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een installatie van Cym



LIQUID MUSIC is een installie van Cym. De installatie werkt 
met beeld en geluid. Het uitgangspunt van de installatie is een 
keyboard waarop de toeschouwer zelf kan spelen. Door op het 
keyboard te spelen, ontstaat er op de grond voor het keyboard 
een patroon van bewegende cirkels, vergelijkbaar met druppels 
die in het water vallen. Tegelijkertijd ontstaat er in de ruimte 
een compositie van geluid.



De toetsen van het keyboard nodigen uit om er op te gaan 
spelen. Het keyboard is zo opgesteld, dat het meteen duidelijk 
is dat je het keyboard mag bespelen. Het is niet meteen 
duidelijk hóe je het keyboard moet bespelen. Het heeft geen 
zin om er bestaande liedjes op te gaan spelen.



Op het moment dat er op het keyboard een toets wordt 
gespeeld, ontstaan er kringen op de grond. De kringen doen 
denken aan druppels die in het water vallen. Indien er meerdere 
toetsen worden gespeeld, ontstaan er meerdere kringen, die 
samen een steeds wisselend patroon vormen.



De geluidscompositie is vegelijkbaar met de visuele compositie. 
Net als de kringen die door elkaar gaan lopen en samen een 
steeds wisselend patroon vormen, vormen ook de verschillende 
geluiden door elkaar een steeds wisselend patroon.



Doordat de kringen op de grond worden geprojecteerd, nodigen 
ze uit om erop te gaan staan. Het lijkt alsof je in de druppels 
kunt gaan staan. Alsof degene die het keyboard bespeelt, de 
druppels op de ander kan laten vallen. Het wordt een spel, om 
te proberen de druppels te ontwijken of juist om er precies in 
te gaan staan.



De oppervlakte van de projectie is verdeeld in een grid. De 
toetsen van het keyboard zijn verbonden met het grid. Iedere 
toets bespeelt een eigen vak op het grid. Als een bepaalde toets 
wordt gespeeld, ontstaan de kringen altijd in het bijbehorende 
vak. De grootte en de exacte positie van de kringen binnen 
het vak worden door toeval bepaald. Hierdoor zijn de kringen 
iedere keer anders. Zelfs als steeds dezelfde toets wordt 
gespeeld, is het resultaat iedere keer net even anders.




