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Nue	
 
De titel van het nieuwste stuk van Yukiko Watanabe verwijst naar de nue, een denkbeeldig mythisch 
wezen in de klasse van de Yōkai (zoals een mus zich tot de klasse van vogels verhoudt) uit de Japanse 
folklore. Het beest komt voor in de Heike Monogatari, een episch verhaal uit het einde van de 
twaalfde eeuw. De nue heeft qua 
samenstelling iets weg van de Griekse chimaera maar dan met het gezicht van een aap, de poten van 
een tijger, het lichaam van een Japanse wasbeerhond en als staart de voorste helft van een slang. Qua 
klank klinkt het dier als de Oostelijke goudlijster, een klank die naar het schijnt slechte voortekenen 
bezit. 
Het beeld van de nue was voor Watanabe vooral een eerste ontsteking. De dubbele betekenis van het 
woord yōkai is directer verbonden aan de atmosfeer van het stuk. Het bestaat, zo vertelt Watanabe, 
uit twee ‘kanji,’ Japanse schrifttekens die zowel “betoverend, aantrekkelijk, onheil,” aanduiden als dat 
ze “geest, verschijning, mysterie, 
argwanend” betekenen. Ook vertelt ze over haar fascinatie voor de muziekgeschiedenis en hoe die 
voornamelijk vanuit de componist en niet vanuit de uitvoerder geschreven wordt, terwijl een 
uitvoerder een aanzienlijke invloed heeft op wat er uiteindelijk klinkt: “er zijn zoveel verschillende 
interpretaties van het stuk, voor mij is het een soort groot monster dat eeuwig blijft opgroeien.” 
Een andere invloed op Nue is de Japanse mono-ha kunstbeweging uit de late jaren zestig: “de 
kunstenaars presenteerden voornamelijk gevonden objecten, natuurlijk materiaal of dagelijkse 
voorwerpen. Dat concept interesseert mij zeer en ik probeerde niet met visuele objecten te werken 
maar in dit werk nemen ‘persoonlijke onbekende herinneringen’ een sleutelrol in.” Daar wijst ook de 
ondertitel op, “voor pianosolo met ensemble en persoonlijke herinneringen van de spelers.” Ze werkte 
nauw samen met de muzikanten van de Internationale Ensemble Modern Akademie en verzamelde 
hun persoonlijke foto’s, die geprojecteerd worden tijdens het stuk. Alledaagse, haast terloopse 
beelden. “Fotografie,” zoals ze schrijft, “is altijd ergens een onderdeel van, door fotografie zien we 
gecondenseerde tijd. Ik probeer die tijd weer te extraheren en er in mee te vloeien.” 
De Goldberg Variaties van Johann Sebastian Bach fungeren als haar nue, als haar monster in dit stuk. 
Dat stuk behandelt ze als kader voor de herinneringen van de spelers: “Onze persoonlijke herinnering 
is normaal gesproken onzichtbaar, soms zelfs onverklaarbaar maar het bestaat ontegenzeggelijk in 
ons geestesoog.” Zo plaatst 
Watanabe de foto’s van de spelers in een collectieve muzikale herinnering, de Goldberg Variaties van 
Bach, en voeren ze zodoende niet alleen de muziek maar ook zichzelf uit. 
 
The title of Yukiko Watanabe’s latest piece refers to the nue, an imaginary mythical creature of 
the class of Yōkai (in the same way that a sparrow belongs to the class of birds) from Japanese 
folklore. The creature appears in the Heike Monogatari, an epic saga from the end of the twelfth 
century. In terms of composition the nue shows a slight resemblance to the Greek chimera, only 
with the face of an ape, the legs of a tiger, the body of a Japanese raccoon dog and the front half 
of a snake for a tail. The sound it makes resembles that of     the scaly thrush, and is said to 
represent a bad omen. 



