
Korte Evaluatie ‘Grove’
Voor Stichting Gerbrandy Cultuurfonds



Introductie gemaakte werk

Grove geopend op 22 mei 2021, als onderdeel van de 17e Internationale architectuurtentoonstelling van
La Biennale di Venezia, samengesteld door Hashim Sarkis en met als thema "How Will We Live
Together?". Grove is ontwikkeld door Philip Beesley en Living Architecture Systems Group, Studio W+N
en Salvador Breed.

Na maanden van conceptualisering, onderzoek en experimenten werd de multimediale immersieve
installatie in de Arsenale gepresenteerd als een delicate, unieke ontmoetingsruimte die een visie biedt
op inclusief, open bouwen. Grove bestaat uit een golvend bladerdak van lichtgevende, kantachtige
wolken ingebed met met vloeistof gevulde glazen vaten die boven een centraal zwembad vormig
scherm zweeft, waarin een film, Grove Cradle genaamd, wordt geprojecteerd. Het centrale ‘zwembad’ is
omgeven door een bos van totem achtige kolommen met zelf ontwikkelde luidsprekers die een
compositie van Salvador Breed dragen, gemixed in een 4DSOUND systeem.

- Installatie zoals te bezoeken in de Arsenale in Venetie

Samenvatting maakproces geluidscompositie
In het begin van het proces heb ik een brainstorm gedaan wat voor soort klanken ik wou gebruiken.
Door de combinatie van biologisch en synthetische esthetiek van Philip Beesley, leek het me vruchtbaar
om in twee verschillende contexten opnames te maken:

Opnames van verschillende materialen in gecontroleerde omgeving;
Metaal, hout, glas, knikkers, etc. Hiervoor ben ik naar een foley studio in Alkmaar gegaan (Ronnie van
der Veer) die een grote verzameling materialen heeft (normaliter voor geluid speelfilms) waar ik samen
met Ronnie een zeer veelzijdig palet opgenomen heb.



Opnames van natuurlijke omgevingen en dieren;
hiervoor heb ik bezoek gebracht aan onder andere de Veluwe en Amsterdamse bos, om daar organische
klanken op te nemen. Vogelgezang, de wind, bladeren, gekraak van de bomen, geruis van water, etc.

Om tot een kloppende klankwereld te komen bij Philip’s werk, heb ik in de basis een tweetal
uitgangspunten genomen qua werkproces:

- Hoe kan ik de ‘gecontroleerde’ opgenomen geluiden organisch bespeelbaar maken?
- Hoe kan ik de ‘natuurlijke/organische’ klanken vervreemden zodat ze synthetische

klankeigenschappen krijgen.

Vanuit dit proces heb ik eerst een verzameling klanken gemaakt, en daarna hier kritisch geluisterd en
keuzes gemaakt welke het beste werken in het geheel. Hierbij heb ik soms ook al eerste klanken
gecombineerd, om te horen of combinaties vruchtbaar waren.

Na het ‘uitdunnen’ van de hoeveelheid materiaal ben ik begonnen met het maken van opzetjes/schetsen
op een aantal ontvangen foto’s van Warren & Nick, in combinatie met uitleg van Philip Beesley over de
betekenis van de verschillende momenten in de film.

Na het maken van zo’n 20 korte schetsen (1 a 1,5 minuut per schets) heb ik deze richting Philip en
Warren & Nick gestuurd, zodat zij daar feedback op konden geven en konden gebruiken om de eerste
bewegende beelden met geluid te combineren. Deze korte clips zijn de basis geworden waar vanuit de
film editor is gaan werken. Deze heeft de schetsen met (door mijn) voorgestelde - maar ook andere
beelden gaan combineren om een spanningsboog te creëren waarin zowel beeld als geluid
meegenomen zijn.

- fragment uit de film

Na een aantal rondes resulteerde dit in een 15 minuten lange ruwe soundtrack in stereo - waarna ik de
verschillende gebruikte stukken ruw materiaal opnieuw verzamelend heb op een manier waarop ik het
kon vervangen, verfijnen en muzikaal kon laten klinken door lagen met elkaar te laten ‘samenwerken’,
oorzaak & gevolg te creëren en het als compositie te laten werken.



Daarnaast heb ik samen met Philip stukken text uitgekozen uit het boek ‘The Temptation of St. Anthony
door Gustave Flaubert en deze tweemaal opgenomen. Eenmaal met de stem van Philip zelf, en eenmaal
met de stem van actrice Eva Bartels. Deze stemmen heb ik zowel qua tijd als frequencies uit elkaar
getrokken en vervolgens gecombineerd met de originele, verstaanbaar versies. Hierdoor kon ik deze
stemmen laten ‘verschijnen’ uit een abstracte wereld & slecht accenten van ‘stem gebruiken’. Belangrijk
hierbij was een balans van abstract en stemklank, om mensen te laten voelen dat het een ‘levende’
‘ademende’ wereld is. Ook de klank van ademen zelf heb ik hiervoor gebruikt. Dit element was
essentiele bij het vinden van een spanning tussen ‘verdwalen’ in de wereld en het herkennen van een
menselijk element - waar bezoekers altijd naar op zoek zijn in bij tijden abstract werk als deze.

