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Bio nl/eng

Zwerm is een Belgisch-Nederlands elektrisch gitaarkwartet opgericht in 2007. Hun
debuut CD The World's Longest Melody werd door het muziektijdschrift The Wire
omschreven als 'an obvious contender for album of the year 2010'. Zwerm speelde
reeds concerten in de Verenigde Staten, UK en in verschillende Europese landen.
Zwerm werd eerder in de pers omschreven als:
'Ein imposantes Surround-Hörerlebnis' (Kronenzeitung Jan. 2010)
'Gaaf en bij momenten hemels mooi vlochten de vier gitaristen een zacht
feedbackweefsel in elkaar (...) Als Zwerm zich in de rocktraditie wil inschrijven, lijkt het
kwartet goed op haar plaats in de omgeving van Sonic Youth en consorten'
(Kwadratuur Dec. 2010).
'Een prikkelende, soms bevreemdende en steeds eigenzinnige muzikale
ontdekkingstocht zoals je ze zelden te horen krijgt' (Goddeau Maart 2011).
'Het lef en de verbeeldingskracht van de muziek spreekt uit hun vertolkingen' (De
Standaard Okt. 2010).
www.zwerm.be
Zwerm is a Belgian-Dutch electric guitarquartet founded in 2007. Their first cd called
The World's Longest Melody was mentioned by The Wire Magazine as 'an obvious
contender for album of the year 2010'. They gave concerts in the UK, Europe and the
United States. Zwerm is described in the press as:
'An exciting, sometimes alienating and always quirky musical discovery as you rarely
get to hear' (Goddeau Maart 2011).
'A gorgeous feedback texture heavenly braided by the four guitars of Zwerm (...) If
Zwerm would be listed in rocktradition, the quartet seems well in place in the vicinity
of Sonic Youth and associates' (Kwadratuur Dec. 2010)
'Ein imposantes Surround-Hörerlebnis' (Kronenzeitung Jan. 2010)
'The boldness and the imagination of the music speaks out of their performances' (De
Standaard Okt. 2010)
www.zwerm.be
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Concert list

2008
17/03/08
Proloog Icons Of Pleasure
[ZWERM X Nico Sall]
Tilburg / Gent / Antwerpen /
Brussel
28/03/08
Icons Of Pleasure [ZWERM X Nico
Sall]
CROXHAPOX Gent
15/05/08
Power Flower [ZWERM X
ChampdAction]
deSingel Antwerpen
18/05/08
Power Flower [ZWERM X
ChampdAction]
Flagey Brussel
06/06/08
ZWERM X Bl!ndman [4x4 sax]
Bains::Connective Vorst/Brussel
19/09/08
PIDGIN [ZWERM X [sic] X Richard
Barrett X Stefan Prins]
Happy New Ears, Budascoop
Kortrijk
21/09/08
PIDGIN [ZWERM X [sic] X Richard
Barrett X Stefan Prins]
4AD Diksmuide

15/04/09 20.30u
ZWERM X Larry Polansky
Q-02 Brussel

Icons Of Pleasure
L'Avventura, Ruimte X, Tilburg
(Netherlands)

18/04/09 20u
Karlheinz Essl, While my guitars
gently whip [ZWERM X Champ
d'Action]
Mukha Antwerpen

27/05/10
We'll Ask The Questions Around
Here
[ZWERM x Cédric Dambrain x
Jeroen Stevens]
Logos Gent

24/04/09 23u
Phill Niblock, guitar two for four
STUK Leuven
27/06/09 from 4pm untill
midnight
Pidgin @ What's Next Festival
What’s Next Festival Novanois
Brussels
18/11/09 20u
Lectureperformance on Modes
Of Interference
door Tom Pauwels, Toon Callier
& Matthias Koole
Concertgebouw Brugge ism
Matrix
24/11/09 20u
Modes Of Interference
(premiere) [ZWERM x Stefan
Prins]
Concertgebouw Brugge
16/12/09 21u
ZWERM SOLOWORKS
CAFE CAMPINA ANTWERPEN