 The image of the nue was for Watanabe primarily the starting point.   The double 
meaning of the word ‘yōkai’ is more directly connected with the atmosphere of the piece. 
Watanabe explains that it consists of two ‘kanji,’ Japanese characters that indicate ‘bewitching, 
attractive, calamity’, while also meaning ‘spectre, apparition, mystery, suspicious.’ 
She also talks about her fascination with the history of music, and how it has been written 
primarily from the viewpoint of the composer rather than that of the performer, whilst a 
performer has a considerable influence on what is ultimately heard: ‘There are so many different 
interpretations of the piece: for me it is a kind of big monster that keeps growing up forever.’ 
 A further influence on Nue is the Japanese Mono-ha art movement of the late 1960s: ‘The 
artists tended to present mostly found or natural materials or everyday objects. I’m very 
interested in this concept, and in this work tried to deal not with visible objects but with “private 
unknown memories” as an important key material.’ The subtitle also refers to this: ‘For piano 
solo with ensemble and private memories of the players.’ Watanabe worked in close cooperation 
with the musicians of the International Ensemble Modern Academy and collected personal 
photos from them, which are projected during the piece. Everyday images, almost casual. 
‘Photography,’ she writes, ‘is always a part of something; through photography we see time 
condensed but I will try to extract the time again and to flow along with it.’ 
In this piece, the Goldberg Variations of Johann Sebastian Bach act as her nue, her monster. She 
treats Bach’s work as a framework for the players’ memories: ‘Our private memory is normally 
invisible and sometimes even inexplicable, but it does undeniably exist in our mind’s eye.’ So 
Watanabe places the players’ photos within a collective musical memory - Bach’s Goldberg 
Variations - and they thus perform not only the music but also themselves. 

 
 

Squeeze Machine  
 
Toen de Schotse Genevieve Murphy werd geboren kreeg ze een allergie voor paarden mee. Dat is 
ironisch want ze deelt haar naam met en werd vernoemd naar de auteur en paardenspecialist 
Genevieve Murphy, die een lijst uitzonderlijke boeken over het dier op haar naam heeft staan. 
Het werk van Murphy (de componist) is een vrolijke naar de buitenwereld. Ballonnen bijvoorbeeld, en 
kleurtjes bevolken de serie F.I.N.E.. Het is een wereld van uiterlijke schijn, waarachter de woorden 
Fucked, Insecure, Neurotic en Exhausted schuilgaan. De ballonnen, terwijl daarachter een 
alleraardigst deuntje klinkt, worden gedurende het eerste deel van de serie direct kapot gestoken. Een 
vrolijk feestje dat niet eens de kans krijgt om te beginnen. Het tweede deel is de Stroop-taak, een 
opdracht waarbij een lezer de kleur van woorden moet opnoemen, terwijl het woord een andere 
kleur is. Er staat bijvoorbeeld rood terwijl de letters groen gekleurd zijn. Een ogenschijnlijk grappig 
effect maar de kleuren drijven langzaam tot waanzin. Over F.I.N.E. schreef Murphy dat “we door het 
gebruik van het woord ‘fine’ kunnen proberen bepaalde gevoelens van verslagenheid, neurose en 
uitputting te accepteren in onszelf.” 
Haar nieuwste stuk heet Squeeze Machine en gaat, niet zoals haar Schotse afkomst doet vermoeden 
over de doedelzak, maar zoals Murphy vertelt, over een “diepdruk apparaat, ontworpen om 



hypersensitieve personen te kalmeren, gewoonlijk individuen met een autismespectrumstoornis. De 
gedachte achter dit therapeutische, stressverminderende middel, dat niet komt van een ander 
persoon maar van een mechanisch object, bracht me naar het onderwerp van eenzaamheid en 
irrationele angst. We zijn geïsoleerd van elkaar als we onze individuele perspectieven op dezelfde 
realiteit bekijken. Ik vind ‘irrationele angst’ een buitengewoon inwendige en onverklaarbare sensatie. 
Artuur is een jongen met autisme.” Zo schrijft Murphy de menselijke psyche in haar muziek, een 
muziek die meer verhult dan haar lief is. 
  
