
were unravelled. This demystification expelled the 
voice from its invisible interiority, dismantling it into 
tissue and muscle. 

Jacques Fabien  
Gautier d'Agoty

Met dank aan / With thanks to Mercedes Azpilicueta. 

Twee anatomische tekeningen / Two anatomical drawings, 1745-1746
Collectie / Collection Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam
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TENT Exhibition 8

[NL] Het volumineuze boek Musurgia Universalis 
van Athanasius Kircher is een van de belangrijkste 
geschriften over 17de eeuwse muziek. Het boek is 
niet alleen een bundeling van alle kennis over muziek 
uit die tijd, maar ook een rijke bron van fantastische, 
speculatieve ideeën.

Deze illustratie uit het boek stelt een ‘piazza-
afluistermachine’ voor, waarin de stem een relatie 
aangaat met de stedelijke omgeving. De geluiden 
uit de openbare ruimte worden via een enorme in 
de muur verborgen hoorn naar een binnenruimte 
getransporteerd. Daar mondt de hoorn uit in een 
‘sprekend hoofd’, dat de stemmen van buiten aan  
de verbaasde toehoorder overbrengt.

[ENG] A Dictionary of Music and Musicians 
– Musurgia Universalis, Athanasius Kircher’s 
voluminous book, is considered a seminal text on 
seventeenth-century music. The treatise is not only a 
collection of knowledge about the music of the time 
but also a rich repository of speculative, fantastical 
ideas. 

The illustration presented here depicts a ‘piazza 
listening-device’, which establishes a relationship 
between vocality and the urban environment. The 
sounds of the public square are transmitted through 
a giant spiral tube hidden in the walls to the room 
above. This resonating tube ends in a ‘speaking 
head’, which transfers the voices from the outside to 
the astonished eavesdropper. 

TENT Exhibition 8

Athanasius 
Kircher

Sprekende beelden / Speaking Statues, 1650
boekillustratie / book illustration (exhibition copy)
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TENT Exhibition 9

franck leibovici
a love poem, 2019 

multimedia installatie /
multimedia installation, 13 min.

[NL]  a love poem is een lied dat alleen uit adem-
haling, stiltes en gefluister bestaat. Het resultaat is 
een oefening in de woordeloze manier waarop 
geliefden communiceren. Voor de partituur waarin hij 
dit lied optekende, gebruikte franck leibovici symbo-
len uit de hedendaagse muziek en de etnomusicolo-
gie, maar putte hij ook uit een notatiesysteem dat in 
de wetenschap wordt gebruikt om non-verbale 
vormen van communicatie te analyseren, zoals 
gebaren, blikken en geluiden. leibovici past dit 
notatiesysteem toe op de stemgeluiden die horen bij 
seksuele handelingen.

Als bron voor zijn partituur gebruikte leibovici 
een online amateur-pornovideo. Hij vroeg twee 
professionele zangers, die hun stem en ademhaling 
op virtuoze wijze kunnen manipuleren, om deze 
partituur uit te voeren en de adem en stemgeluiden 
van de video na te bootsen. De frictie tussen de koele 
studioperformance die in zijn video te zien is, en de 
hete liefdesstemmen die we horen, staat garant voor 
een enerverende luisterervaring.

De volledige uitvoering van de partituur duurt een 
uur. Voor Post-Opera koos leibovici vier fragmenten. 
Voor publiek dat het liefdeslied in de partituur wil 
volgen, zijn deze fragmenten met een kleurcode 
gemarkeerd.

[ENG] a love poem is a song of breathing, silences 
and whispers. It is an exercise in non-semantic 
amorous communication. The score franck leibovici 
created for this song is based on notation symbols 
from contemporary music and ethnomusicology, as 
well as on a notational system used in the analysis 
of non-verbal forms of communication, such as 
gestures, glances and sounds. leibovici applies this 
system for the notation of the breathing sounds and 
vocalisations that are part of sexual activity.

The source for this song is an amateur online 
porn video. leibovici invited two professionally 
trained singers, chosen for their virtuosic vocal and 
breathing abilities, to perform the score and re-
enact the breathing sounds and vocalisations of the 
pornographic material. The friction between the ‘cold’ 
studio scene we see in leibovici’s video and the ‘hot’ 
amorous voices and breathing we hear makes for a 
captivating listening experience. 

