lL'l1eel1 .I'lI1t,t1 1'.111 dl' kr.lchtigste wiskul1dlge elgl'lIsch'lI)-

1\1 klil1kt hl'! ZC'l'r thl'ol·l'tlsch l'lIelgel1tlJds, f.1.1Iwus,lkls

pel1l'l1 dl' ,t1gorJtl1ll'S zijl1erg kl1l'l'db.l.lr. Ik kOI1 d.l.lrJl1el'

zegt er \'1'11 il1tultJc'l 111c'c' olll tc' g,I,II1. "liet hl'dt I'l'l'lk

l'l'l1 cOlllpositle hel1.1derel1 .lIs l'el1 !l'Vl'lHl geluidsorg.l-

lll.lkel1 Illet hOL' wIJ l11uzlek - l'l1 t.l,II, ft'ltl'lijk

I1ISI111' Oll'l'l1 geluldsl'cosystl'l'l11 d,lt groeit el1 z.ich il1 dl'

el1 hol' I\'c' .lll'C'U\\'l'I1I.1l1g COI11IHllll'rel1." IIIJ VIIHIt het

tIJd ol1twikkelt. Ik Ilt'b .lIs hl'! 11'.Ire l'el1 geluldsul1ivl'rsulll

Ill'grlJPc'11

,---

gelTl'l'l'rd Illet lll'p,,,t1de I1wgelijkllt'del1 l'l1 w.I,lrschiJiI-

"Chaos kan zeer
expressIeve
muziek zijn!"

IlJkhedl'l1, Zl'g I1U'lr dl' l1'ltuurkulldigl' wettel1. Vervolgel1s
lH'h ik l'l'l1 verz.lllll'lmg IJNI\-COlllpol1l'lllel1 v,lstgl'steld dil'
lll'schikh'I.lr zijl1 voor dl' kl.ll1korg.ll1islllell bil1l1l'l1 dl'zl'

i

cOl1te~t el1 l'el1 sl'! v.ml11ogelijke Ver.llilierillgsproces-

I,

__

sel1. D'111 l1l'h ik l'l'l1 eerste z'l.ldjl> gegevel1 voor dl' st'lI't
\'.111 dl' processel1." lIij implel11el1teerdl' dil' theorie 111 eel1

1lt'1.ll1grijk d'lt kLmk el1 I1HI·l.lek llc- ultg'lIlgspul1tc'l1el1 dc'

I1wdul'lire sottw'lrl'Ol11gevil1g, W.I'lI'Illl'l' hij il1 LOOf> dl'

eil1ddoelel1 hl 1)\'('11 hij Z.iJll C0l1lpOlll'rl'l1.111 SOlllliC.ltll'

spr.l.llol1'lkel1dl' stukkl'l1 'lJo IJigit,t1 MOl1keys Il1h.lhit Vil'-

hol' 'klil1kt' l'l'l1 hool11, of c'l'l1 hl'p'I,t1d cc'lIul.llr org,ll1l.sl1H'

tU.l1 Trees!' el1 'IJl1dl'ITovl'r 1I'lrpsichord Agel1ts Tl'I'rorizc'

- i.s hij helel11.1,l1l1let gl'll1tl'resseerd. "Ikl.l.ls IS d.lt wel dl'

tilt' Court' COIllIHJl1c'c'rde. 111 hetl'l'rstl' stuk IVordc'l1 'llIc'

Iwl.ll1griJkstl' locus hij dl' spor.llllsl'iw II1Sp.llll1ll1gl'lI 0111

Id.lI1kel1el1 dc' cOl1trolc' door l.-systel11l'l1 gc'gel1ereerd. 111

I.-SYStl'l11l'l1 111 dl' l11uzil'k tilt' te P,ISSl'l1: IUlstc'rl'11 11,1.11' lil'

het tlVl'c'de stuk gehruikt hij dezeltJl' ll'chl1iekel1 0111 op

'l11uzic'k 1'.111 celll'I1', ol 111l't z"c'r directl' lI11plc'I1H'l1t.ltlc'S

dYI1,lIl1isc!H' WljZl' Ill'St.l'IIHil' 0pl1'll11el1 V.ll1l'l'l1 kl.lvc'cil11-

l'l'I1VllIldlgc' tOI1,t1" I1H'lodll'C'11 <Tc'c'rl'l1lkt PO["lltlt,,'1 \',111

hel tl' Vl'l'Vol'llll'll.