When the Scot Genevieve Murphy was born, she inherited an allergy to horses. This is ironic since 
she shares her name with and was named after the author and horse specialist Genevieve 
Murphy, who has a list of exceptional  books to her name. 
       The work by Murphy (the composer) appears to the outside world to be great fun. Balloons, 
for instance, and colours inhabit the series  titled F.I.N.E.. It is a world of outward appearance, 
behind which lie hidden the words Fucked, Insecure, Neurotic and Exhausted. The balloons, while 
the most charming little tune is heard in the background, are immediately pricked and burst 
during the first part of the series. A jolly party which doesn’t even get the chance to start. The 
second part is the Stroop Effect, an assignment involving a reader having to name the colour of 
words, whilst the word is a different colour. For example, the word is ‘red’ whereas its letters are 
green. An ostensibly funny effect, but the colours slowly drive you mad. Writing about F.I.N.E., 
Murphy states that ‘through the use of the word 'fine' we can try to accept in ourselves certain 
feelings of defeat, insecurity, neurosis, and exhaustion.’ 
Her latest piece is called Squeeze Machine and is not about the bagpipes, as her Scottish ancestry 
might lead you to think, but, as Murphy explains, about a ‘a deep-pressure device designed to 
calm hypersensitive persons, usually individuals with autismspectrum disorders. The thought of 
this therapeutic, stress-relieving device that does not come from another person but from a 
mechanical object, led me to the subject of aloneness and irrational fear. Underneath it all, we 
are isolated from one another when it comes to viewing our own individual perspectives upon 
the same reality. I find ”rational fear” to be an extraordinarily internal and inexplainable 
sensation. Artuur is a boy with autism.’ In this way Murphy portrays the human psyche in her 
music, a music which reveals more than she’d like it to.	
	

 
SONG & DANCE:  
An excessively elaborate effort to explain or justify 
 
Een buitensporig uitgebreide poging om uit te leggen of te verantwoorden. Het klinkt haast 
wetenschappelijk en daar heeft het ook wel een luchtje van, want zoals Verlaak zelf schrijft: “de focus 
van dit nieuwe stuk ligt op het analyseren in de wereld van de hedendaagse muziek. Song & Dance 
werd een soort beschouwing op deze daad.” Ze analyseerde een oud bestaand werk en dit analytische 
materiaal creëert op zijn beurt een nieuw werk; “de partituur bestaat uitsluitend uit analytisch 
materiaal van het oude stuk,” aldus Verlaak. “Als iemand probeert de instructies correct te volgen, dan 
kan die persoon een schaduw van het oudere werk maken maar bovenal wordt er een nieuw stuk 
gemaakt.” 



Verlaak vertrok vanuit een lied (stap 1) dat ze dus uitzonderlijk grondig analyseerde (stap 2). 
Vervolgens ontwierp ze een spelletjes-achtige tekstpartituur met al het analysemateriaal van het lied 
(stap 3). Dat spelletje bootst het origineel een sort van na. Daarna maakte ze een computersimulatie 
om te testen of het spelletje werkt met 
muzikanten (stap 4). Het melodische materiaal verdeelde ze over de strijkers en de blazers (stap 5) en 
de ritmes en de structuur gingen naar de slagwerkers (stap 6). Van de computersimulatie maakte ze 
een opname waarvan ze een harmonische analyse maakte (stap 7) en die wees ze toe aan de pianist 
(stap 8). 
Dat is in kort bestek de werkwijze die voortvloeide uit de analysemethode. Die gebruikt Verlaak niet 
alleen als onderzoeksmiddel maar ze verheft de analyse ook tot artistiek daad. In dat spanningsveld 
laat Verlaak onderzoek en muziek in elkaar overvloeien. Toch verklapt ze haar werkwijze niet 
helemaal en laat een deel van haar 
onderzoek aan de verbeelding over: welk lied nou uiteindelijk aan de basis ligt van haar Song & Dance: 
An excessively elaborate effort to explain or justify doet ze niet uit de doeken. En dat is ook nergens voor 
nodig. 
 
