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De Parijse dirigent PASCAL ROPHÉ
is sinds dit seizoen muziekdirecteur
van het Orchestre Philharmonique de
Liège. Rophé studeerde aan het Conservatoire National Supérieur de Musique te Parijs. Sinds 1992 werkt hij
regelmatig samen met Pierre Boulez
en het Ensemble Intercontemporain
waarmee hij elk jaar enkele projecten
uitwerkt. Naast zijn afﬁniteit voor het
hedendaagse repertoire gaat Rophé
ook steeds meer met het symfonische repertoire van de afgelopen
twee eeuwen aan de slag.

De Schotse pianist STEVEN
OSBORNE studeerde in Edinburgh
en Manchester. Zijn repertoire gaat
van Mozart, Beethoven en Brahms
tot Messiaen, Tippett en Alkan. Voor
Hyperion maakte Osborne reeds
bekroonde opnames van Messiaens
Vingt regards sur l’enfant Jésus en
solowerk van Alkan en Liszt. In de
toekomst staan opnames van werk
van Tippett, Britten, Debussy en
Shostakovich op het programma.

Tentoonstelling t/m zo 20.05.07 in het Atrium / Malou Swinnen / In de Naam van Mozart
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VALÉRIE HARTMAN-CLAVERIE
studeerde piano, harp en ondes
Martenot in de klas van Jeanne
Loriod aan het Conservatoire
National Supérieur de Musique in
Parijs. Sinds 1973 toert ze de wereld
rond met haar ondes Martenot,
dit in samenwerking met orkesten
als de Berliner Philharmoniker, het
London Symphony Orchestra, het
Mahler Chamber Orchestra en het
BBC Symphony Orchestra. Valérie
Hartmann-Claverie was lid van het
Sextuor Jeanne Loriod vanaf de
oprichting in 1974 tot 1995. In 1996
creëerde zij het Quatuor Ondes de
Choc.

zaterdag 10 februari 2007
CONCERTZAAL - 20.00

info & tickets

Het NATIONAAL ORKEST VAN
BELGIË vierde in 2006 zijn zeventigste verjaardag en kan dan ook
terugblikken op een rijke geschiedenis waarin heel wat befaamde
dirigenten en solisten ﬁgureren. De
jonge Finse dirigent Mikko Franck
gaf de afgelopen jaren een nieuw
elan aan het orkest. In september
2007 geeft hij de leiding door aan de
Oostenrijkse dirigent Walter Weller.
In diverse samenwerkingsprojecten
verruimt het NOB haar blik, en dat
zowel naar de ﬁlmmuziek als de actuele kunstmuziek. Belangrijk is ook de
nauwe samenwerking met de
Koningin Elisabethwedstrijd, dit jaar
in de editie voor piano.

Pascal Rophé, dirigent
Steven Osborne, piano
Valérie Hartmann-Claverie, ondes Martenot
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IN DE KIJKER VR 16.03 / 20.00 / CONCERTZAAL / DEFILHARMONIE / PAUL WATKINS / DANIEL HOPE
Edward Elgar liet uitgebreide schetsen na voor zijn Derde Symfonie, die door componist Anthony Payne in 1998 werden uitgewerkt. Met zijn lyrische vioolspel komt Daniel Hope bijzonder goed tegemoet aan de intense, expressieve muzikale taal van
Alban Bergs vioolconcerto ‘To the memory of an angel’.

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.

Uit La Revue Internationale de Musique, nr. 9, 1950-1951
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OVERWELDIGENDE LOFZANG
OP DE LIEFDE EN HET LEVEN
DE TURANGALÎLASYMFONIE
VAN OLIVIER MESSIAEN

Steven Osborne, piano
Valérie Hartmann-Claverie,

ondes Martenot

Olivier Messiaen (1908-1992),

Turangalîlasymfonie (1946-48)
- Introduction: Modéré, un peu vif
- Chant d’amour 1: Modéré, lourd
- Turangalîla 1: Presque lent, rêveur
- Chant d’amour 2: Bien modéré
- Joie du sang des étoiles: Vif, passionné,
avec joie
- Jardin du sommeil d’amour:
Très modéré, très tendre
- Turangalîla 2: Un peu vif - bien modéré
- Développement de l’amour: Bien modéré
- Turangalîla 3: Bien modéré
- Final: Modéré, presque vif, avec une
grande joie