26/09/08
Nico Sall + John Cage Four6
[ZWERM]
Bains::Connective Vorst/Brussel

2009
06/02/09
Icons Of Pleasure [ZWERM X Nico
Sall]
Scheld'apen Antwerp
28/03/09
Karlheinz Essl, creatie [ZWERM X
Champ d'Action]
deSingel Antwerpen
29/03/09
PIDGIN
Concertgebouw Brugge
14/04/09 20u
ZWERM X Larry Polansky
Logos Tetrahedron Gent

2010
23/01/10 20u
Modes Of Interference [ZWERM x
Stefan Prins]
P.M.K Innsbruck (Austria)

26/06/2010
Plq [ZWERM x Cédric Dambrain x
Jeroen Stevens]
What's Next Festival 2010 Espace
Senghor Brussels
10/09/10
CD RELEASE CONCERT: THE
WORLD'S LONGEST MELODY
KIEVITSNEST, PROVINCIESTRAAT
112, ANTWERPEN
17/09/10 (20u)
TRY OUT CONCERT: FRED FRITH
GUITAR QUARTET REPERTOIRE
STUDIO CHAMP d'ACTION,
deSINGEL, ANTWERPEN
19/09/10
WE'LL ASK THE QUESTIONS
AROUND HERE
ZWERM x JEROEN STEVENS
(drums) x CEDRIC DAMBRAIN
(electronics)
AXES JAZZPOWER EINDHOVEN
25/09/10 (20u)
SPOOR:::RZEWSKI
Champ d'Action x ZWERM
Concertgebouw Brugge
01/10/10 (18u)
IN C: OPENING VAN DE NIEUWE
GEBOUWEN VAN deSINGEl
oa ZWERM
deSINGEL, ANTWERPEN

26/01/10 10.00u - 12.00u
Workshop on Modes Of
Interference
University of Music and Applied
Arts – Vienna (Austria)

13/11/10 (21u)
Pidgin
ZWERM x [sic] x Stefan Prins x
Richard Barrett
November Music, Verkade
Fabriek Tilburg

27/01/10
Modes Of Interference [ZWERM x
Stefan Prins]
Sammlung Essl – Vienna (Austria)

20/11/10
MODES OF INTERFERENCE
ZWERM x STEFAN PRINS
Images Sonores Luik

29/01/10
Modes Of Interference [ZWERM x
Stefan Prins]
Forum Stadtpark - Graz (Austria)
OPEN MUSIC

24/11/10 (20u)
SPOOR:::RZEWSKI
Champ d'Action x ZWERM
deSingel, Antwerpen

06/03/10

12/12/10 (15u)
MODES OF INTERFERENCE

ZWERM x STEFAN PRINS
M KHA Antwerpen

2011
5/02/11 (20:30)
American Trail
ZWERM
Theater Kikker, Utrecht
(Netherlands)

Timestretch
ZWERM
Hoeve Lichtenberg, Maastricht
(Netherlands)
12/06/11
Timestretch
ZWERM
Hoeve Lichtenberg, Maastricht
(Netherlands)

13/02/11
SPOOR:::RZEWSKI
Champ d'Action x ZWERM
Theater aan het Vrijthof
Maastricht (Netherlands)

2/9/11
The World’s Longest Melody
ZWERM x Larry Polansky x Jutta
Troch x Jeroen Stevens
Ostrava Music Days, Ostrava
(Chech Republic)

27/02/11
American Trail
ZWERM x [sic]
Jeugd & Muziek Kortrijk

25/09/11
Time Canvas
Champ d’Action & ZWERM
M KHA, Antwerpen

2/05/11
Timestretch
ZWERM
Cafe Otto, London (UK)

28/09/11
Popcorn(try out)
ZWERM x Mr.Probe
Q-02, Brussel

3/05/11
Timestretch
ZWERM
Brunel University, London (UK)

8/10/11
Timestretch
ZWERM
Orpheus Institute Ghent
13/10/11
Timestretch
ZWERM
Logos Foundation, Ghent