The full interpretation of the score lasts an hour; 
for Post-Opera leibovici has selected four excerpts, 
marked with colour highlights for audience members 
who would like to follow the score. 

Sopraanstemmen / Soprano voices: Marie-Laure Frinzi & Cécile Rives.
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TENT Exhibition 10

[NL] In de geschiedenis van de stem is op vele 
manieren gezocht naar instrumenten die de menselij-
ke stem konden imiteren. De eerste pogingen om een 
menselijk stemgeluid te produceren met behulp van 
een machine dateert van de tweede helft van de 18e 
eeuw. Een van de uitvinders en wetenschappers die 
zich hiermee bezighielden was G.R.M. Marage, die in 
1900 in Parijs een mechanische spraaksynthesizer 
creëerde. Deze tekening van zijn ‘Sirenes met klinkers 
en mondholtes als resonatoren’ laat zien hoe elk van 
de onderdelen van deze machine als een apart 
spraakkanaal fungeert. De kleine openingen op de 
halve bollen zijn een soort mondholtes, elk gevormd 
om een specifieke klinker (a, e, i, o, u) te formuleren.

[ENG] Throughout the history of the voice various 
attempts have been made to reconstruct the human 
voice. The first efforts to produce a voice using a 
machine date back to the second half of the eight-
eenth century. Amongst the inventors and scientists 
engaging in this process was G.R.M. Marage, who 
created his voice synthesis machine in Paris in 1900. 
This visual interpretation of his ‘Sirens with vowels 
and mouth resonators’ shows each of the elements 
acting as a separate vocal tract. The small openings 
on each of the semi-spheres seem to function as oral 
cavities, each designed to formulate a particular vowel 
sound (a, e, i, o, u). 

G.R.M. 
Marage

Sirènes a voyelles et résonateurs buccaux, 1900
gravure / engraving (exhibition copy)
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TENT Exhibition 11

[NL]  Meer dan vijftig verschillende wezens 
– dieren, cyborgs en mens-dier-hybriden – vormen 
het spookachtige koor in de animatie van Ho Tzu 
Nyen. Het zijn mythische archetypen en figuren uit  
de populaire verbeelding. In het werk versmelt de 
emotionele onderdompeling die je in opera kunt 
ervaren met de esthetiek van een videogame.

Dit koor van onaardse wezens laat hun stemmen 
horen, terwijl zij impliciet hun menselijkheid claimen 
door – vrij naar John Donne’s klassieke tekst over 
ziekte, dood en wedergeboorte – te zingen: 

Geen mens is een eiland, geheel op zichzelf;
Ieder mens is een stuk van het Continent,
Een deel van het vasteland;
Als er een kluit door de zee wordt weggespoeld,
Dan is Malaya minder,
Evenzeer als het om een rots zou gaan,
Of een huis van uw vrienden of van uzelf.
De dood van elk mens vermindert mij,
Omdat ik betrokken ben bij de mensheid. 

[ENG]  Over fifty different beings – animals,  
cyborgs and human-animal hybrids – form the ghostly 
choir in Ho Tzu Nyen’s animation. They are mythical 
archetypes and creatures from the popular imagina-
tion. The piece merges the affective immersion found 
in opera with durational performance and videogame 
aesthetics.

This choir of other-worldly figures lets their voices 
resound, implicitly claiming their humanity by singing 
a freely adapted version of John Donne’s classical 
prose work on illness, death, and rebirth:  

No man is an island entire of itself; 
every man is a piece of the continent, 
a part of the main;
if a clod be washed away by the sea, 
Malaya is the less,
as well as if a promontory were,
as well as any manner of thy friends or of thine own 
were;
any man’s death diminishes me,
because I am involved in mankind.*

Ho Tzu Nyen
No Man II, 2017 

3D animatie geprojecteerd op spionspiegel, 6 uur loop
3D animation projected on spy mirror, 6-hour loop
courtesy Galerie Michael Janssen, Berlijn / Berlin

*Adaptatie van / Adaptation of John Donne’s‘Devotions upon Emergent Occasions – Meditation XVII’, 1624.
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TENT Exhibition 12

Martin Riches
Singing Machine, 2010-2013
& Tom Johnson 
The Audition, 2019 

installatie / installation
performance event 19.05.2019

[NL]  Kunstenaar Martin Riches en componist 
Tom Johnson presenteren een gezamenlijke installa-
tie: op gezette tijden brengt Riches’ Singing Machine 
de aria The Audition ten gehore, die Johnson voor 
deze kunstmatige stem schreef.

