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Inspiratie voor het oprapen:  
Een interview met Thomas Smetryns over Found Compositions 

door Sara Smalbrugge 
 
 
De nieuwe compositie Found Compositions van Thomas Smetryns vertrekt vanuit gevonden 
materiaal. Dit materiaal moet in de ruimste zin van het woord worden opgevat en omvat 
onder meer beeldmateriaal zoals foto’s en gravures, tekst- en muziekfragmenten. 
  
Ik verzamel materiaal dat dient als uitgangspunt voor mijn composities. Net als de 
uiteindelijke composities is de oorsprong van het materiaal erg divers. Een breed scala aan 
materiaalsoorten kan als inspiratiebron dienen; een greep hieruit zijn foto’s, negentiende-
eeuwse gravures, textielpatronen, tekstjes...       
Het gaat echter verder dan alleen beeldmateriaal. Ook langspeelplaten met klankmateriaal 
dienen ter inspiratie. Een voorbeeld daarvan is een lp met hartklanken die eigenlijk bedoeld 
is voor dokters om te weten hoe het hart klopt.  
Ik combineer die verschillende materialen, waardoor er nieuwe associaties gaan ontstaan. 
Zo ontstaan er composities waar ik normaal niet op zou zijn gekomen. Dat maakt het voor 
mij niet alleen leuk, maar ook spannend. Het is me opgevallen dat mijn werkwijze in zekere 
zin connecties heeft met de surrealisten, alsof de stukken een soort “cadavre exquis” zijn.  
 
Hoe ontstaat er muziek uit de verschillende materialen? Dienen foto’s en schema’s enkel als 
model voor de vorm van een compositie?  
 
Niet per se. Soms werk ik ze helemaal uit en dienen die afbeeldingen dus als model, maar 
evengoed schrijf ik bij die afbeelding een tekst die de uitvoerders vertelt hoe die afbeelding - 
de partituur dus - moet worden geïnterpreteerd. Een ander voorbeeld zijn enkele 
afbeeldingen uit een boek over dominospelen die ik gebruikt heb om de partijen voor 
Domino te maken en waarbij die afbeeldingen dus in heel concreet muzikaal materiaal 
worden omgezet. 
 
Het beoogde eindresultaat is een omvangrijk boek waaruit de uitvoerders zelf kunnen 
kiezen.  
 
Uiteindelijk, maar dat boek is echt toekomstmuziek en wordt een werk van jaren. Ik ging dat 
oorspronkelijk als iets helemaal tussendoor voor mijzelf doen, maar ik ben blij dat ik toch 
heb besloten om voor TRANSIT een eerste selectie uit te werken. De uiteindelijke bedoeling 
is om tot een honderdtal Found Compositions te komen waaruit uitvoerders vrij kunnen 
selecteren. Bepaalde stukken kunnen ook simultaan uitgevoerd worden. Andere stukken 
kunnen dan weer gecombineerd worden met elkaar en samengesteld worden om zo een 
nieuwe compositie te verkrijgen. Je zou dan bijvoorbeeld Found Composition #15 kunnen 
spelen en daarvoor gebruik maken van het notenmateriaal van bijvoorbeeld #75, of van #63 
als je dat beter werken vindt.   
 
Heeft het boek ook een visuele functie? 
 
Jazeker, en niet enkel voor de uitvoerders, maar ook voor het publiek. De stukken die we op 
TRANSIT spelen worden omwille van die visuele component ook geprojecteerd. Voor mij is 
het belangrijk om tegelijkertijd zowel het beeld als de klank te hebben. De weg die ik volg is 
namelijk ook een belangrijk deel van het werk zelf.  
Ik ben erg gefascineerd door hoe toeschouwers visuele informatie koppelen aan het 
auditieve. Het is de bedoeling dat de mensen door het boek, box, website of hoe het 
uiteindelijke resultaat er ook zal uitzien, gestimuleerd worden om te denken: hoe zou dit 
klinken, hoe zou ik dit verklanken, welke stukken zou ik combineren,… 
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Thomas Smetryns – Blackboard – Found Composition #15 
 
 
Er wordt veel vrijheid voor de uitvoerders gecreëerd. Hoe zie jij jouw rol als componist in de 
creatie op TRANSIT?   
 
Zeker in de compositie voor het Nadar Ensemble switcht mijn rol continu. Er is een stuk dat 
ik helemaal heb uitgewerkt en waarvan ik dus perfect weet hoe het klinkt. Bij de grafische 
partituur neem ik daar bewust meer afstand van. Daar wil ik mij niet mee bemoeien, anders 
had ik het niet zo geschreven. 
 
In het stuk maken de uitvoerders gebruik van platenspelers. Op welke manier gebeurt dat? 
 
Voor één van de stukken heeft Nadar de vijf verschillende partijen vooraf opgenomen. Het is 
de bedoeling dat iedere muzikant zijn eigen opname oplegt en dat daar dan mee 
meegespeeld wordt. Bij een ander stukje gebruik ik een plaatje van een Duitse dichteres die 
voorleest uit eigen werk, ik heb die plaat vier keer en we leggen die allemaal tegelijk op. 
 
Spelen de platenspelers een soort nostalgische rol?  
 
Het gaat hem niet zozeer om nostalgie. Je hebt bij platenspelers enerzijds het aspect van 
het uit elkaar lopen. In mijn compositie Three ways to drift apart, een compositie voor cello 
en piano, werkte ik al rond dit procedé. Anderzijds speelt ook het fysieke aspect, het 
hanteren, een rol. Je ziet dat muzikanten de plaat opleggen, wat een geheel andere ervaring 
creëert dan eenvoudigweg op een knop drukken. De klank heeft zijn specifieke plek in de 
ruimte. De sonoriteit van een platenspeler speelt ook mee. Die aspecten spreken mij meer 
aan dan een soort nostalgisch gegeven.  
Ik heb een grote collectie 78-toerenplaten met bruitage-opnames. Je moet bijna weten wat 
je hoort om te weten wat het is. Is de regen echte regen of gewoon iemand die zo maar wat 
rijstkorrels op een trommel laat vallen? Dat vind ik er heel mooi aan; dat geconstrueerde dat 
veel open laat voor fantasie en interpretatie.  
 
 