3/06/11
The World’s Longest Melody
ZWERM x Larry Polansky x Jutta
Troch x Jeroen Stevens
Lilypad, Boston (USA)
4/06/11
Timestretch
ZWERM
Issue Project Room, New York
(USA)
05/06/11
The World’s Longest Melody
ZWERM x Larry Polansky x Jutta
Troch x Jeroen Stevens
The Stone, New York (USA)
10/06/11
Timestretch
ZWERM
Hoeve Lichtenberg, Maastricht
(Netherlands)
11/06/11

5/11/11
Timestretch
ZWERM
CIAP, Hasselt
10/11/11
Timestretch
ZWERM
Detmold (Germany)
2/12/11
Modes Of Interference
ZWERM & STEAFN PRINS
Rainy Days Music Festival,
Luxemburg (L)
17/12/11
Try out, Pedalfest
ZWERM
Digitale Werkplaats, ‘s
Hertogenbosch (NL)

23/12/11
Popcorn
ZWERM x Mr.Probe
Concertgebouw Brugge

2012
09/02/12
Popcorn
ZWERM x Mr.Probe
Handelsbeurs Gent
23/03/12
Popcorn
ZWERM x Mr.Probe
CC De Woeker, Oudenaarde
09/02/12
Popcorn
ZWERM x Mr.Probe
Handelsbeurs Gent
04/03/12
Zwerm solo Works
ZWERM
Ars Musica Liège
23/03/12
Popcorn
ZWERM x Mr.Probe
Jeugd & Muziek Oudenaarde
26 & 27/04/11
Popcorn
ZWERM x Mr.Probe
Jeugd & Muziek Herentals
4/06/11
Music by Freth Frith…
ZWERM
Monty, Antwerp
8/06/11
Popcorn
ZWERM x Mr.Probe
Holland Festival, Bimhuis
Amsterdam (NL)
17/07/11
PARK
ZWERM & Stefan Prins & Shila
Anaraki
Darmstadt Festival, Frankfurt
(Germany)

CD’s

The World’s Longest Melody
music by Larry Polansky
played by ZWERM, Jutta Troch, Jeroen Stevens,
Stefan Prins, sic, W. Victor & Larry Polansky

Released on New World Records, july 2010

PRESS

The Wire October 2010 (by Andy Hamilton):
…an obvious contender for album of the year…

De Standaard 02/10/2010 (door Maarten Beirens):

