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De momenteel lopende tentoonstelling 'Watch That Sound' vult niet alle ruimten van het 
kunstencentrum Netwerk te Aalst, doch deze relatieve kleinschaligheid valt in het niets vergeleken 
met de kwaliteit van haar inhoudelijke waarde. Het is een tentoonstelling die handelt over geluid 
waar de nadruk eerder ligt op het 'onhoorbare', het concept gaat hier boven de klank.  
 
De geluidsisolerende tunnel die Netwerk voor deze tentoonstelling installeerde, fungeert als een 
soort transitiezone van de lawaaierige buitenwereld naar de serene tentoonstellingsruimten. Een 
kloeke speaker naar de hand van Stefaan Dheedene wacht aan het einde van deze S-vormige tunnel, 
maar enige klank blijft uit. Langs de achterzijde gaapt een leegte dat onuitgesproken suggereert om 
gevuld te worden, misschien met het eigen lichaam en zijn geluiden. 
 
Het grootste werk dat letterlijk als een blok in de ruimte onder zwoegende mankracht werd 
neergepoot, is de stalen geluidsdichte kubus van de Portugese João Onofre. De zwarte holle  183 cm 
grote kubus werd gedurende de tentoonstelling meermaals geactiveerd door de Belgische 
deathmetalband Serial Butcher, die Onofre specifiek uitkoos om hierin te performen. In elk land dat 
dit werk geëxposeerd wordt, contacteert hij een lokale metalband voor deze actie. Een daverende 
drum, overtuigend gegrunt begeleid met een tot headbangen aanzet gevende gitaar- en baslijn, 
worden na enkele minuten vrij te weerklinken in de witte ruimte, verbannen in de kubus. Het 
'optreden' gaat door tot de zuurstof op is, wat tot nu toe tot een record van 25 minuten heeft geleid. 
Stagediven, pogoën of andere lichamelijke uitingen die horen bij het ervaren van death metal 
worden vervangen door voorzichtig geschuifel rond de kubus, loeiharde tonen gereduceerd tot een 
ingehouden gegons. Ondanks de dikke geluidsdichte isolatielagen binnenin, kan het werk niet alle 
klanken in zichzelf absorberen. De bandleden geven het uiterste van zichzelf en stellen geen vragen, 
toch hebben zij, als professionele en zichzelf serieus nemende metalband, hun bedenkingen bij deze 
stunt. Dat er bij de activatie van dit werk mechanismen naar boven komen die tegenwringen, dat 
voelen zij ook aan. Maar het zijn juist de paradoxen die dit kunstwerk toegang geven tot meerdere 
dimensies en een interessante gelaagdheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In dezelfde ruimte communiceert de zwarte kubus vormelijk het sterkst met de gevandaliseerde 
glazen kubus van Sarah Van Sonsbeeck, dat 'One Cubic Meter Of Broken Silence' gedoopt is. Dit werk 
is een tastbaar bewijs van hoe steeds meer vierkante meters stilte opgeëist worden door lawaai. 
Haar werk behelst een vergeefse zoektocht naar stilte die ze zowel tekstueel als beeldend tot uiting 
brengt. Ze brengt haar verhaal op een humoristische en intelligente wijze dat ze met minimale 
ingrepen in de ruimte vormgeeft. Op de tweede verdieping van het pand vinden we een adequaat in 
het gebouw geïntegreerde installatie waarmee ze een visuele stilte letterlijk aan het licht brengt. Ook 
het werk van Mira Sanders is verspreid over meerdere etages van Netwerk en omvat tal van 
minutieuze tekeningen en een collages. Net zoals Onofre's kubus tracht zij een bepaald volume te 
(her)activeren, waarbij ze alle actie en geluid herleid tot kleurvlakken en lijnen. Zonder het werk 
zwaar te beladen kaart ze hierbij de politieke problematiek van Beiroet aan. Ze gebruikt beeldtaal in 
een poging om het verwoeste mentaal weer tot leven te wekken. 
 
De lange staaldraad van de Franse Pierre-Laurent Cassière die strak in de ruimte snijdt, vraagt 
stilzwijgend om gehoord te worden. Deze minimalistische installatie, 'Vent Tendu',  lonkt de 
bezoekers dichtbij om rechtstreeks in het oor te communiceren. Connotaties van nostalgie kunnen 
getriggerd worden, alsook het gevoel te luisteren naar iets dat van ver buiten deze muren komt. Het 
werkveld van deze kunstenaar sluit perfect aan bij dat van de andere vier kunstenaars die elk op een 
experimentele wijze geluid als voorname inspiratiebron gebruiken. Het auditieve concept van deze 
tentoonstelling valt als een puzzel in elkaar en Netwerk brengt dit thema, dat al snel clichématig kan 
ingevuld worden, op een 'ongehoorde' wijze. 
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