Riches’ fascinatie voor mechanisme stemsynthese 
resulteerde in instrumenten zoals zijn Talking Machine 
en MotorMouth. Zijn Singing Machine heeft een 
bereik van een octaaf en kan klinkers zingen (a, e, i, o, 
u). Met een luchtstroom, een vibrerend strottenhoofd 
en een bewegende tong en lippen wordt een lied 
geproduceerd zonder dat er een menselijk lichaam 
aan te pas komt. De machine trad onder meer op met 
‘Hitonokiesari’, speciaal gecomponeerd door 
Masahiro Miwa.

Johnson werd bekend met opera’s waarin hij kritisch 
en ironisch commentaar levert op operaconventies. 
Die ironie klinkt ook door in The Audition. De machine 
zingt een aria waarin het zijn vermogens en tekortko-
mingen verwoordt en gelijktijdig audities en de 
zelfvoldaanheid van de operawereld op de korrel 
neemt. 

[ENG] Artist Martin Riches and composer  
Tom Johnson present a collaborative installation: at 
regular intervals Riches’ Singing Machine performs 
The Audition, an aria Johnson composed for this 
artificial voice. 

Riches’ fascination with mechanised speech synthe-
sis has also produced other instruments, such as his 
Talking Machine and MotorMouth. His Singing 
Machine has a range of one octave and the ability to 
sing vowel sounds (a, e, i, o, u). The sound of its voice 
is both impressive and uncanny because it produces 
its song with a flow of air, a vibrating larynx, and a 
moving tongue and lips that are beyond the human 
body. The machine had its most outstanding perfor-
mance with ‘Hitonokiesari’, composed for it by 
Masahiro Miwa.

Johnson is known for operas, in which he critically and 
ironically engages with operatic conventions, as 
evidenced in The Audition. The machine sings an aria, 
pointing out its own abilities and shortcomings, while 
questioning auditions, and the self-importance of the 
opera world. 
 
I must explain, 
I have a speech impediment, 
I can only pronounce vowels. 
So you have to read the text, 
But that is true in many operas today. 
And as we have known for a long time, 
Vowels sound much better than consonants. 
And I can sing fast, 
And for a long time on one breath. 
So perhaps someone, some day, 
Will give me an operatic role anyway, 
That would be lovely.
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TENT Exhibition 13

Jasna Veličković
Opera of Things, 2019

[NL]  De titel van dit werk verwijst naar het 
‘internet der dingen’ waarin ook alledaagse voorwer-
pen zoals een lamp of thermostaat met het internet 
verbonden zijn. Veličković’s Opera of Things opent 
een wereld waarin de stem niet alleen meer aan 
levende wezens voorbehouden is. Zij werkt met 
geluiden die worden voortgebracht door de elektro-
magnetische velden rondom alledaagse elektronische 
voorwerpen, en die zij zo een ‘stem’ geeft.

In Post-Opera wordt Opera of Things op twee 
manieren gepresenteerd: als een driedelige 
geluidsinstallatie met onder meer het door Veličković 
uitgevonden muziekinstrument, de Velicon; en als live 
performance die op meerdere momenten gedurende 
de tentoonstelling te beleven is. De installatie 
intervenieert op gezette tijden in de tentoonstelling 
met drie korte composities, gebaseerd op klassieke 
onderdelen van opera: er is een aria ‘Beauty 3.2 Volts’, 
een duet ‘Diva and the Beast’, en een vrouwelijk 
kwartet ‘Ophelia’. De ‘stemmen’ die we horen zijn 
afkomstig van de objecten die te zien zijn – twee 
groepen power adapters en een Velicon.

Het elektroakoestische instrument Velicon bestaat 
uit een metalen bord met magnetische figuren. Door 
een spoel over de magneten te bewegen maakt de 
performer hun magnetische velden hoorbaar en laat 
zo hun ‘stemmen’ klinken. Op een verwante manier 
maakt Veličković de ‘stemmen’ van power adapters of 
afstandsbedieningen hoorbaar.