Kwadratuur 4/12/2010 (door Koen Van Meel):
De muziek van de Amerikaanse componist Larry Polansky (ondertussen al 56) heeft het nog
niet geschopt tot in de grote canon van de “moderne” klassieke muziek. Wie dit album
beluistert, kan dat alleen maar betreuren. Polansky’s muziek is namelijk niet alleen mooi, maar
bezit daarnaast een eigenheid en een variatie waar meer gevestigde namen afgunstig naar
kunnen lonken.
Polansky’s muziek klinkt heel direct en ongecompliceerd: ideaal voor jonge honden dus, in dit
geval de (overwegend) Belgen van het gitaarkwartet ZWERM en het saxofoonkwartet [sic],
aangevuld met harp, percussie, live elektronica en zang. De focus op de gitaar (ZWERMgitarist Toon Callier is de constante op 14 van de 15 tracks) hoeft daarbij niet te verbazen:
Polansky is zelf gitarist en probeert vaak zaken zelf op het instrument uit. Daarnaast zet de
prominente rol voor de gitaar de deur wagenwijd open om referenties te gaan zoeken in de
gitaarwereld. Met de bezetting van het gitaarkwartet zit een luisteraar al snel bij Fred Frith en
de duidelijk hoorbare volksmelodieën doen de geest van Bill Frisell opduiken. Toch heeft de
muziek van Polansky nog meer van de klankwereld van pakweg Derek Bailey of Noël
Akchoté, met zijn fascinatie voor ongelijklopende partijen en toonhoogtefluctuaties, onder
andere door het verstemmen van de instrumenten. Deze ingrepen hebben verregaande en
bevreemdende gevolgen voor melodie en harmonie. De luisteraar komt via een hellend vlak
terecht in een microtonale, verwrongen wereld à la Harry Partch en Lou Harrison, die echter
meer klinkt als de betovering van Alice in Wonderland dan als soundtrack bij de bizarbeangstigende creaturen van Francis Bacon.
Wat deze cd echter het best aantoont is het brede scala aan stijlen en “geluiden” dat het
oeuvre van Polansky’s bevat. Dat beweegt zich tussen extremen: afgelijnd versus schijnbaar
ongecontroleerd of diffuus tegenover gefocust. Het duidelijkst klinkt Polansky in zijn repetitieve
stukken, met name in ‘ Ensembles of Note’: een puzzel van aangroeiende en gestapelde
partijen op een ritmisch ostinaat. De hoekigheid van de ritmiek en de evoluerende stemmen
zorgen daarbij voor schijnbare onregelmatigheden, waardoor het geheel verrassend blijft
klinken. Iets losser klinkt ‘The World’s Longest Melody’ (in ensembleversie, later ook voor trio te
horen). Hier zorgen het repeterende en de nazinderende klank van de gitaren voor een
rocktouch die door het invoegen van de saxen schatplichtig wordt aan de krachtige muziek
van Louis Andriessen.
Veel losser klinken de stukken met eigengereide canons en andere polyfone structuren, zoals
‘Ontslaan’. Dit werk (opgedragen en uitgevoerd door ZWERM) is gebouwd rond een kerstlied
dat geleidelijk aan uit elkaar valt als een blok smeltend ijs, waarna het resulterende water
ook nog eens lijkt te verdampen door het verder vertragen van de muziek. Uiterst
minimalistisch van bezetting zijn dan weer de solo gitaarminiatuurtjes uit de reeks ‘tooaytood’
die klinken als in enkele seconden geconcentreerde gitaarexperimenten van Derek Bailey.
Tussen deze uitersten zweven de andere stukken van Polansky, zoals het bloedmooi drieluik
voor gitaar, harp en slagwerk, waarvan het eerste deel door het verstemmen mikt op een
heel eigen wereld die zich tussen de “klassieke” noten bevindt. Het tweede is uiterst
melodisch met het Joodse lied ‘Rue Plats’ (gezongen door W. Victor) dat telkens in een
andere klankomgeving wordt gezet. In het afsluitende ‘The World’s Longest Melody’ worden
harp en gitaar in elkaar gedraaid om uiteindelijk in elkaar over te vloeien.
Dat het album twee versies bevat van ‘The World’s Longest Melody’ (tevens de naam van de
voor het componeren gebruikte software) die echter totaal verschillende klinken, zegt veel
over de variatie die Larry Polansky te bieden heeft. Dat hij dit doet zonder stijlhoppen en in
elke gedaante integer blijft klinken, is een indrukwekkende verdienste van de componist. En
de uitvoerders.

Kronen Zeitung Austria januari 2010:

Koen Van Meel voor Kwadratuur 12/12/2010:

