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CONCERTGEBOUW

THIERRY MIROGLIO studeerde
percussie bij Jean-Pierre Drouet en
Sylvio Gualda, en volgde akoestische
studies bij Iannis Xenakis in Parijs.
Hij speelde in heel wat ensembles
voor hedendaagse klassieke muziek,
om daarna als een van de weinigen
een solistische carrière te kunnen
uitbouwen. Het repertoire van Thierry
Miroglio bevat meer dan 300 werken,
waarbij hij zich onder meer toelegt
op de confrontatie van akoestische
instrumenten met elektronica. Hij
werkt daartoe samen met enkele
onderzoekscentra zoals Grame in
Lyon en het Ircam in Parijs. In zijn rijk
gevulde loopbaan werkte Miroglio al
samen met heel wat belangrijke componisten zoals Cage, Berio, Saariaho,
Donatoni, Grisey en Ferneyhough.
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Tentoonstelling t/m zo 20.05.07 in het Atrium / Malou Swinnen / In de Naam van Mozart

structurele
sponsors

IN DE KIJKER ZA 10.02 / 20.00 / CONCERTZAAL
NATIONAAL ORKEST VAN BELGIË / MIKKO FRANCK / STEVEN OSBORNE / TURANGALÎLA MESSIAEN
In het laatste seizoen onder de hoede van muziekdirecteur en chefdirigent Mikko Franck pakt het Nationaal Orkest van België
uit met een topwerk uit de 20e-eeuwse muziekgeschiedenis, de tiendelige Turangalîlasymfonie van Olivier Messiaen.

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.
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conti-NU-um

Thierry Miroglio, percussie

Unsuk Chin (1961),

Allegro ma non troppo,
voor solopercussie en live electronics
(Benelux-première)
Betsy Jolas (1926),

Etudes aperçues,
voor percussiesolo (1992)
Kaija Saariaho (1952),

Trois Rivières Delta,
voor percussiesolo en live electronics
(Benelux-première)
--- Pauze --Joyce Wai-Chung Tang (1971),

Between Memory and Reality,
voor percussiesolo en electronics
Marco Stroppa (1959),

Auras,
voor percussiesolo en live electronics
(Benelux-première)
Iannis Xenakis (1922-2001),

Rebonds,
voor percussiesolo (1989)

Met dank aan Editions BMG/Ricordi en Boosey
and Hawkes.
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DE DUBBELROL VAN
DE PERCUSSIE
Jean Dubuffet, verdediger van anticulturele standpunten en voorvechter van de art brut, schreef in 1946
in L’homme du commun à l’ouvrage
dat ‘de kunst uit het materiaal moet
voortkomen. De spiritualiteit moet
de taal van het materiaal gebruiken.
Elk materiaal heeft zijn eigen taal,
ís een taal. Men mag het materiaal geen taal toewijzen noch mag
men het ten dienste stellen van een
taal.’ Ook binnen de wereld van de
percussie heeft nieuw materiaal de
klankcreatie in grote mate beïnvloed. Hedendaagse composities
voor slagwerk volgen een dubbel
spoor: naast een nieuwe opvatting
van tijd en ruimte dragen ze ook een
nieuwe manier van componeren en
van luisteren in zich.
‘Net zoals de architectuur een
haast brutale omwenteling heeft
gekend door de ontdekking en de
aanwending van nieuwe materialen, zo ook is de muzikale creatie
onlosmakelijk verbonden met het
materiaal’, stelt Pierre Boulez in zijn
boek Jalons (pour une décennie). Het
instrumentarium van de polyvalente
slagwerker werd in de loop van
de vorige eeuw aangevuld met de
meest veelsoortige klankattributen:
hout, metaal, dierenhuiden, aarde,
water, glas, papier, karton, ﬂuitjes,
sleutels… Daarvan getuigt ook het
Allegro ma non troppo (1994-1998)
van de Koreaanse Unsuk Chin. Dit
mooie staaltje van ‘live electronics’ is
een hybride camaïeu van vloeiende
timbres, waarvan de vier grote delen
samen een grote boog vormen.
Met haar speciﬁeke expressiewijze

nestelt de hedendaagse muziek voor
percussie zich tussen klank en geluid,
tussen natuur en cultuur, tussen zuiverheid en artefact, tussen ‘herinnering’ en ‘werkelijkheid’. Toch draagt
ze diep in zich ook een universele,
menselijke boodschap die af en toe
aan de oppervlakte komt. Zo doet
het polysemische en transculturele
Between Memory and Reality van de
Chinese Joyce Wai-Chung Tang een
wisselwerking ontstaan tussen enerzijds akoestische percussieklanken die
live worden uitgevoerd, en anderzijds
klankstalen die door de computer
worden bewerkt. Via deze ambigue
relatie tussen vastgelegde klanken en
levende context (‘live’) wil de componiste aantonen dat de werkelijkheid
een belangrijk onderdeel vormt van
onze herinnering (en omgekeerd).
De fundamentele gegevenheid van
de materie deed vanaf 1950 de
vraag rijzen over het verband tussen vocabularium en medium, een
probleem waarvoor ook Betsy Jolas
grote interesse betoonde. Zonder
in esthetische gemakkelijkheidsoplossingen van charmante exotiek
of folklore te vervallen, schept de
Franse componiste in haar Etudes
aperçues (1992) een aantal (bewust)
wazige weergaven van klokken en
bellen. De partituur bevat de ene
keer een weefsel van eenstemmige
motieven (koeienbellen met weinig
galm), een andere keer compacte
polyfone passages (resonantie van de
vibrafoon ‘met een troebele klank als
van een klok’).
In navolging van de romantische
pianogestiek ging de muziek voor