[ENG] The title of this work alludes to the concept 
of the ‘Internet of Things’, which involves extending 
internet connectivity beyond standard devices into 
any range of common objects, such as a lamp or 
thermostat. Veličković’s Opera of Things extends  
the concept of the voice beyond its conventional 
connection to animate beings. She is interested in 
producing sounds triggered by the electromagnetic 
fields of everyday electronic devices, thus giving 
 them a ‘voice’. 

Opera of Things is presented in Post-Opera in two 
forms: as a three-part sound installation including 
the Velicon, an instrument invented by Veličković; and 
as a live music-theatre experience performed during 
several occasions. At different times the installation 
performs an ‘intervention’ in the exhibition with 
three short compositions, referring to elements 
in opera: there is an aria, ‘Beauty 3.2 Volts’; a duet 
‘Diva and the Beast’; and a female quartet ‘Ophelia’. 
The ‘voices’ we hear are invoked from the objects 
on display – two groups of power adapters and a 
Velicon. 

The Velicon is an electro-acoustic instrument 
consisting of a metal board with magnetic figures. 
The performer leads a coil over the magnets, 
triggering the magnetic fields to produce their  
‘voice’. Veličković uses a similar procedure to capture 
the ‘voices’ of power adapters or remote controllers.
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Katarina Zdjelar 
Reading ‘Europe, Where Have You 
Misplaced Love?’, 2019 

videoinstallatie / video installation 
30-min. loop

[NL]  Katarina Zdjelar maakt vaak gebruik van de 
repetitie als een methode om de stem als fenomeen 
en thema te onderzoeken. Voor deze film bracht ze vier 
musici samen voor een improvisatie en interpretatie 
van een tekst van de Iraans-Zweedse dichter Athena 
Farrokhzad, ‘Europe, Where Have You Misplaced 
Love?’. Het doel van de repetitie is niet om tot een 
definitief lied te komen, maar om het scala aan 
mogelijkheden open te laten. Een voor een nemen de 
zangeressen de leiding om die, net voordat er een 
gezamenlijke melodie is gevonden, ook weer te laten 
gaan wanneer twijfels of een andere stem het proces 
een andere kant sturen. De repetitie is een zoektocht 
waarin een veelheid aan met elkaar verweven stem-
men samenkomen. Deze benadering voegt een laag 
toe aan Farrokhzad’s bespiegelingen.

[ENG] Katarina Zdjelar often employs the rehearsal 
as a working method to explore the voice as a subject 
and substance. For this film she brought together 
four musicians for an improvisational interpretation 
of a text by Iranian-Swedish poet Athena Farrokhzad, 
‘Europe, Where Have You Misplaced Love?’. The 
aim of the improvisation is not so much to arrive at 
a final performance, but rather to keep the range 
of possibilities open. One by one the singers take 
control and then let it go again just before arriving at 
a common melody, at which point doubts or another 
voice steer the process in a different direction. It 
becomes a continuous search in which a multiplicity 
of interrelating voices coexists. This approach adds a 
layered interpretation to Farrokhzad’s reflections.

Europe, I’ve given you all and now I’m nothing. 
Europe, 260 euro and 76 cents, January, 2018. 
I can’t stand my own mind.
…
Europe, repeat after me: Football players can  
be French who are African who are French.  
It isn’t complicated. Everyone seems to understand 
the consequences of colonialism, except you,  
the cause.
…
Europe, every day white people spit after us on  
the subway. They seriously believe that the seats 
are their birthright.
…
Mina and Bahar have left, I don’t think they’ll  
come back.*

*Excerpt uit / Excerpt from Athena Farrokhzad, ‘Europe, 
Where Have You Misplaced Love? An Open Letter from a 
Poet’, 2018, https://lithub.com/athena-farrokhzad-europe-
where-have-you-misplaced-love/ (accessed 01.02.2019).
Performers: Nadia Bekkers, Nina Hitz, Nicole Jordan, 
Mareike Ziegler.
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[NL] In zijn werk traceert Paul Elliman hoe taal 
zich in verschillende sociale situaties en technologie 
én manifesteert. Daarbij observeert hij ook hoe er 
soms onverwachte resonantie ontstaat tussen de 
stemmen en lichaamstaal van mensen en geluiden en 
gebeurtenissen in de stad. In de context van 
Post-Opera presenteert hij een nieuwe performance, 
How do we learn the old songs, waarin een kleine 
groep zangers zal proberen het geluid van aanstor-
mende hulpvoertuigen – zoals politiewagens, 
brandweerauto’s en ambulances – na te bootsen, 
inclusief de associaties met macht en autoriteit die  
dit geluid oproept.