Wie de zondagnamiddag kent als het moment om aloude rituelen uit te voeren, gaande van
een wandeling in het park tot een bezoekje aan oma, kon op 12 december maar beter
wegblijven uit het M HKA. De eerste verdieping van het museum was namelijk het speelterrein
voor het gitaarkwartet ZWERM met een programma dat niet veel raakvlakken had met de
zondagcultuur van thee en koekjes.
Over de elektrische gitaar als fallussymbool en de bijbehorende psychologische
achtergronden zijn door (muziek)sociologen al heel wat pagina’s gevuld. Ook de muzikale
mogelijkheden van het instrument, van distortion tot het gebruik van pedalen en feedback,
gaan ondertussen al enkele decennia mee, waarmee de vraag gesteld kan worden of rock
anno 2010 nog wel muzikaal vernieuwend, laat staan uitdagend kan zijn. Een reden voor het
gitaarkwartet ZWERM (Toon Callier, Bruno Nelissen, Matthias Koole en Johannes
Westendorpe) om onder de vlag ‘Modes of Interference’ en met de hulp van Champ
d’Action op zoek te gaan naar wat deze “speciale” technieken vandaag nog kunnen
opleveren.
In ‘Modes of Interference’ – de “titeltrack” van het programma dus – van Agostino di Scipio
stond de feedback centraal, een effect dat doorgaans bekend is als storend neveneffect bij
live optredens of noisy geluidsmuren. Hier werd echter een heel andere esthetiek
gehanteerd. Gaaf en bij momenten hemels mooi vlochten de vier gitaristen een zacht
feedbackweefsel in elkaar door de posities van hun gitaar ten opzichte van de versterker
steeds te veranderen. Het verlies aan energie die met deze zachtere dynamiek gepaard
ging, werd ruimschoots gecompenseerd door het verleidelijke van de individuele klanken en
de stapeling.
Het subtiele van het effect werd nog versterkt door de plaatsing van de muzikanten: elk had
zijn eigen eilandje in een uithoek van de zaal, waardoor het publiek tussen de muzikanten in
zat. Door het geluid louter uit de bij de gitaristen opgestelde versterkers te laten komen en
niet te kiezen voor een centraal speakersysteem, werd de ervaring voor de luisteraar extra
persoonlijk. Dichter bij de ene gitarist betekende immers noodzakelijkerwijs verder van de
ander.
Naar het einde van het stuk toe verlieten de gitaristen één voor één hun persoonlijk plekje in
de uithoeken van de zaal om elkaar te treffen aan een grote, centraal opgestelde tafel.
Daar zat, als een pater familias, elektronicamuzikant Stefan Prins, tevens de componist van
‘Infiltrationen’. Hiervoor verdween de feedback in de kast om plaats te maken voor een heel
andere “nieuwe” techniek.
Wie als louter met standaardrock opgegroeide liefhebber nog steeds grote ogen trekt
wanneer een gitarist een strijkstok bovenhaalt, kon zijn pret bij ‘Infiltrationen’
hoogstwaarschijnlijk niet op. De vier gitaren, neergelegd op de tafel, werden bewerkt met
allerlei huis-, tuin- en keukenvoorwerpen, van houten latjes tot een glazen bokaal. Het
startschot voor deze live uitgevoerde klankoperatie werd gegeven door een gezamenlijke
aanval van de vier gitaristen op hun respectievelijk instrument, gewapend met een kleine
megafoon. Het resultaat was een minioerknal waaruit de rest van het stuk geboren werd:
speels, soms zelfs cartoonesk, gaaf, ijl, plots weer intens of even afgesneden door een kleine
elektronische laptoptussenkomst van Prins zelf.
Wie nog twijfels had bij het belang van de homo ludens (de spelende mens) kon die na het
stuk meteen opbergen. Het verrassende klankbeeld en de concentratie waarmee Prins en
de vier gitaristen (elk voorzien van een laptop) zich van hun taak kweten, zal meer dan één
bezoeker de drang hebben bezorgd om zijn stoel bij te schuiven en mee te prutsen-spelenmanipuleren.

