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TOMMA WESSEL studeerde blokﬂuit
en piano aan de conservatoria van
Gent en Brussel. Als lid van het
blokﬂuitkwartet Carré behaalde ze in
1997 en 1998 enkele prijzen op internationale wedstrijden in Antwerpen
en Düsseldorf. In 2000 lag ze mee
aan de basis van het blokﬂuitensemble Apsara. Momenteel doctoreert
Tomma Wessel over de plaats van de
blokﬂuit in de nieuwe muziek aan de
Faculteit der Kunsten van de Universiteit van Leiden en aan het Orpheus
Instituut in Gent.
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BITSTREAM VISUALS is vier jaar
geleden ontstaan als een samenwerking tussen twee freelancers. Het
collectief is veelzijdig actief in de
commerciële sector en verzorgt ﬁlms,
audiovisuele presentaties, spots en
animaties. Voor Vertigo maken ze een
uitstap naar een artistieke productie
en onderzoeken ze de mogelijkheden van de Kamermuziekzaal voor
het gebruik van digitale beelden.

Tentoonstelling t/m zo 20.05.07 in het Atrium / Malou Swinnen / In de Naam van Mozart

donderdag 16 november 2006
KAMERMUZIEKZAAL - 20.00
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FREDERIK CROENE studeerde aan
het Lemmensinstituut en de conservatoria van Gent en Brussel bij Alan
Weiss, Claude Coppens en Boyan
Vodenitcharov. Hij volgde meestercursussen bij Jos Van Immerseel,
Hans Leygraf, György Kurtág en
Alexei Lubimov. Als klassiek geschoold pianist ondervraagt Frederik
Croene consequent de geijkte paden
van de pianotraditie. Dat resulteert
in concerten waarbij de traditie zich
moet verantwoorden ten opzichte
van de hedendaagse muziek en
niet omgekeerd. Hij engageert zich
dan ook voor projecten waarin de
scheidingslijn tussen componist en
uitvoerder vervaagt.

info & tickets

ESTHER VENROOY studeerde
saxofoon aan de Hogeschool voor de
Kunsten in Arnhem en ging daarna
snel als componist aan de slag. Het
werken met digitaal gemanipuleerd
geluid kon ze onderzoeken aan het
Instituut voor Psychoacustica en
Elektronische Muziek (IPEM) in Gent.
Esther Venrooy combineert in haar
muziek traditionele compositietechnieken met een erg persoonlijke
aanpak. Gevonden geluiden worden
digitaal gemanipuleerd en gecombineerd met elektronisch gegenereerde noisegeluiden en traditionele
(akoestische) instrumenten.

Tomma Wessel
Frederik Croene
Esther Venrooy
Bitstream Visuals
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IN DE KIJKER ZA 02.12 / 20.00 / KAMERMUZIEKZAAL / KELLER KWARTET
In de reeks Focus Ligeti+ stellen we de muziek van György Ligeti in de schijnwerpers en onderzoeken we de invloeden
op zijn oeuvre. Het befaamde Keller Kwartet plaatst de muziek van Ligeti naast die van zijn grote voorbeeld Bartók en
zijn tachtigjarige studiegenoot Kurtág.

Het CONCERTGEBOUWCAFE staat voor originele hapjes en gerechten, een sprankelende omgeving, vriendelijk
personeel en een uitgebreid aanbod van cd’s om in te grasduinen, te beluisteren én aan te schaffen. Je kan deze hippe,
rookvrije ontmoetingsplaats vinden op het gelijkvloers van het Concertgebouw.
Open vanaf 11 uur, gesloten op zondag en maandag behalve bij voorstellingen.