[ENG]  Paul Elliman’s work follows language 
through its many social and technological guises, 
tracing the ways in which typography, the human 
voice and bodily gestures emerge in unexpected 
correspondences with other occurrences and sounds 
of the city and resonate with issues of authority and 
power. For Post-Opera, he presents a new work titled 
How we learn the old songs, for which a small group of 
singers attempt to replicate the sounds of an arriving 
fleet of emergency vehicles: police cars, fire trucks 
and ambulances. 

Paul Elliman
How we learn the old songs

Performances 
18.04, 18.05 (symposium), 19.06 en/and 30.06.19
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Janneke van der Putten

Solo Acoustic Performance

[NL] Met technieken die ze door jaren training 
heeft verworven, zet kunstenaar Janneke van der 
Putten haar stem in als instrument om verschillende 
omgevingen fysiek, akoestisch en intuïtief te onder-
zoeken. Solo Acoustic Performance is een veeleisen-
de, langdurende performance waarin Van der Putten 
de grenzen aftast van wat het zingende lichaam kan 
doen. 

[ENG] Employing techniques learnt during years  
of vocal training, artist Janneke van der Putten uses 
her voice as an instrument in order to physically, 
sonically and intuitively explore different environ-
ments. Solo Acoustic Performance is a demanding 
durational piece that challenges the limits of the 
singing body. 

Performance
14.06.2019
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Urok Shirhan
Empty Orchestra

[NL] Empty Orchestra is een muziekperformance 
waarin Urok Shirhan onderzoekt hoe de stem 
verbonden is met vraagstukken over migratie, 
nationaliteit en ergens thuishoren. Zij kijkt daarbij 
naar de manieren waarop stemmen klinken, 
vastgelegd worden en hoorbaar worden gemaakt, 
maar ook naar de rol van de tong in de manieren 
waarop we een taal, dialect of klank kunnen uiten 
(in het Engels mooi vervat in de dubbele betekenis 
van ‘tongue’ als tongorgaan én moedertaal). Door 
in haar performance de zingende lichamen die we 
zien los te koppelen van de stem die we horen, laat 
Shirhan ruimte ontstaan om te reflecteren op de 
manier waarop maatschappelijke mechanismen van 
assimilatie en vervreemding zich via de stemmen  
van mensen manifesteren. 

[ENG] Empty Orchestra is a musical performance 
in which Urok Shirhan explores how the voice is 
connected with issues of migration, nationality 
and belonging. Shirhan examines how the voice is 
performed, recorded and made audible, as well as the 
role of the ‘tongue’ in relation to language, phonetics 
and dialect. By disconnecting the singing bodies we 
see from the voice we hear, her performance opens 
up space to reflect on how societal mechanisms of 
displacement and assimilation are manifested in 
one’s voice.

Performance                  
30.06.2019
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Suzanne Walsh
BirdBecomeBird

Performance 
14.06.2019

[NL] In haar artistieke praktijk, die zowel 
schrijven als beeldende kunst en muziek omvat, 
bevraagt Suzanne Walsh geregeld het onderscheid 
dat we maken tussen mens en dier. Met haar vocale 
performance BirdBecomeBird engageert ze zich 
met de opvatting dat muziek de soortengrenzen 
overstijgt, en postuleert ze dat ook vogels een 
stemgeluid hebben en een vorm van muziek maken. 
Haar soloperformance begint met het zingen van 
geïmproviseerde muzieklijnen en werkt geleidelijk toe 
naar een kakofonie van niet-menselijke stemmen, tot 
de ruimte is gevuld met gekraai en gekakel. 