Ondertussen na een aantal feedbackrondes met W+N & Philip heb ik een ‘Locked time’ film ontvangen
waarop de structuur en timing van de film vaststond, waardoor grondiger uitwerken van de compositie in
de tijd mogelijk werd.

Na deze uitwerken heb ik een technische en eerste ruimtelijke opzet gemaakt voor de mixage in
4DSOUND op de multi-speaker setup. Uiteraard niet in een vergelijkbaar geluidssysteem (gezien die niet
beschikbaar is in Amsterdam) maar heb met een achttal speakers een inschatting gemaakt van hoe het
daar klinkt.  Door de geluiden in te delen in verschillende lagen en de opzet zo flexibel mogelijk te
maken kon ik in Venetië snel stappen zetten in het uitwerken van de mix.

Werk op locatie
Op locatie waren er wat moeilijkheden;

- Andere installatie maakte geluid op locatie (is verholpen)
- Door hoeveelheid lawaai bij opbouw van de andere installatie was het alleen mogelijk om

s’nachts
te mixen op het geluidssysteem.

Overdag was ik voornamelijk bezig technische issues op te lossen & uitwerken van ruimtelijkheid  los
materiaal, te communiceren met festival en naburende installatie en het doen van technische tests ter
voorbereiding van de gefocuste mixagesessies s’nachts.

Uitendelijk heb ik 4 nachten gemixed in stilte binnen de installatie om de 15 minuten compositie uit te
werken en goed te laten klinken.

Belangrijk element daarbij was dat doordat de ruimte zelf vrij rijk was aan reflecties (galm), ik gedurende
deze tijd veel bezig was met ‘uitkleden’ van onderdelen van de compositie gezien deze te gelaagd was
qua frequenties - en daardoor ‘verdronk’ in de ruimte. Door duidelijke keuzes te maken welke
klank-lagen belangrijk waren bij het beeld & dingen meer door de tijd te spreiden (in plaats van te breed
frequenties combineren) is het gekomen tot een zeer gefocust stuk met veel ontwikkeling door de tijd
heen.



Financieel
Zoals vooraf aangegeven heb ik het bedrag gebruikt om de kosten te dekken van onderdeel van het
voorbereidende werk. Uiteindelijk heb ik behoorlijk meer uren gemaakt - onderstaande geeft wel een
goed beeld welk soort werkzaamheden gemaakt zijn. Hiervan is niet afgeweken.

Voorbereiding (Februari-Mei 2021)

Kosten Aantal Totaal Toelichting Kosten gedekt door

45 30 1350
Creatief onderzoek; zoeken van opnames,
onderzoek naar materialen en geluiden

Stichting Stokroos + LASG:
Canada Council For The
Arts

45 40 1800
Werk aan compositie; schetsen in
Ableton, spatialisatie in 4DSOUND Stichting Stokroos

Daarnaast zijn andere onderdelen gedekt door combinatie van andere fondsen eigen inbreng

Op locatie (tijdens Biennale, Mei 2021)

Kosten Aantal Totaal Toelichting

200 1 300 Retour naar Venetië Stichting Gerbrandy Cultuurfonds

100 6 600 Accomodatie in Venetië (6 nachten)
Stimuleringsfonds (vanuit
4DSOUND)

100 1 100 Lokaal transport in Venetië Stichting Gerbrandy Cultuurfonds

40 6 240 Per Diems onderweg & in Venetië (6 dagen) Stichting Gerbrandy Cultuurfonds

45 38 1710
Afmaken compositie, verder toegespitst op
installatie Eigen inbreng Salvador Breed

45 12 540
Aanwezigheid tijdens opening,
persmomenten Eigen inbreng Salvador Breed

Vanwege het enorme succes in Italië & het feit dat de makers (Philip, Warren & Nick en ik) echt heel erg
blij zijn met het resultaat hebben we besloten om nog extra tijd te besteden om een stereo versie te
maken voor online. Deze zal rond de 3,5 minuut zijn & verwachten we begin 2022 af te ronden en te
presenteren. Zodra deze af is zal ik deze met jullie delen. (de kosten/tijd hierbij vallen buiten de subsidie,
maar is wellicht wel leuk voor jullie om te zien en/of delen).

Persbeeld en informatie / interviews:
https://www.dropbox.com/sh/f9gu9mvco6upq38/AACh2rVlT25hpNwfBhyEL6P9a?dl=0

Links / Pers:
https://salvadorbreed.com/Grove
https://livingarchitecturesystems.com/project/grove-cradle/
https://www.canadianinteriors.com/2021/05/19/philip-beesley-and-the-living-architecture-systems-group-opens-at-venice-architect
ure-biennale/
https://www.stirworld.com/inspire-people-stirring-together-philip-beesley-and-sascha-hastings-on-the-geometries-of-being
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