
"Slagschaduw/Silhouette" perc/tape/installation 15'30''  1998
 
"SILHOUETTE" 
for percussion, tape and theatrical sculpture 1998 
music - Roderik de Man 
sculpture - Truus Wilmink 
performance - Fredrike de Winter 
This piece was requested by the Stichting Beeldconcert (Image Concert Foundation) 
and the music was commissioned by the Amsterdam Fund for the Creative Arts. 
The objective of the Stichting Beeldconcert is to initiate projects which combine 
visual arts with newly composed contemporary music. To this end artists who work 
in the field of visual arts , composers and performers are selected and invited to 
develop ideas for new presentations. 
In this case the percussionist Fredrike de Winter, the visual artist Truus Wilmink 
and the composer Roderik de Man combined efforts to create ‘Silhouette' which had 
the following idea as point of departure: Plato expressed his view on fact and fiction 
as follows. He sees the average man as living in a cave which has an opening 
towards the light. Ideas, the entities of science, reveal themselves to its inhabitants 
by their shadows cast on the walls. The philosopher however, is man who does not 
content himself with just shadows but turns around looking into the light to 
envisage ideas in their purest form. 
Plato's idea is expressed visually by suggesting changes in the concrete form of the 
sculpture through lighting and movement of the different planes of the object. 
In the music the live music plays a similar game with the prerecorded part of the 
composition. The tape sometimes imitates or mimicks the percussionist, making it 
sometimes difficult to follow who is doing what, at other times it enlarges the 
acoustics or takes on the role of a second player or ensemble. 
Although the general idea is quite abstract, this did not produce an entirely cerebral 
piece. On the contrary, dramatic musical developments are clearly discernable and 
their content is not merely illustrative but intended to be selfsupporting.
 
Deze compositie kwam tot stand door het verzoek van de Stichting Beeldconcert 
aan beeldend kunstenaars en componisten samen te werken aan de ontwikkeling 
van concepten waarin beide kunstvormen verbonden werden. Zo ontstond bij de 
beeldende kunstenares Truus Wilmink en de componist Roderik de Man 
onderstaande visie van Plato als uitgangspunt te nemen: 
De doorsnee-mens zit in zijn kleine grot en ziet slechts de schaduw van de 
werkelijkheid. De filosoof draait zich om, kijkt naar buiten en ziet de werkelijkheid 
zelf . 
Deze uitspraak vormde voor Truus Wilmink en Roderik de Man de aanleiding de 
grens tussen schijn en werkelijkheid in beeld en klank te onderzoeken. 
De slagwerkster Fredrike de Winter, bevindt zich met haar instrumentarium in een 
groot beeldobject. De vlakken waaruit dit kunstwerk is opgebouwd zijn verschillend 
van indeling en vorm, zij worden op diverse manieren belicht. De functie van de 
band wisselt sterk, soms is deze primair, op andere momenten is deze a.h.w. een 
schaduw van de live gespeelde slagwerkpartij. Veelal vormden de klanken van het 
instrumentarium de basis voor de realisatie van de band, het Amsterdams Fonds 
voor de Kunst verleende de opdracht voor de compositie.

 



 

" Ecoute, écoute!" ckl-b/tape  8'30''  1999  
 
Ecoute, écoute! voor basklarinet en tape werd geschreven op verzoek van 
Harry Sparnaay voor het project “Who's afraid of?” van Iris van der Goot. 
In dit project wordt een prominent solowerk uit de hedendaagse muziekliteratuur 
gekoppeld aan een nieuw geschreven compositie. 
“Ecoute, écoute!” is een hommage aan instrumentalisten die voorvechters zijn op 
het gebied van de hedendaagse muziek, in dit geval Harry Sparnaay. 
Deze prominente basklarinettist vervult die rol al geruime tijd met enorme inzet 
en is een inspitatiebron voor vele componisten. 
De tekst waarmee het werk opent, beschrijft de bijna rituele handelingen die 
voorafgaan aan het spelen en wordt uitgesproken door zijn Argentijnse vrouw, 
Silvia Castillo. 
Aangezien Frans de taal was waarin Harry en Silvia in het begin van hun huwelijk 
communiceerden en de uitdrukking écoute, écoute! vaak gebezigd werd is deze 
titel gekozen.
 
Ecoute, ecoute! was composed at the request of Harry Sparnaay for the occasion of 
the ‘Who's afraid of?' project, organized by Iris van der Goot. In this project 
prominent contemporary soloworks were combined with newly written 
compositions. 
Ecoute, écoute! is a tribute to champions of contemporary music, in this case the 
renowned bass clarinettist Harry Sparnaay . This prominent musician has fulfilled 
this role for quite some time and is a source of inspiration for many composers. 
The opening text of the work describes the almost ritual actions of the musician 
which often precede the actual playing - they are spoken by Harry's Argentinian 
wife Silvia Castillo. 
Since Silvia and Harry used to communicate in French during the first stage of their 
marriage, often using the words: écoute, écoute!, the choice of the title was a 
predictable one.
 



Luister, luister!

 

de basklarinettist.

 

hij opent de koffer en zet 
het instrument in elkaar

hij kijkt, controleert en stelt 
nog wat bij.

 

doet het koord om zijn nek

hangt de klarinet eraan

proeft voorzichtig aan het 
riet

zet zijn voeten uit elkaar

schudt zijn schouders even,

zet het instrument aan zijn 
mond

ademt diep in

en blaast, blaast, 
blaast.......

 

luister, luister, luister......

 

hoe zacht de basklarinet 
kan klinken...

Ecoute, écoute!

 

le joueur de clarinette 
basse.

 

il prend l'instrument de 
son étui

et l'assemble, l'examine, 
vérifie et l'ajuste 

il passe le cordon autour 
du cou

et attache l'instrument

doucement ses lêvres 
goûttent l'anche

il se pose solidement

secoue ses épaules

porte l'instrument à sa 
bouche

inspire profondément 
remplissant les poumons,

 

et souffle, 
souffle,souffle.......

 

écoute, écoute

comme la clarinette parle 
à voix-basse.......

 

 

 

 

Listen, listen !

 

the bassclarinetplayer !

 

he takes the intrument out 
of it's case

and assembles it, 
scrutinizes, checks

and adjusts

 

he puts the cord around his 
neck

attaches the instrument

delicately tastes the reed

plants his feet firmly on the 
floor

shrugs his shoulders

puts the instrument to his 
lips

takes a deep breath filling 
his lungs,

and blows, blows, blows.......

 

listen, listen

 

how the bassclarinet 
whispers.......

 



 

 

 