Iwt .IlgorJtl1H' \vonlt d,I,lrllll'l' Il1gl'lwrkt tot l'l'l1 <1,1111.11
heel .Irhltr.llrl'lwsllssll1gt'll. [),I,II'IlH'l' I\ordt ook dl' rIJk

COMPLEXITEIT
IN DETAIL

ILlt M,llWUs.lklS

1.-

dOIll .1'111 I1wgellJkhc'dl'l1 dr,lstlslh Il1gl'lll'rkt. '->Ollllll,ltll' IS

SYStl'l1ll'l1 gehrulkt

Il1kreSS<ll1t l'll k,llll'l'l1 geweldig hulpl1l1lldel ZIJII \'001' ,i<'

voor ZIJII UllllposltlC'S,

wetl'l1sch'IP, 111,1,11' het Il'\'l,rt zeldel1 hOl'll'IH!l' Illuzlek op

hek keilt l1iet d,lt dl'

IJ'I.lrol11 I1OC'I11 Ik I11IJI1 I1wdel 'Music.lll.-svstel11s' el1 111l't

nJuzik.lil' structureIl 'groeiel1' .lIs org'll1isllll'lIel1 Ir.lct.t1s.

'1.-SVStl'l11l'l1 111 dl' l11uzlek', ol 'Ik 1111lzlek \'<111 I. svstt'I1H'I1',

liet is leitelijk hl'! sysll'elll zc'lf d'lt .lIs zod,lIl1g IS gc'col1li-

ol ZOil'tS."

.gureerd. "IJ,lt gl'l'ft I11IJ dl' 1110gelijkheid 0111 dlc'p il1 IH'el
\'erschtl!l'lHlc' P,II·.Il11eters l'l1 hll'r,lrchlschl' 1,lgel1 1"111 gelUid il1 te griJpel1c'11 Zl' tl' ver'llll!l'rl'l1 op C'C'I1 'org'll1lsch

EVOLUERENDE DOEKEN

gecoordilH'c'rde' Ill'll1il'r", zegt hij. "Ik 1«111 bil\'oorill'l'ld I1I

l.-systl'l11el1 Ilt'l'tt M,1110IlS,lkIS ,III"l'l1 hIJ dc' sludll)(0I11/l0SI-

eel1 lH'p.l.lldc' cOl1figur.ltic' 1'.111 c'c' 11 progr,lll1l11,1 gehruiklll.l-

til's uitgehreld tllt'gl'P.lSt. IJ.I<lI· IS het COI11IHJI1l'I-l'l1 "l'l1

keil V.ll1c'l'l1 p.l.lr IHll1lh'rd p'lr'lllll'ters c'l1 d,lt 111 vl'el ver-

solit.lire Iwzighl'ld. "MiJil I.-SYStl'l'I11COI11IHlSltll'S tot I1U to,'

schillel1dc' I.lgell. IJ.lt is el'l1 11Oevel'lI1l'id dil' je ol1l1wgc'lijk

g'I'111 1'001',11 over dl' il1ter'll'til' tussell 111 IJ l'l1 Ilt't ,lIg0rJtl1ll':

Illet dl' h'II111 kUilt COl1trolc'rl'I1, l'l1 dil' 'ilevell 1110eilijk tl'

ik luisll'r 11,1,11' IV.lt Ilt't dOl't. ik 1'01'111 het 0111, Ik stullr IH't

ol1thoudel1 of gl'structureerd op p.lpier te krilgc'l1 is. M.I.lr

hij 0111 Ill't te l.ltl'll dOl'l1 W,lt Ik wllc!;lt l1l't dol'l", Zl'gt hIJ.