10-11-2006 15:33:20

Vertigo/Arena

conti-NU-um

FRIENDS
IN MUSIC

Tomma Wessel, blokﬂuiten
Frederik Croene, piano’s
Esther Venrooy, elektronica en

Digital Sound Processing
Bitstream Visuals (Brian Van den
Noortgaete, Lieven Depoorter en
Frederik Crevits) en Esther Venrooy,

beeld

Roland Moser (1943),

Alrune (1979)
Frederik Croene (1973) en
Tomma Wessel (1966),

Vertige de Processionnaire:
improvisatie in drie delen
Esther Venrooy (1974) en
Tomma Wessel,

Vertigo: Acrophobic Exercise
Esther Venrooy en Tomma Wessel,

Vertigo: D’entre les morts
Esther Venrooy,

Vertigo: Doppelgänger #1
Esther Venrooy,

Vertigo: Doppelgänger #2

Na het concert kan u op vertoon van uw
concertticket de ﬁlm Vertigo van
Alfred Hitchcock (1899-1980) bekijken in
cinema Lumière.

In samenwerking met Lumière
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VERTIGO/ARENA
Tomma Wessel bracht kunstenaars
uit drie verschillende disciplines bij
elkaar om een voorstelling te maken
met de architectuur van de Kamermuziekzaal als uitgangspunt. De
zaal – gevormd als een binnenkoer
van een Italiaans palazzo, met een
spiraalsgewijze rondgang – heeft de
musici geïnspireerd om het element
verticaliteit in hun werk te incorporeren. Naast het spiraaleffect creëert
deze speciﬁeke architectuur ook het
archetype van een arena, waarin
digitale en akoestische klanken,
gecomponeerde en geïmproviseerde
structuren, uitvoerders en componisten, digitaal beeld en muzikanten
zich met elkaar meten. Tomma
Wessel accentueert de dynamiek van
de ruimte letterlijk door een mobiele
positie tegenover de andere musici
in te nemen.
De voorstelling begint met Alrune
van de Zwitserse componist Roland
Moser. ‘Alrune’ is Oud-Germaans
voor Alruin. Dit woord, gevormd
uit alb (elf, nachtmerrie) en runen
(ﬂuisteren) verwijst naar de legendarische plant waarvan, in slechtere
tijden, werd gezegd dat ze onder
elke galg groeide. De wortel van
de plant lijkt op het menselijk
lichaam en zou voor de eigenaar een
geluksbrenger zijn. De compositie is
gebaseerd op een toonladder van zes
tonen en heeft zes secties (variaties).
Het thema, een trage wals, komt pas
in het derde deeltje tevoorschijn. De
muziek wordt als het ware steeds
opnieuw naar beneden gezogen. De
compromisloze compositie fasci-

neert door haar eenvoud en door de
consequente behandeling van het
muzikale materiaal.

VERTIGO /
ALFRED HITCHCOCK
Herlinde Herpoel

In de uitgebreide improvisatie Vertige de Processionnaire bespeelt pianist
Frederik Croene twee oude buffetpiano’s waarvan er één ontdaan is van
zijn mechanische technologie. Dit
dwingt de pianist om nieuwe klanken en speelwijzen uit te vinden,
een uitgangspunt dat ook Tomma
Wessel niet vreemd is. Zij gooit haar
arsenaal blokﬂuiten in de strijd. Het
resultaat is een samenspel tussen de
mechanisch voortgebrachte klank
van de piano en de ademtochten van
de blokﬂuiten.
Esther Venrooy kwam via de spiraalvorm terecht bij Hitchcocks Vertigo,
waarin dit element het visuele,
muzikale en narratieve leidmotief
vormt. De uitgerekte ruimte van
de Kamermuziekzaal doet denken
aan de beroemde fatale scène in de
klokkentoren, waarin Hitchcock
vernuftig speelde met de compressie
van ruimte en diepte. Een kunstje
dat Esther Venrooy poogt over te
doen door middel van een haarﬁjne
positionering van geluid over de hele
hoogte van de ruimte en de projectie
van video-animatie op de betonnen
muren. Het publiek kan dit keer
enkel van op de balkons het concert
bijwonen.