[ENG] Questioning the human-animal divide is a 
reoccurring theme in Suzanne Walsh’ practice, which 
encompasses writing, music and visual art. Her 
vocal performance BirdBecomeBird, commits to the 
idea that music transcends species boundaries and 
reframes the bird song as a form of vocalisation and 
music making. Starting with a sequence of looping, 
improvised singing, and with musical phrases, the 
piece crescendoes to a cacophony of nonhuman 
voices, eventually filling the space with cries and 
cackles. 
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Geo Wyeth

Juicing Your Hole 

[NL] Juicing Your Hole is een workshop onder 
leiding van FTM muzikant en performancekunstenaar 
Geo Wyeth voor iedereen die geïnteresseerd is in 
geluidsperformance en de vele facetten van de 
menselijke stem. Deelnemers worden uitgenodigd om 
technieken te proberen als direct adresseren, 
vraag-en-antwoord, improvisatie, interruptie en 
sequens. De workshop verwelkomt alle genders met 
respect en waardering voor personen die zich als 
queer of niet-binair identificeren.

[ENG] Juicing Your Hole is a workshop conducted 
by FTM musician and performance artist Geo Wyeth 
for those with an interest in sound performance and 
the multiple facets of the human voice. Participants 
are invited to employ techniques of direct address, 
call-and-response, improvisation, interruption and 
sequence. This workshop welcomes all genders who 
respect and appreciate queer or gender non-con-
forming identified people. 

Maximaal 15 deelnemers; reserveren is noodzakelijk /  
Maximum 15 participants; reservation required via info@tentrotterdam.nl 

Stemworkshop / Vocal Workshop      
15.06.2019
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 V2_Lab for the Unstable Media

 04.05 – 26.05.2019

Geluidsinstallatie / Sound installation
& Performance events 03.05 en/and 07.06.2019
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 Jan Adriaans
Swarming Chants, 2019
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[NL] Swarming Chants is gebaseerd op 
geluidopnames van voetbalfans uit verschillende 
delen van Europa. Dit werk onderzoekt hoe 
voetballiederen spontaan tijdens wedstrijden 
uitbarsten en aanzwellen tot één collectieve 
zangstem, zonder specifiek lichaam of epicentrum. 
Jan Adriaans ziet daarin een verband met ‘swarm 
intelligence’, het groepsgedrag dat ook bij een zwerm 
vogels of een school vissen te zien is. Kenmerkend 
is het onbewuste proces waarin het gedrag van het 
individu deel wordt van de groepsdynamiek. 

De teksten van voetballiederen verbinden de 
groepsidentiteit van de fans gewoonlijk nadrukkelijk 
met een specifieke geografische plek, waarbij de 
groep zich afzet tegen een tegenstander die als ‘de 
ander’ wordt gedefinieerd. In Adriaans’ compositie 
versmelten de verschillende liederen met elkaar. De 
zwerm van stemmen wisselt van taal en identiteit 
en lijkt steeds van een andere kant te komen, om 
uiteindelijk uit te monden in populaire liederen uit het 
klassieke operarepertoire. Juist door deze liederen 
helemaal los te koppelen van de oorspronkelijke 
zingende lichamen, maakt Adriaans de kracht van de 
collectieve stem tastbaar. De zwermende beweging 
en haast fysieke emotionele impact vertaalt hij naar 
een geluidservaring, waarin ook de verwantschap 
met de overweldigende impact van een operakoor 
doorklinkt.

[ENG] Swarming Chants is based on sound 
recordings of various football fans from across 
Europe. The work explores how their chants 
spontaneously erupt during football matches and 
become a collective singing voice without a singular 
body or defined epicentre. Jan Adriaans connects 
these chants with the swarm intelligence observed 
in flocking birds or swarming fish, which involves an 
unconscious process whereby individual action is 
subordinated to the dynamic of a group. 

The lyrics of football songs usually associate the 
fans’ group identity firmly with a specific geographic 
location, unifying its members against an opponent, 
defined as ‘the other’. However, the different chants 
in Adriaans’ composition blend into one another: the 
swarming voices switch language, national identity 
and location, eventually resulting in well-known 
songs from the classical opera repertoire. Entirely 
separating these chants from the original singing 
bodies, Adriaans exposes the power of the collective 
voice by turning its swarm dynamics and affective 
impact into a unique sonic experience, which also 
evokes the peculiar vocal power of operatic choirs. 