met eC'l1l11'tlVc'rk 1',111 l.-systl'lllel1 k.ll1 ik Illl'c'rdere p.lr.l-

"IJl' studio hiedt I11l' dl' I1wgl'llJkllt'id 0111 tl' progr,II11llll'n'll,

Illeters hc'mvloedl'l1 op l'C'11 lllil1der directe 1ll,II1IC'l'. Ik k.111

te spelell, tl' Illisterell, lt' iJl'rp rogr,l 111 Illl'n' 11 , tl' Vl'I'Jlllll'll,

bill'ool'llt'eldeel1 hic'Llrchlsche structuur 111,11(['11, \\',I,lI'bll

l'llzovoort.lk heil hliJ 1l1l't till' Illllgl'llJkhl'lIl, \\',lllt silitilo

het hovellstc' I.-SVStC'l'lll - zil' het .Il.s dl' st,11ll - Illl' ill sU.lt

stukkeIl ziJlII1L'dlll'lti Olll tl' \\'oni<-Il losg('l.ltl'IlI'11 \'l'I'I',>I

sklt olll tc' COlllpOlH'rl'11 door rechtstreeksc'llt'p,lIil1g 1',111

gl'llS l'l'lll'lgell Idl'lltltt-it te klllgl'l1, ,lis gehl'l'ltiholl\\'Ii<-

dl' Pl'ITl'ptuc'il' p'lr,lllll'll'rs 1'.111 geluid: tool1hoogtc', \'0-

'ge lu i d soh Il,dl,Il,"

IUI1lt', duur el1 tilllbn'. Elk \'<111 deze p.lLllllc'ters kOl11t O\'l'r-

1Illlliddeis Ill'dt M,IIlOUS,lkIS Z.IJlI oIHil'rz.oek \"'ITUIIlIlIIl,I,11

l'l'l1 Illl'! ZIJII l'lgl'l1 11Il'r,IIThll' 1'.111 I.-SYStl'll1l'l1 - zeg 111,1.11'

.Illdere tl'lTl'llll'1l ,lis lil' cl'ill'lïll'lle,ll'll eOl1lpll'Sl' dV1l.l1ll1

dl' t'lkkl'I1, elk \\'e"I' Illet zIjIleigeIl 'l!t'lkkil1gel1. Op dil'

schl' SV·Sll'llll'll. III1 zOl'kt ('I' oplossillgel1 \'001' hl'l \\,['l'k"11

111 ,lil ier wordl'l1 opdr'lc!lll'lI vl,rt.l.lld, uitg,'bn'ld c'lI door-

Illet Il'l'tih,lCk-lH,t\\'l'rk"Il. Dellk d.l,lrhllllll't ,likl'll ,1,111

gc'gel'c'l1 1'.111 dc' l'lll' 1.I.lg 11,1.11' dl' .lIlderl', tot op l1l't l11eest

l'lektrolllsl'ill' o!,'ll'ktl,sl'ilt' gl'luldl'll, 1ll.l.lI ook ,1.111 ti.lt.l .

.Itol1l.1irc' l1il""IU. Op dil' Ill.ll1ier k.ll1 ik gehruiklll.lkl'lI \"111

.Ikoeslisehl' kl,ll1kl'll 1'11 - hll ZIIIl 'opel1' lOlllposltll'S \'001

l'l'l1 g,'ci<'t.lilll','rd,' COl11p!l'~lt"lt, tl'l'lVijl ik tot op grotl'

l'IlSelllbl,'s - dl' rl'.IetJl'S \',111 til' IIlt\'Ol'll'IIlII' 11Iusill ol'

hoogtl' l'l1

,1I1,'

IIll'l"IIIS cOl1troll' heh oVl'r C'l'lI COlllposltle.

V.l11 hl't lll.lkel1 1'.111 grotl' of Illiddelgrote VOrl11l'l1, dl' IllUZI-

elk.l'II·l'll ol' til' llluZ.I,'k.Ilt- 'OPC'Il' COlllpoSltll's ZIJIl stuk
k"l1 dil' P'IS ill dl' IIltvlH'rillg iJ 11 11 llc-flllltl"Vl' VOIlIl VIIHi<-1l

bil' ILIsel1, dl' IIHlivldul'lc' kLll1k"11 dil' Zich olltwlkkl'lel1 111

Fl'ilt'llJk IS l'r 1l00lt l'l'll \\'['I'kl'llJk dl'llllltll'Vl' VO"1l "Ii<-t

dl' tijd, tot C'I1 111l't dl' ol1dc'l'd"l'itJl's dic' Z.O'11 kl.ll1k S.llllell

pmees 1'.111 COllllllJlIl'I'l'll 11l'gillt 1'001' dit SOOl't Stllkkl'll

Iwp,lIel1."