percussie vanaf de tweede helft van
de 20e eeuw steeds meer de natuurlijke choreograﬁe benadrukken van
gebaren die artistiek noodzakelijk
worden geacht. In alle uithoeken
van de wereld – en dit programma
is daar met de sterke aanwezigheid
van zowel de oosterse als de westerse
cultuur een uitstekende weergave
van – houden slagwerkers ervan om
met elegante, vrijmoedige gebaren
de klankmaterie te kneden.
Trouw aan de opvatting van scenische efﬁciëntie, getuigt het oeuvre
van Iannis Xenakis van een uiterst
verﬁjnde gestiek. Doordat Xenakis’
composities extreem virtuoos zijn
opgevat, is de uitvoerder verplicht
zich te houden aan overdachte en
precieze handelingen, alsof het om
een oeroude rituele plechtigheid
ging. Rebonds (1987-1989) is een
profaan ritueel, een onmetelijk,
abstract en virtuoos ceremonieel
gebeuren, geworteld in een wereld
van vervlogen herinneringen. Het
is een monoloog, gebaseerd op een
reeks gescandeerde zinnen die in
ﬁne tot zuivere muziek uitgroeien,
met wonderlijk weelderige ritmes
en een boodschap die verder gaat
dan archaïsche dramatiek. Het stuk
bevat twee delen, A en B, waarvan
de volgorde aan de uitvoerder wordt
overgelaten.
‘Elke vooruitgang wekt de hoop dat
er voor nieuwe moeilijkheden oplossingen bestaan. Het dossier is nooit
af ’, schrijft Claude Lévi-Strauss in
zijn beroemde essay Le Cru et le
Cuit. In het kielzog van de progressieve kunst constateert Hugues

Dufourt – die talrijke composities
voor slagwerk op zijn actief heeft
– dat Pierre Schaeffer (de vader van
de ‘concrete muziek’) de muziek
voor percussie en de elektroakoestische muziek een gemeenschappelijk
kenmerk toekent: ‘Elektroakoestiek
en percussie verstoren het traditionele evenwicht tussen de (vocale
of instrumentale) articulatiebewegingen en de akoestische golven die
ze voortbrengen. Beide instrumentenfamilies verplichten ons ertoe
klankproductie, akoestische golf
en klankwaarneming van elkaar te
onderscheiden.’
Van Kaija Saariaho tot Gilles Racot,
van Unsuk Chin tot Joyce WaiChung Tang, van Karen Tanaka
tot Edmund J. Campion... geeft
de ‘gemengde muziek’ (percussie
en magneetband, later percussie
en live electronics) voorrang aan
complexe texturen, aan weefsels van
zeldzame kleuren en aan bijzondere vormen van contrapunt. Men
vindt deze sfeer en geestesgesteldheid terug in Auras van de Italiaan
Marco Stroppa. De titel illustreert
het werk uitstekend, aangezien hij
niet alleen verwijst naar de glans
van metaal maar ook, op spiritueel
vlak, naar het goddelijke licht. Het
spel van de slagwerker wordt door
twaalf microfoons opgenomen en
getransformeerd, waarna het met
een nieuwe glans opnieuw de klankruimte ingaat.
Met de nodige grime en kostuums
bedient deze muziek zich van
maskers die de waarneming op het
verkeerde been zetten. Ook in het

eerste deel van Trois Rivières Delta
van de Finse Kaija Saariaho is dit
het geval. Technisch gezien laat de
componiste het strikt ritmische
achterwege, om zich op paradoxale
en symptomatische wijze over te
geven aan een universum van zowel
gladde als ruwe timbres. De stem
van Thierry Miroglio ligt in het verlengde van de veelkleurige percussietimbres, een praktijk die in vele
oosterse muziekspelletjes terug te
vinden is. Het hoeft dan ook niet te
verwonderen dat de poëtische triptiek van Saariaho gebaseerd is op een
18e-eeuws gedicht van de Chinees
Li Bo, Maannacht over de rivier.
De horizonten van Oost en West
versmelten binnen dit programma
eens te meer tot één enkel spoor:
het spoor van unieke en waarachtige
kunst.
Pierre Albert Castanet
(vertaling Veerle Lindemans)
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