
Definities van muziek

Muziek is een kunstvorm die gebruik maakt van klanken, bij elkaar gezet in een bepaalde tijdsduur. 
Om muziek te maken wordt gebruik gemaakt van de elementen toonhoogte, ritme, geluidssterkte 
(muzikale dynamiek), klankkleur en textuur, maar ook stilte.

Voor zover bekend hebben alle culturen in alle tijden muziek gekend, maar omdat deze kunst op 
verschillende plaatsen en in verschillende tijden steeds weer anders beoefend (en ervaren) werd en 
wordt, is men het niet eens over de definitie van muziek: wanneer is iets muziek en wanneer niet? 
Het uiteindelijke antwoord op deze kernvraag verschilt bij muziektheoretici en filosofen. 

Wat wel vaststaat is dat het bij muziek altijd om het hoorbare (of het ontbreken daarvan) gaat, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld het zichtbare in de beeldende kunsten. Muziek is een tijdskunst, met 
hoorbare (geluiden, klanken, tonen) of onhoorbare (stiltes, pauzes) elementen in opeenvolging of 
tegelijkertijd.

Een bekende definitie van muziek is "georganiseerd geluid". Maar deze definitie is eigenlijk te 
breed; er zijn vele soorten van georganiseerd geluid die normaal gesproken niet als muziek 
beschouwd worden, zoals menselijke spraak of het rinkelen van een telefoon. Andere definities, 
zoals "georganiseerde tonen", zijn te nauw, omdat er vele vormen van muziek zijn die geen 
toonladder gebruiken.

De komst van avant-gardistische vormen van muziek in de twintigste eeuw zijn grensverleggend 
geweest in contrast met de traditionele opvattingen over muziek en hebben geleid tot bredere 
definities. 



Luigi Russolo

Luigi Russolo was een Italiaans futuristisch schilder, componist en muziekinstrumentenbouwer van 
elektronische muziekinstrumenten. Aanvankelijk concentreerde Russolo zich op zijn schilderkunst. 
Hij sloot zich aan bij de futuristische beweging van Marinetti. In 1913 wendde hij zich ook tot de 
muziek en werd daarmee de eerste futuristische componist. Zijn muziek is gebaseerd op industrieel 
geluid. 

In 1913 publiceerde hij ook zijn futuristische manifest L'arte dei rumori (The Art Of Noise) en 
hetzelfde jaar bouwde hij met zijn assistent Ugo Piatti zijn eerste instrumenten, die hij Intonarumori 
(lawaaimachines) noemde. Zie de afbeelding hierboven. De uitvinding van de Intonarumori was een 
direct resultaat van Russolo's muziektheorieën waarin hij onder andere zijn ideeën over het gebruik 
van geluiden in muziek presenteert. Het manifest van Luigi Russolo wordt beschouwd als één van 
de meest belangrijke en invloedrijke teksten over muziek in de 20ste eeuw.

Russolo heeft de definitie van muziek baanbrekend opgerekt onder invloed van de nieuwe 
technische mogelijkheden van zijn tijd. Voor het manifest van Russolo was de gangbare opvatting 
namelijk dat men zonder melodie of ritme niet kon spreken van muziek. 

De originele Intonarumori van Guido Russolo zijn in de Tweede Wereldoorlog helaas vernietigd 
door de Nazi's, maar zijn sindsdien aan de hand van bouwtekeningen nagebouwd. Onder andere 
door de Nederlandse kunstenaar Wessel Westerveld (Der Wexel). In deze video kan je ze in actie 
zien en horen: http://vimeo.com/26466505

http://vimeo.com/26466505


John Cage

Een ander vooraanstaand figuur in de ontwikkeling van avant-garde muziek in de twintigste eeuw 
was John Cage. Zijn werk 4'33" is een centrale hindernis voor iedere definitie van muziek. In deze 
compositie zit een pianist vier minuten en drieëndertig seconden lang op het podium, zonder geluid 
te produceren.

Cage bedoeling was dat het werk niet voortgebracht zou worden door de kunstenaar, maar door de 
omgeving rond de kunstenaar. Er zijn altijd en overal geluiden om ons heen en geen enkele 
concertzaal is perfect geluidloos. John Cage geloofde dat ieder geluid beschouwd kon worden als 
muziek en dit idee vind je terug in vele van zijn werken.

Zie ook http://www.youtube.com/watch?v=7KXaylNMJMs voor een heldere uitleg én uitvoering 
van 4'33" door Reinbert de Leeuw in De Wereld Draait Door.

http://www.youtube.com/watch?v=7KXaylNMJMs