Illl'est,li 1l11't l"'11 .IiJstr,ld Icke", Il'gt M'1I10IlS,lkls Uit "I ),It
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fungeert als een kompas. Het kan gaan om een vorm, een

improvisatie verkent, blijven altijd herkenbaar, ondanks

structuul~ een

en voor een stuk zijn van meet af aan gekoppeld aan het

het feit dat zij zich ontwikkelen bij elke uitvoering. Ze
behouden hun Formele lijnen, de belangrijkstl' klanken

ensemble. Zowel aan de instrumenten met hun muzikale

en de kenmerkende mátieven.

tijdsduur, een concept, enzovoort. Die idee-

en klankmogelijkheden, als aan specifieke musici en hun

De wijze waarop compositie en improvisatie in deze

mogelijkheden. Ik schrijf de stukken echt voor bepaalde,
fantastische artiesten, die ik ken en met wie ik speel. Hun

stukken zijn verweven is anders dan bij Jazz of

bijdrage aan de composities is heel belangrijk. AI kunnen

improvisatiemuziek. Dat komt uiteraard alleen al door
de wijze waarop Manousakis' composities zijn gestruc-

de stukken later ook worden uitgevoerd door anderen." De

tureerd en hoe ze klinken. Maar het heeft Dok te maken

gerealiseerde ensemblestukken gaan uit van een verrassende bezetting: 'Facts to Suit Theories' (200')) is geschre-

met wat wordt nagestreefd door de musici (en de com-

ven voor stem (van Stephanie Pan), citer, wijnglazen, loopstation and live-elektronica, 'Navigation' (2008) voor vier
orgels, celes te, harmonium, stem, wijnglazen, loopstation

heeft op de een of andere manier invloed op bet spel van
elke improvisator van nu, ongeacht de muziek die hij

en live-elektronica (voor zijn eigen formatie Computer

speelt", zegt hij, "maar het gaat mij om het ensemble als

Aided Breathing).

een instrument. Helemaal niet om solo's en niet om de

Een ruwe schets van de algemene vorm is vaak de eerste

individuen. In die zin is mijn benadering meer die van

stap naar het eindresultaat. Daarna schetst hij, nog altijd
vrij rudimentair, de kleinere vormen en specifiekere idee-

een kamerensemble dan van een jazz-groep. Ik denk

en over de textuur en de klanken. De structuren en bun

terugvindt in Indiase en Griekse muziek."

het werk geleidelijk gedetailleerder en verfijnder. De beste

HET DERAJDDM

gaat bij de opeenvolgende uitvoeringen zo door. Ik beschouw dergelijke composities niet als statisch, maar als

De open composities

die hij solo met zijn
live-elektronicaproject uitvoert vormen in zekere mate
een brug tussen het studiowerk en de ensemblestukken.

een soort evoluerende doeken. Er kunnen elementen wor-

Op het podium is het wederom Manousakis versus de ma-

den toegevoegd, uitgeprobeerd, veranderd of geschrapt

chine, maar de krachtmeting gebeurt in realtime. Daar-

bij elke private of publieke uitvoering. Er is wat mij betreft

naast werkt hij wederom met een cybernetisch model,

ook geen sprake van repetities in strikte zin. De stukken

maar een dat veel sneller reageert op de data en veelmeer

worden altijd gespeeld alsof het een concert betreft."

een directe handmatige interventie door de uitvoerende
musicus vereist. Voorbeelden daarvan zijn 'Fantasia On a