This piece’s title suggests something almost scientific, and there is indeed a hint of that about it, 
as Verlaak herself writes: ‘This new work focuses on the act of analysis in the world of 
contemporary music. Song & Dance became a sort of  observation of this act.’ She has thoroughly 
analysed an existing older work, and this analytical material in turn creates a new work. ‘The 
score consists exclusively of analytical material from the older piece,’ explains Verlaak. ‘If you 
make an effort to follow the instructions correctly, you could create a shadow of the older work, 
but first and foremost a new piece will be created.’ 
Verlaak started with a song (step 1) which she analysed in great detail (step 2). She then designed 
a game-like text-score containing all the analysis material from the song (step 3). Playing the 
game would somehow recreate the song. After this she made a computer simulation to test 
whether the game would ‘work’ when played by musicians (step 4). She divided the melodic 
material between the string and woodwind players (step 5), while the rhythmic and structural 
part of the analysis went to the percussion section (step 6). She made a recording of the full 
computer simulation and a harmonic analysis of the recording (step 7), finally assigning this 
analysis to the pianist (step 8). 
That, in brief, is the modus operandi that stemmed from the analysis method. Verlaak uses it not 
simply as a research tool, but she elevates the analysis itself to the status of an artistic act. In 
this field of tension , Verlaak causes research and music to melt together. And yet she doesn’t 
reveal her work method completely, and leaves a part of her research to the imagination: she 
doesn’t disclose which song ultimately gave rise to her Song & Dance: An excessively elaborate effort 
to explain or justify. And nor does she need to.      
 

	
 
 



und		
 
Utku Asuroglu is ondertussen geen onbekende meer voor Gaudeamus. In 2015 werd hij genomineerd 
voor de Gaudeamus Award voor zijn compositie Aggravation. In 2016 voerde Insomnio zijn werk  yES, i 
dOESN’T uit. Nu keert hij terug via de IEMA met het stuk und. 
 “Als ik componeer,” schrijft Asuroglu, “probeer ik veel verschillende variaties, voortzettingen 
of andere secties te bedenken. Sommigen daarvan overleven, sommigen blijven achter als kleine 
ideeën die uiteindelijk niet in de compositie terechtkomen. Dus ik denk soms over componeren als het 
verzinnen van oplossingen voor verschillende problemen.” In het interview dat in 2015 in het 
programmaboek van Gaudeamus verscheen werd hij onder meer geportretteerd als een wikker en 
weger. Over niks is hij helemaal zeker: “Ik weet het niet. Ik twijfel aan alles. Als ik ja zeg, dan weet ik 
het niet. Als ik nee zeg, dan weet ik het ook niet. Het is intuïtief. Misschien is er een effect maar dat is 
niet zonneklaar.” 
Nu juist, in und zet hij die twijfelachtige kwaliteit in als compositietechniek: “In und wilde ik een 
verzameling maken van zeven verschillende manieren of pogingen die met hetzelfde probleem te 
maken hebben. Het is irrelevant om het daadwerkelijke probleem aan te wijzen, de nadruk ligt op hoe 
we omgaan met dit zogenaamde probleem. De verschillende benaderingen die ik in iedere poging heb 
ondernomen definiëren hun voortgang: rechtdoorzee, zelfdestructief, agressief, repeterend, et cetera. 
Dus al deze met elkaar verbonden delen hebben dezelfde wortel, maar hun persoonlijkheid definieert 
hun lot.” 
 