Performances: 03.05. en/and 07.06.2019
In het kader van de tentoonstelling presenteert 
Adriaans Operatic Chants in Three Acts als onderdeel 
van het eventprogramma ‘3x3’ bij V2_ / As part of 
the exhibition, Adriaans will present Operatic Chants 
in Three Acts in conjunction with V2_’s ‘3x3’ event 
programme. 

De geluidsopnames werden gemaakt bij de voetbalclubs / The sound recordings were made at the football clubs 
Feyenoord, Rotterdam; Lech Poznań (Polen / Poland); Stade Rennais F.C. (Frankrijk / France).
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Installing the Voice
Keynotes: Michal Grover-Friedlander, Paul Elliman.
Presentaties / Presentations: Hannah Bosma, Kris Dittel, Brigitte Felderer, Jelena Novak,
Veronika Witte, Katarina Zdjelar.

[NL] Het symposium ‘Installing the Voice’ belicht 
hoe kunstenaars, componisten en performers de 
relatie tussen stem en lichaam vandaag herdefiniëren. 
Er is geen ander genre waarin de stem zo essentieel 
dan opera. Toch was er lang nauwelijks aandacht voor 
het lichaam dat die zingende stem voortbrengt; het 
werd gezien als vanzelfsprekend en daardoor over 
het hoofd gezien. Door de stem, in de context van het 
muziektheater of een tentoonstelling, in de vorm van 
een installatie te presenteren, kan ze manifest worden 
gemaakt, een plek en positie krijgen, en onderwerp 
worden van analyse en experiment. 

Dit event is een samenwerking met Operadagen  
Rotterdam, en brengt pioniers op gebied van de Voice 
Studies, Musicologie, Opera Studies en Cultural 
Studies samen met kunstenaars die het zingende  
lichaam in hun werk problematiseren. De gastsprek-
ers belichten verschillende facetten, zoals het en-
sceneren van de stem, de cultuurgeschiedenis van 
de stem, het ontstaan van zingende en sprekende 
machines, de status van de stem in het ‘post-human’ 
tijdperk, en de relatie tussen stem en macht. 

Ter gelegenheid van het symposium publiceren Kris 
Dittel en Jelena Novak een essay over Post-Opera op 
de website van TENT.

[ENG] The symposium 'Installing the Voice' 
focuses on the ways in which contemporary artists, 
composers and performers reinvent the relationship 
between the body and the voice. There is hardly any 
other artistic genre where the voice is more essential 
than in opera. Yet the operatic singing body was long 
taken for granted and overlooked. Installing the voice, 
in the framework of music theatre and especially of 
an exhibition, can be a strategy to make the voice 
manifest, give it a place, put it into position, and set it 
up for analysis or experimentation.

This one-day event is a collaboration with 
Operadagen Rotterdam and gathers both researchers 
in the emerging field of Voice Studies, Musicology, 
Opera Studies and Cultural Theory, and artists who 
explore the singing body in contexts beyond opera. 
The participants will address topics related to staging 
the voice, the cultural history of the human voice, the 
emergence of singing and speaking machines, the 
voice in the post-human era, and vocality and power.
 
On the occasion of the symposium, an essay on 
Post-Opera by Kris Dittel and Jelena Novak will be 
launched and made available via TENT’s website.
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18.04, 19.00-21.00 
Opening Post-Opera
Met performances van Paul Elliman’s How we learn the 
old songs, twee composities voor Martin Riches’ Singing 
Machine (Tom Johnson’s The Audition en de eindsolo uit 
Masahiro Miwa’s Hitonokiesari). / With performances 
of Paul Elliman’s How we learn the old songs, two 
compositions for Martin Riches’ Singing Machine (Tom 
Johnson’s The Audition and the final solo from Masahiro 
Miwa’s Hitonokiesari). TENT Rotterdam. Toegang gratis / 
Free admission.

03.05, 18.00-21.00 
Opening Jan Adriaans, Swarming Chants
Met / With opening performance Operatic Chants in Three 
Acts: Act I.V2_Lab for the Unstable Media. Toegang gratis / 
Free admission.

18.05, 12.45-19.00
Symposium Installing the Voice
Keynotes: Michal Grover-Friedlander, Paul Elliman. Met / 
with Hannah Bosma, Kris Dittel, Brigitte Felderer, Jelena 
Novak, Veronika Witte, Katarina Zdjelar. TENT Rotterdam. 
Toegang gratis / Free admission.