Het waren echter de gitaristen die weer in beweging kwamen en zich terug naar hun
individuele eilandjes begaven, daarbij auditief in de rug gedekt door de laptop van Stefan
Prins. Ter plaatse aangekomen werden de gitaren opnieuw ingeplugd en keerde met
‘Toovvivfor’ van Larry Polansky de sfeer terug naar die van het begin. Dit werk werd eerder dit
jaar door ZWERM uitgebracht op ‘The World’s Longest Melody’, een album dat integraal
gewijd is aan het werk van de Amerikaanse componist.
‘Toovvivfor’ is één van de meest betoverende stukken op de plaat en liet het publiek
kennismaken met de meest feeërieke kant van ZWERM. De inzet in het hogere register, de
microtonale fonkelingen (onder andere verkregen door het ter plekke verstemmen van de
gitaren) en de spontaan aanvoelende puzzelstructuur waarin de verschillende gitaarpartijen
elkaar troffen zorgden voor minuten van verstilde schoonheid. Het speelse ‘Infiltration’ kreeg
zo een “serieuze” opvolger, maar zonder dat de deur voor de luisteraars hermetisch
dichtgegooid werd.
Werken met elektronica maakt een uitvoerder dubbel kwetsbaar. Enerzijds zijn er de obligate
menselijke fouten of het falen van het de instrumenten op zich, maar daarbij komen ook nog
eens mogelijke storingen in kabels, aansluitingen en dergelijke meer. Het bleef ZWERM in het
M HKA niet gespaard. Gelukkig wachtte het noodlot(je) tot het laatste stuk om toe te slaan
en bleef de invloed beperkt tot het minder goed doorkomen van het geluid van één gitarist.
Slachtoffer van dienst was ‘27s(pNM)’ van Mario Del Nunzio. Dit werk dreef op het
oerbekende, (d)rammende slagritme dat menige rockplaat zo buitengewoon inspiratieloos
kan maken. Del Nunzio deed er echter zijn voordeel mee, door het monotone geluid van het
ritme te laten verglijden door het gebruik van volume- en effectpedalen (handen en voeten
werden hiervoor onafhankelijk van elkaar genoteerd en ingezet!), hulpmiddelen (vb
bottlenecks), speeltechnieken en het veranderen van register. Door deze manipulaties
bovendien te verdelen over de verschillende muzikanten ontstond een gelaagd geluid dat
geen drie seconden onveranderlijk bleef.
Als ZWERM zich met ‘Modes of Interference’ in de rocktraditie wil inschrijven, lijkt het kwartet
beter op haar plaats in de omgeving van Sonic Youth en consoorten dan in die van pakweg
U2. De kans dat ze op een zomerfestival verschijnen is dan ook eerder beperkt, maar
daarmee kan het geïnteresseerde publiek financieel en muzikaal haar voordeel doen.

V. Santarcangelo over The World’s Longest Melody in Unoted Magazine March 2011:

Jay Batzner in Sequenza 21 on The World’s Longest Melody:
Larry Polansky: The World’s Longest Melody
Various aspects of Larry Polansky’s music are given compelling and nuanced performances
on this disc. The opening Ensembles of Note is a funky, rhythmic, semi-controlled improvisation
based on a four bar rhythmic germ. When I first heard the disc, I really enjoyed the piece. It is
quirky, it grooves, and the formal flow is natural and fluid (a gradual increase in the amount
of activity). To my surprise upon reading the notes, the melodic materials are entirely
improvised and only the rhythmic ostinato is given. Suddenly, my opinion of the piece and
the performance skyrocketed. The ensemble has a wonderfully cohesive feel in their sound as
well as to the shape of the piece. The music belongs to the performers as much as it belongs
to Polansky and I think that is the right balance for a work that relies so heavily on
improvisation.
The tooaytoods are all miniature miniatures (the longest being :24). Originally solo piano
works, here they are electric guitar duets. Each tooaytood has its own internal logic, however
brief, and each work as perfectly chiseled gems. Could they be developed into longer
works? I guess so but I think that would crush their ephemeral beauty and wit.
My favorite composition on the disc is the trio for jim, ben, and lou for guitar, harp, and
percussion. Each movement honors a composer important to Polansky’s compositional
language (James Tenney, Ben Johnston, and Lou Harrison). Microtonality abounds in the trio
and Polansky’s touch with this tonal palette is delicate, expressive, and extremely artful. No
note, no matter the clash with other notes, sounds “wrong.” The reverence for these three
composers is communicated at a very fundamental level in this trio. Just to contradict myself,
the trio has a very light touch, too. Simple formal structures, such as variation, are masterfully
used. I’ve been listening to this piece a lot in the last few weeks. A lot.
The brief guitar solo “…getting rid of the glue…” is in some ways a flashback to how Polansky
arrived at the style of these previous, yet more recent, pieces. Sparse pointallistic gestures
create a timeless and directionless space. Harmonics, gentle humming, and detuned strings
pass through this space created by the work. The next track, ivtoo, then sounds like the direct
descendent of “…getting rid of the glue…” and the trio. Toon Callier’s overdubbed acoustic
guitars form a cloud of active-yet-directionless harmonies and colors. It is as if a pizzicato fog
has descended. The directionlessness is merely an illusion, of course, as the piece slowly and
inexorably oozes into more tense and strenuous areas.
The ensemble version of The World’s Longest Melody (also the title of the trio movement
dedicated to Lou Harrison but is not the same piece) rings in with epic power chords and
drums. One might expect a power rock thrash will emerge but the piece stays fairly tame if
that is your expectation. There is a cyclic and periodic repetition of ideas, a non-Westerninspired sense of form, that again has its own compelling logic. Similar temporal logic gets
merged with Western harmonies in the next tracks Ontslaan (toontood) and toovviivfor. In
Ontslaan (toontood) a very stock sounding chorale of electric guitars quickly gets warped
and bent and twisted until almost beyond recognition (keyword: almost). toovviivfor uses a
decidedly less comfortable and more abstract harmonic grounding and then proceeds in a
similar manner. Polansky’s musical language is naturally complemented by the guitar. The
timbre works well to provide a clarity to his pitch/temperament choices and the resonance
(or sustain in the case of the electric guitars) works well to enforce the mood or emotional
tone of the pieces. The final track, 34 Chords (Chrisitan Wolff in Hanover and Royalton) is
another reverent homage that exploits these facets of the electric guitar to great effect (and
affect).