Vertigo (1958) is de eerste ﬁlm in
de Hitchcock-trilogie – vóór North
by Northwest en Psycho – met als
thema’s persoonsverwisselingen en
identiteitsverlies. Bij de lancering
werd de prent vooral onthaald op
ongenoegen en onbegrip omwille
van het vergezochte verhaal. De
reputatie van deze psychologisch
complexe ﬁlm is echter de laatste
jaren sterk gestegen zodat Vertigo nu
door ﬁlmkenners beschouwd wordt
als een meesterwerk.
Vertigo speelt zich af in San Francisco en toont James Stewart, alias John
(Scotty) Ferguson en Kim Novak,
alias Carlotta/Madeline/Judy in de
hoofdrollen. In de beginscène is de
kijker getuige van een achtervolging
op een dak waarbij de agent Scotty
zijn collega te pletter ziet storten en
hier hoogtevrees aan overhoudt. Hij
gaat op pensioen tot Gavin Elster,
een gewiekste zakenman, hem vraagt
om zijn vrouw Madeline te schaduwen die bezeten is van de geest
van Carlotta Valdes, een meisje dat
zelfmoord gepleegd heeft. Scotty
neemt de opdracht aan en volgt haar
op de voet. Hij raakt hierbij verstrikt
in een netwerk van intriges en valt
hopeloos voor Madelines charmes,
terwijl hij haar probeert te redden
van de ondergang. Zijn plan mislukt
echter wanneer Madeline zich te
pletter stort. Scotty kan dit verlies
niet verwerken en klampt zich
vast aan zijn liefde voor de overle-

den vrouw tot hij haar evenbeeld
ontmoet in de gedaante van Judy. In
zijn pogingen om Judy tot Madeline
om te vormen wordt het voor Scotty
duidelijk welke rol hij van meet af
aan in het verhaal gespeeld heeft
en zoekt hij zich een weg uit deze
draaikolk van intriges.
De kijker wordt in deze ﬁlm actief
door Hitchcock op sleeptouw genomen en dit op verschillende niveaus.
Hitchcock creëert doorheen de ﬁlm
een gevoel van onbehagen – onder
meer door de op Wagner geïnspireerde muziek – om zo de kijker met
zichzelf te kunnen confronteren. De
‘Master of suspense’ staat gekend
voor zijn voorkeur voor de mannelijke identiﬁcatie. Dit betekent
dat de kijker zich steevast met de
mannelijke hoofdrolspeler identiﬁceert, waarbij de vrouw stelselmatig
de tweede viool speelt. Vertigo vormt
hierop een subtiele uitzondering,
en dat maakt de ﬁlm zo uniek. De
kijker identiﬁceert zich met Scotty,
maar moet deze piste in het tweede
gedeelte van de ﬁlm, na Madelines
dood, verlaten. Scotty verliest zijn
ego en dus zijn eigenwaarde, en
blijkt volledig ten gronde gericht
door een vrouw die niet eens bestaan
heeft. Zijn lot wordt dus door de
identiteit Carlotta/Madeline/Judy
bepaald. De kijker beseft dit en voelt
zich door het personage Scotty in
de steek gelaten. Hitchcock brengt
hierbij niet enkel het ego van Scotty
aan het wankelen, maar ook dat van
de kijker.

via een speciale techniek naar de
kijker overgebracht. Het gevoel van
duizeligheid dat hiermee gepaard
gaat, wordt in de ﬁlm getoond door
de techniek van de contra-zoom,
waarbij de camera inzoomt op een
schaalmodel van de set, en tegelijk
achterwaarts getrokken wordt.
Een van de meest controversiële
praktijken in de ﬁlm is het feit dat
Hitchcock – nog voor het hoofdpersonage zelf op de hoogte is – het
mysterie aan de kijker onthult en
daarmee zijn bijnaam ‘Master of
suspense’ alle eer aandoet.

Scotty’s hoogtevrees is de rode
draad doorheen de ﬁlm en wordt
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