19.05, 16.00-18.00
Performance & talk: Singing Machine & Velicon
Middag rondom twee bijzondere instrumenten: Jasna 
Veličković performt haar Opera of Things op de Velicon 
en Martin Riches demonstreert zijn Singing Machine 
/ Afternoon around two unique instruments: Jasna 
Veličković performs her Opera of Things on the Velicon and 
Martin Riches demonstrates his Singing Machine. TENT 
Rotterdam. Toegang gratis / Free admission.

24.05, 17.30-17.50
Performance: Opera of Things
Jasna Veličković performt haar Opera of Things op haar 
instrument, de Velicon / Performance of Opera of Things 
by Jasna Veličković on her instrument, the Velicon. TENT 
Rotterdam. Toegang gratis / Free admission.

25.05, 16.00-17.30
Performance: Scores for Rotterdam
Performance op locatie met Mercedes Azpilicueta and John 
Bingham-Hall / On-site performance event with Mercedes 
Azpilicueta and John Bingham-Hall. 
Opstaplocatie / starting location: TENT Rotterdam. 
Toegang gratis / Free admission.

07.06, 19.00-20.00
Performance: Operatic Chants in Three Acts: Act II
Jan Adriaans presenteert in het kader van V2_’s eventreeks 
‘3x3’ een experimentele performance bij zijn installatie 
Swarming Chants / In the framework of V2_’s ‘3x3’ event 
series Jan Adriaans presents an experimental performance 
relating to his installation Swarming Chants. V2_Lab for the 
Unstable Media. 

14.06, 19.00-20.00
Performance: BirdBecomeBird & Solo Acoustic 
Performance
Twee vocale performances door Suzanne Walsh en Janneke 
van der Putten, die elk de grenzen van de menselijke stem 
opzoeken /  Two vocal performances by Suzanne Walsh and 
Janneke van der Putten, who each stretch the boundaries 
of the human voice. TENT Rotterdam. Toegang gratis / Free 
admission.

15.06, 10.00-16.00
Workshop: Juicing Your Hole 
Een stemworkshop met Geo Wyeth / a participatory  
vocal workshop with Geo Wyeth. TENT Rotterdam.  
Toegang gratis / Free admission. Info & tickets via  
www.tentrotterdam.nl

19.06, 17.00-17.30
Performance: Opera of Things & How we learn the old 
songs
Laatste performance van Opera of Things door Jasna 
Veličković op haar instrument, de Velicon, en performance 
van Paul Elliman’s How we learn the old songs / Last 
performance of Opera of Things by Jasna Veličković on her 
instrument, the Velicon, and performance of Paul Elliman’s 
How we learn the old songs. TENT Rotterdam. Toegang 
gratis / Free admission.

30.06  16.00-17.00
Closing performance: Empty Orchestra & How we learn 
the old songs
Een muzikale performance waarin Urok Shirhan onderzoekt 
hoe de stem verbonden is met vraagstukken over migratie, 
identiteit en ergens thuishoren; en performance van 
Paul Elliman’s How we learn the old songs. / A musical 
performance in which Urok Shirhan explores how the 
voice is entwined with issues of migration, nationality and 
belonging; and performance of Paul Elliman’s How we learn 
the old songs. TENT Rotterdam. Toegang gratis /  
Free admission.
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Post-Opera wordt mede mogelijk gemaakt door /  
has been made possible by: 
Operadagen Rotterdam
V2_Lab for the Unstable Media
Mondriaan Fonds
Fonds Podiumkunsten
CBK Rotterdam
Stichting Stokroos
Culture Ireland
CESEM - Centre for the Study of the Sociology 
and Aesthetics of Music
NOVA FCSH - Nova School of Social Sciences  
and Humanities
FCT - Foundation for Science and Technology

Met bijzondere dank aan / With special thanks to: 
Maziar Afrassiabi/RIB, Andre Castro, Guy Coolen, 
Michel van Dartel, Tobias Kokkelmans, Florian Weigl 
en/and Dejan Markoviç, Danijela & Valentin Sendula.
 
tentoonstellingslocaties / exhibition venues
TENT
Witte de Withstraat 50
3012 BR Rotterdam
+31104135498

V2_Lab for the Ustable Media
Eendrachtstraat 10
3012 XL Rotterdam
+31102067272
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