Guy Peters over The World’s Longest Melody in Goddeau (maart 2011):
Dit album werd getrakteerd op erg lovende recensies (o.a. ook in het gerenommeerde
avant-gardemuziekblad The Wire, waar het opdook in de eindejaarslijst) en laat bovendien
een aantal Belgische muzikanten aan het werk horen. Dat het uiteindelijk toch zo lang
duurde voor het tot op deze site geraakte heeft alles te maken met het weerbarstige
karakter van de plaat. Polansky heeft altijd een bijzondere plaats ingenomen binnen de
avant-garde. Als muzikant, componist, uitgever en docent was hij immers niet enkel begaan
met de uitvoering, maar ook met het strikt vormelijke aspect, dat het opvallendst is door zijn
bijdrage aan de uitvinding van de zogenaamde Hierarchical Music Specification Language
(HMSL), een programmeertaal voor muziek die uitgaat van composities gebaseerd op
algoritmes. Daardoor zit Polansky vaak op de grens van muziek en wetenschap, met een
nadruk op formalisme en soms wiskundig uitgedokterde structuren, iets dat je bvb. ook kon
aantreffen bij Xenakis of, iets dichter bij de bekende rock- en improvisatiewereld, Elliott Sharp.
Bijgevolg doet The World’s Longest Melody soms erg intellectualistisch, afstandelijk en
academisch aan. Dat had nog versterkt kunnen worden door het feit dat deze stukken
dateren van verschillende tijdstippen (tussen 1978 en 2009) en opgenomen werden met
steeds variërende bezettingen. Zo zijn er een paar stukken voor sologitaar, heb je schetsen
die uitgevoerd worden door het Belgische ZWERM-kwartet, maar net zozeer een paar stukken
waarbij er een saxofoonkwartet of elektronica opduikt. Dat er toch een zekere coherentie in
steekt en de fascinatie nooit wegdeemstert is een verdienste van de componist en de
uitvoerders, waarvan gitarist Toon Callier de meest prominente is.
Een geslaagd (en toegankelijk) voorbeeld van Polansky’s methode is “Ensembles Of Note”,
dat volledig geconstrueerd wordt op een zich steeds herhalend clavespatroon. Daarop
zorgen gitaren, saxen, drums en elektronica voor een steeds expressiever wordende reeks
variaties die culmineert in een hoekig kluwen. Het is een compositie die door z’n
basisstructuur meteen een aantal beperkingen oplegt aan de muzikanten, maar die krijgen
vervolgens wel de kans om met een schier oneindige reeks aanpassingen te werken,
waardoor de muziek vrij toegankelijk kan zijn en toch zeer avontuurlijk wordt. De compositie
staat daarmee haaks op de acht tooaytoods, kringelende gitaarstukjes van 12 tot 32
seconden die meest van al doen denken aan de onvoorspelbare doedels van Derek Bailey.
Sommige stukken, zoals de solocomposities voor gitaar (waarvan er enkele worden
uitgevoerd door Callier en eentje door Polansky zelf) lijken op te gaan in hun eigen
minutieuze details, maar het zijn de grote bezettingen die de boeiendste opdrachten
toebedeeld krijgen. Het imponerende drieluik “for ben, jim and lou”, dat opgedragen werd
aan voorgangers/mentoren James Tenney, Ben Johnston en Lou Harrison, en uitgevoerd
wordt op gitaar (Callier), harp (Jutta Troch) en percussie (Jeroen Stevens van o.m. I Love
Sarah), laat ongemeen fascinerende spelletjes horen met alternatieve stemmingen, die dan
nog eens aangepast worden (door de percussionist!) tijdens het uitvoeren van de dromerige,
verwrongen stukken. Soms krijgen die zelfs een Oosterse flair, zeker in het middenstuk, met
zang van W. Victor.
Het titelnummer komt als slotdeel van die trilogie voor, maar ook in ensembleversie, met
meerdere gitaren en saxen. Ook hier is de maatsoort gebaseerd op een mathematisch
uitgedokterd systeem, al komt het door de volle sound en rijke instrumentatie dichter dan ooit
bij de werelden van rock en jazz. Al even treffend is “Ontslaan (toontood)”, een stuk voor het
gitaarkwartet dat vertrekt vanuit een diffuse melodie, maar al snel dreigt te zullen
imploderen, iets dat uiteindelijk heel geleidelijk aan gebeurt, als een narcose die het
bewustzijn langzaam overmeestert, tot je uiteindelijk belandt bij een haast spookachtige
instrumental à la Gary Lucas.
De zeventig minuten van The World’s Longest Melody zijn potentieel erg lange minuten voor
wie voeling noch interesse heeft voor hedendaagse muziek, maar voor wie er in slaagt om
de rock-, jazz- en klassieke conventies even van zich af te zetten is dit een prikkelende, soms
bevreemdende en steeds eigenzinnige muzikale ontdekkingstocht zoals je ze zelden te horen
krijgt. Bovendien zijn er nog de uitvoerige liner notes voor wie er zich graag in vast wil bijten
en/of snakt naar bijkomende lees- en luistertips.