Dirigent Mikko Franck is ziek en wordt
vervangen door Pascal Rophé, muziekdirecteur van het Orchestre Philharmonique de
Liège, dit op verzoek van Albert Wastiaux,
intendant van het Nationaal Orkest van
België.
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Olivier Messiaen (1908-1992) is
vooral bekend als componist van
religieuze muziek, op thema’s uit
het katholieke geloof. Zijn bekende
Quatuor pour la ﬁn du Temps, de
magistrale pianocyclus Vingt Regards
sur l’Enfant-Jésus, het oratorium
La Transﬁguration de Notre Seigneur
Jésus-Christ en de opera Saint
François d’Assise: het zijn slechts
enkele van de talloze composities
waarin Messiaen de geloofswaarheden van de katholieke kerk wil
uitdrukken. Tussen 1945 en 1949
echter zet Messiaen zijn religieuze
inspiratie even tussen haakjes. In
die periode componeert hij namelijk drie werken die op de Tristan
legende zijn gebaseerd. Niet meer de
goddelijke liefde, maar de passionele liefde tussen Tristan en Isolde
staat hier centraal. Messiaen zei
gefascineerd te zijn door Wagners
Tristan und Isolde, vooral dan door
de manier waarop de passionele
liefde tussen beide uitmondt in de
liefdesdood van Isolde. Geen wonder
dat de liedcyclus Harawi uit 1945,
het eerste werk gebaseerd op de
Tristanlegende, de ondertitel Chant
d’amour et de mort meekreeg. Van
juli 1946 tot november 1948 werkte
Messiaen aan de Turangalîlasymfonie,
een opdrachtwerk van Serge Koussevitzky voor het Boston Symphony
Orchestra. Het vreemde aan deze
opdracht was dat er geen enkele
beperking bleek te zijn. Messiaen
mocht zelf de orkestbezetting alsook
de duur van het werk bepalen. Aan-

Cello

Hoorn

Alexei Moshkov
Marc Degraeuwe

Olsi Leka **
Hélène Verhenneman **
Maria-Christina Muylle *
Daniel Van Heste *
Arnold Dauwe
Philippe Leﬁn
Uros Nastic
Harm Van Rheeden

André Pichal **
Hubert Biebaut *
Ivo Hadermann *
Joannes Van Duﬀel *
Katrien Vintioen *
Bernard Wasnaire *

Eerste Viool

Nationaal Orkest van België
Pascal Rophé, dirigent

Concertmeester

gezien je als componist maar zelden
zo’n aanbod krijgt, heeft Messiaen er
maximaal gebruik van gemaakt. De
première op 2 december 1949, met
het Boston Symphony Orchestra
onder leiding van Leonard Bernstein,
kende een groot succes. Sindsdien
is deze symfonie maar liefst enkele
honderden keren uitgevoerd, in alle
uithoeken van de wereld.
De term ‘turangalîla’ is een samenvoeging van twee woorden uit het
Sanskriet die als een verdichting
kunnen gelezen worden van kernconcepten uit Messiaens esthetiek.
‘Turanga’ staat voor tijd, beweging
en ritme; ‘lila’ duidt op spel, maar
dan het goddelijke ‘spel’ van leven en
dood, van schepping en teloorgang.
Meteen zijn de twee polen van de
Turangalîlasymfonie aangegeven.
Strikte tijdsorganisaties en complexe
opeenstapelingen van meerdere ritmes gaan hier hand in hand met een
klankdelirium teweeggebracht door
het enorme orkestapparaat. In dat
orkestapparaat is er een belangrijke
rol weggelegd voor de slagwerksectie,
die Messiaens tijdsstructuren op een
opulente manier inkleurt. Voorts
voegt Messiaen nog twee solisten toe
aan dit indrukwekkende orkest, met
name de aartsmoeilijke pianopartij
en de ondes Martenot (letterlijk:
Martenot-golven). Op dit elektronische instrument, genoemd naar zijn
uitvinder Maurice Martenot, kan
je niet alleen geﬁxeerde toonhoogtes spelen (zoals op piano), maar