Utku Asuroglu is by now no longer a stranger to Gaudeamus. In 2015 he was nominated for the 
Gaudeamus Award for his composition Aggravation. In 2016 Insomnio performed his work yES, i 
dOESN’T . He is now returning via the IEMA with the piece titled und. 
 ‘When composing,’ Asuroglu writes, ‘I try to come up with many different variations, 
continuations or different sections. Some of them survive, some remain as little ideas that end 
up not making their way into the composition. Thus I sometimes think of composing as coming 
up with solutions to different problems.’ In the interview which appeared in the Gaudeamus 
programme booklet in 2015, he was portrayed as someone who always weighs up the pros and 
cons. He’s not totally certain of anything: ‘I don’t know. I’m in doubt about everything. If I say 
yes, I don’t know. If I say no, I also don’t know. Intuitively, I'm always in two minds. There’s 
probably an effect, but it’s not obvious.’ 
        In und it is precisely this quality of doubtfulness that he employs as a compositional 
technique ‘In und, I wanted to create a collection of seven different ways, or attempts, to deal 
with the same problem. It’s irrelevant to point out what the problem actually is; the focus is on 
how we deal with this so-called problem. The varying approaches I’ve made during each attempt 
define their flow: straightforward, self-destructive, aggressive, recursive, etc. Thus all of these 
connected sections derive from the same root, but their personality defines their fate.’ 
 
 
 



Tekst: Jan Nieuwenhuis 
Vertaling: Robert Coupe 
 
 
 

    

 
 
 

International Ensemble Modern Academy – IEMA Ensemble 2016/17 
 
The International Ensemble Modern Academy (IEMA) was founded in 2003 as Ensemble Modern’s 
training centre, pursuing the goals of educating musicians and audiences about contemporary 
repertoire and identifying new forms of artistic and creative work today. The education and 
further education formats developed with various partners have very different target groups. 
The main focus, however, is the Master’s degree course ›Contemporary Music‹, offered since 
2006 in cooperation with the Frankfurt am Main Academy of Music and Performing Arts.  
 
The support of the Arts Foundation NRW, GVL and additional project funding has enabled 
fellows representing various disciplines to participate in this programme: for one year, young 
instrumentalists, conductors, sound directors and composers work with Ensemble Modern 
musicians and renowned composer and conductor personalities, such as Friedrich Cerha, Peter 
Eötvös, Heiner Goebbels, Heinz Holliger, Helmut Lachenmann, Wolfgang Rihm and Hans Zender, 
on 20th and 21st-century repertoire. Cooperation with the ZKM | Karlsruhe and the Institute of 
Applied Theatre Studies in Gießen makes interdisciplinary and other projects possible. The IEMA 
Ensemble presents the results of the fellows’ work in up to 30 concerts in Germany and abroad.  
 
The IEMA Ensemble 2016/17 had several performance opportunities in the spring of 2017, 
including at ZKM Karlsruhe and the Witten Days of New Chamber Music. As part of the Ensemble 
Modern Orchestra, the young artists appeared at the Kurt Weill Fest in Dessau and the 
KunstFestSpiele Herrenhausen in Hanover. 
 
International performance opportunities are provided by the Ulysses Network, a partnership 
IEMA joined in 2012. The Ulysses Network was founded together with 14 additional European 
music institutions and academies, pursuing the goal of broadening the reach of specific projects 
through cooperation, thereby also ensuring better production conditions. Having secured 
support from the European Commission’s ›Creative Europe‹ programme, new projects will be 



implemented through 2020. Thus, the IEMA-Ensemble made a guest appearance at the Time of 
Music Festival in Viitasaari, Finland, in July 2017. In September, a concert of world premieres 
follows at the Gaudeamus Muziekweek in Utrecht in the Netherlands. 
 
The IEMA range of training programmes also includes international master courses for students 
at the academy level, master courses for secondary school students as part of the excellence 
programme ›Jugend musiziert‹, education projects such as ›CultureDayYear‹, special projects 
with unique profiles adapted to the target group in question, and the International Composition 
Seminar for composers and conductors. 
 
 

                             

 
 
 
 

Gaudeamus Agenda 
 
2 november 2017  
Gaudeamus @ Le Guess Who?  
met Visible Cloaks, Sarah Davachi en Circuit (de band van Gaudeamus artist-in-residence Jerzy 
Bielski) 
 
10 december 2017  
GMW Sessies #17  
met try-outs van Miranda Driessen's Koerikoeloem en vibrafoon & electronics duo Plastiknova 
 
21 december 2017  
Konstantyn Napolov "The Dutch Golden Collection" in Kunstruimte KuuB met als speciale gast 
Gaudeamus musician-in-residence Maya Fridman 
 