Massimo Richi over The World’s Longest Melody in Touching The Extremes (Maart 2011):
An algorithm used in some of his compositions, The World’s Longest Melody is also a rather
deceiving name for Larry Polansky to introduce this collection of pieces expressly devised for
the guitar. Though this instrument has always been an important resource for the composer, it
is because of a tight relationship with the Belgian group ZWERM, led by Toon Callier (who
actively championed his work in recent times) that the record came to life. The musicians
tackle all the issues with zeal and maturity, paying homage to the designer while attributing
an individual touch to the whole.
A blend of minimalist configuration and accessible intricacy explains the music’s attractive
functionality. You may be slightly confused by the sturdy pulse of the initial “Ensembles Of
Note” (occasionally recalling parts of Mikel Rouse’s early output) or by the Rhys Chatham-like
power chords that open the title track’s “ensemble version”; both tracks feature [sic], a sax
quartet with drums. In fact, veritable treasures lie in the episodes where the complex
mechanisms of instrumental intonation permit harmonic shifts otherwise impossible to attain.
“Toovviivfor” and “For Jim, Ben and Lou” (the latter a triptych for guitar, harp and percussion)
utilize methods of real-time retuning during the performance, their temperament replete with
gently swelling tenderness and utter charm derived by the layers of strings resounding
anomalously.
Bob Gilmore’s fastidious liners will further clarify whatever technical aspect is left to learn
about these works. What’s assured is that the majority of the sounds herein is going to be well
accepted by an ample variety of listeners despite the evident intellectual density informing
the scores. That’s why Gilmore’s description of Polansky as a man “participating responsibly in
the complexity and plenitude of the world” is perfect.