ook naadloze glissandi (overgangen
tussen verschillende tonen). Bovendien is het volumebereik van dit
instrument heel groot. Het kan heel
zacht en etherisch klinken, maar bij
orkestrale climaxen stijgt het moeiteloos boven de massieve orkestklank
uit. Messiaen zet de ondes Martenot
vooral in als melodie-instrument
en als surplus bij dergelijke orkestrale climaxen. De naïef aandoende
toon van dit instrument voegt zich
uitstekend in in de manier waarop
Messiaen de Tristan-liefdessymboliek
aanpakt.
Het is enigszins verwonderlijk dat
Messiaen deze compositie het etiket
‘symfonie’ heeft opgeplakt, en dit
niet alleen omwille van de tiendeligheid ervan. Afgezien van het feit dat
de klassieke symfonie gewoonlijk
vier delen telde, is het hier vooral
de manier waarop de afzonderlijke
delen zijn opgebouwd die incompatibel is met het klassieke concept.
De symfonie is namelijk het genre
waarin muzikale thema’s op een
zodanige manier gepresenteerd en
nadien verwerkt worden, dat deze
thematische, ritmische en vooral
harmonische bewerkingen als vanzelf
een grote vorm voortbrachten.
Messiaens thema’s daarentegen zijn
nergens onderhevig aan ontwikkeling, integendeel, ze worden enkel
voorgesteld als ‘fait accompli’. Dat
brengt met zich mee dat de enige
manier om een grote vorm op te
bouwen de accumulatie van thema’s

is. Waar in een symfonie van pakweg
Beethoven bijna alles wat klinkt, kan
verklaard worden als ontwikkeling
van een aantal basismotieven, is bij
Messiaen deze logische continuïteit
van de muzikale ideeën vervangen
door een extreme discontinuïteit.
Grote thematische blokken worden,
dikwijls zonder muzikaal verband,
gewoon naast elkaar geplaatst. Dat is
des te verwonderlijker wanneer men
bedenkt dat Messiaen zijn symfonie
heeft opgebouwd rond vier basisthema’s, die in de verschillende delen
als eenheidsscheppende factor fungeren. De manier waarop het eerste
thema wordt aangewend in het eerste
deel (door de trombones en de tuba)
is evenwel symptomatisch voor Messiaens omgang met die thema’s: het
wordt onveranderd herhaald, hoogstens wordt de orkestratie gewijzigd
bij de opeenvolgende herhalingen. In
dit opzicht is de Turangalîlasymfonie
eerder een antisymfonie, in de mate
namelijk waarin het ontwikkelende
tijdsconcept van de klassieke symfonie hier onderuit gehaald wordt.
De tien delen kunnen naargelang
de muzikale symboliek die erin
aanwezig is verder onderverdeeld
worden. In de delen twee, vier, zes
en acht staat de liefdessymboliek
centraal, die concreet gestalte krijgt
in het ‘thème d’amour’, een van de
vier basisthema’s. De dromerignaïeve klank van de ondes Martenot
is hier het ideale vehikel voor Messiaens liefdessymboliek. In fel contrast
daarmee staat de tweede groep, de

eigenlijke Turangalîladelen (3, 7, 9),
die gekenmerkt worden door een
donkerder en meer sinistere sfeer: de
schaduwzijde van de Tristanlegende
steekt de kop op. De ingehouden
vreugde van de eerste groep vindt
een uitlaatklep in de extase van het
vijfde en het laatste deel. Beide hebben het karakter van een scherzo en
dienen als slotdeel van de eerste en
laatste helft van deze betoverende
symfonie.
Jan Christiaens
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