INTERACTIEF
ENSEMBLE

Manousakis gebruikt

Single Number' en Manousakis' recentste stuk,

voor het componeren van

'L'Hypothèse de I'Atome PrimitifSonore'. Deze twee Iive-

zijn ensemblestukken
een andere 'grammatica'

elektronicastukken maken deel uit van de compositie-

dan voor zijn studiowerk, hoewel het concept en de methoden in zekere zin vergelijkbaar zijn. Ook in de composities die live moeten worden uitgevoerd door ensembles
verkent hij de complexe dynamiek die ontstaat door herhaling. Manousakis: "Bij de ensemblestukken wordt het
muzikale proces echter niet algoritmisch gestuurd, maar
door de stroom van acties en interacties die ik binnen de
lengte van een stuk voor de spelers heb gedefinieerd. Ze
sturen zelf de voortgang door te luisteren naar wat zijzelf:
de andere spelers en het ensemble als geheel doen, door
te beoordelen hoe zich dat verboudt tot het 'script' of de

EiDNZD

dat free jazz, vrije improvisatie, avant-garde-improv en
waarschijnlijk ook folk werken op een manier die je ook

inhoud worden verder ontwikkeld in workshops met de
uitvoerend artiesten. "In een soort destillatieproces wordt
ideeën, processen of benaderingen blijven behouden. Dat
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ponist). Het gaat hem en de musici om het totale geluid
dat wordt gevormd door het ensemble. "Natuurlijk, jazz

reeks 'Primeval Atoms'. Manousakis: "Dit project staat in
de rijke traditie van virtuoze, 'gecomponeerde improvisatie' in de westerse kunst en volksmuziek. Net als mijn en-

~k kan met L-systemen een

I

compositie benaderen als een
geluidsorganisme dat zich in
~e tijd ontwikkelt."
~
semblestukken verkennen deze twee stukken de ruimte

score en door vervolgens te beslissen hoe verder te gaan.

tussen compositie en improvisatie. De structurele ruggen·

Elke speler is een knooppunt in het systeem. Hij ont-

graat en de algehele dramatische boog zijn voorafgedefi-

vangt geluid en stuurt het terug." Wat hem daarbij fascineert zijn de mogelijkheden en de waarschijnlijkheden

op specifieke punten vereist - dat ter plekke ideeën wor·

bij dat samenspel. "Wat gebeurt er realtime als de musici
een gegeven kader volgen, wat verandert er tijdens een

den geformuleerd en ontwikkeld volgens het compositorische en esthetische raamwerk van dat specifieke stuk. De

uitvoering en wat zijn de verschillen tussen meerdere

cruciale momenten, zoals openingen en overgangen, zijn

nieerd, maar op een manier die het mogelijk maakt - en

uitvoeringen? Wat blijft nog maar vaaglijk hetzelfde, wat

meestal nauwkeuriger gedefinieerd. De tussenliggende

blijft bijna eender? Dat interesseert me." De ensemble-

delen zijn in grovere trekken geschreven." Hij vergelijkt

stukken, waarin hij het spectrum tussen compositie en

het met een beweging door een landschap of een stad. De
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L-SYSTEEM

Een L-systeem - of een Llnàenmayer-systeem - is een algoritme dat door de bioloog Aristid
Lindenmayer in 1968 werd geïntroduceerd. Met dit algoritme kon
hij wiskundige modellen van biologische groei maken. Bij de groei
ofverfijning speelt herhaling (van
vormen, van regels, van een reeks
instructies) een belangrijke rol. In
eerste instantie kon Lindenmayer
er de groei van bomen en meercellige organismen mee vangen;
later is het algoritme gerelateerd
aan fractals, automata en formele
grammatica's. Dergelijke grammatica's zijn ontwikkeld door
de linguïst Noam Chomsky om
de structuur in natuurlijke talen
uit te leggen. Ze zijn vervolgens
op grote schaal toegepast in de
taalkunde en informatica. Sinds
hun introductie zijn L-systemen
verder ontwikkeld binnen uiteenlopende disciplines en met verschillende toepassingen, zoals de
biologie, robotica, architectuur,
computer graphics, datacompressie, artificial-life-modellen en
een zich nu snel ontwikkelende
techniek als 3D-printen.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

