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Klarinettist SYLVAIN KASSAP is niet
meer weg te denken uit de Europese jazzscène. Sinds 1976 maakt
hij originele muziek aan de zijde van
onder meer Michel Portal, Louis Sclavis en John Surman. De muziek van
zijn kwartet is met de jaren tegelijk
krachtiger en gevoeliger geworden.
Contrabassiste Hélène Labarrière
begeleidde reeds als jonge twintiger
Slide Hampton, Johnny Griffin, Lee
Konitz en Art Farmer. Geleidelijk aan
evolueerde ze naar de scene van de
hedendaagse jazz. Cellist Didier
Petit is een monument van de
Franse jazz- en improvisatiescène. Hij
speelde met onder andere Alan Silva,
Beñat Achiary en Marylin Crispell.
Edward Perraud drumt in de
energieke stijl van Paul Lovens en
Han Benning, inclusief diens frivole
uitspattingen.

Marcel L’Herbier, cineast
Sylvain Kassap Quartet, muziekuitvoering

subsidiënten

Claire Lescaut gaat op ontdekkingstocht doorheen Einars laboratorium, dat speciaal voor de gelegenheid
gecreëerd werd door Fernand Léger.

coverfoto: Charles Jousselin / V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

mediasponsors

Tentoonstelling in het Atrium / Malou Swinnen / In de Naam van Mozart

in de kijker vr 13.04 / 20.00 / Kamermuziekzaal / Skampa Kwartet / Iva Bittová
Vladimír Godárs arrangementen van Janáceks zettingen van volksmuziek zijn op het lijf van het Skampa Kwartet geschreven.
Het resultaat is dan ook overweldigend. De stemmingswisselingen inherent aan deze zigeunerliederen krijgen met Iva Bittová
en vier strijkers bijzonder veel reliëf en kleur.

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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L’Inhumaine

QUARTET

BAD
BOYS

Sylvain Kassap, klarinet
Didier Petit, cello
Hélène Labarrière, contrabas
Edward Perraud, percussie

Marcel L’Herbier (1890-1979),

L’Inhumaine (stomme film uit 1924)

L’Inhumaine –
Marcel L’Herbier
L’Inhumaine is een stomme speelfilm
uit de jaren twintig, geschreven en
geregisseerd door Marcel L’Herbier
met in de hoofdrollen Jacques Catelain als de ingenieur Einar Norsen
en Georgette Leblanc in de rol van
de zangeres Claire Lescaut. Georgette Leblanc speelde niet alleen de
hoofdrol maar investeerde fors in dit
project en had dus een grote invloed
op haar karakter in de film.
Claire Lescaut, een avant-gardezangeres uit Parijs is beroemd en
berucht om haar vocale talent en
de manier waarop ze mannen met
belangrijke posities rond haar vinger
windt zonder zich permanent te
binden. De zangeres bewoont een
riante villa, volledig opgetrokken in art-decostijl, waar ze haar
bewonderaars uitnodigt op riante
feestelijkheden. Op een van deze
nocturnes verklaart ze de wereld te
willen rondreizen om concerten te
geven. Dit is niet naar de zin van de
jonge ingenieur Einar Norsen die
haar terechtwijst voor de ongevoeligheid waarmee ze haar vrienden in de
steek laat en met zelfmoord dreigt
omdat hij zonder haar niet verder
kan. Claire wuift zijn wanhoopskreet
zelfzeker weg en maant hem aan niet
zo ondoordacht met zijn leven om te
springen. De ingenieur voegt echter
de daad bij het woord en zorgt zo
voor een keerpunt in Claires leven.
Na zijn dood geeft Claire opnieuw
enkele concerten, maar het publiek
begrijpt haar onbewogenheid niet en
voor- en tegenstanders vliegen elkaar

tijdens haar concerten regelmatig in
de haren. Een bezoeker vraagt haar
op een gegeven moment om het lijk
van de ingenieur te identificeren
waarop deze ontwaakt en haar met
zich meeneemt op ontdekkingstocht
doorheen zijn laboratorium.
Deze invloedrijke film wordt gezien
als een manifest van de art-decostijl
en brengt als ‘gesamtkunstwerk’ een
mengeling van avant-gardekunst,
literatuur, architectuur, muziek, dans
en filmtechniek. Doorheen de volledige prent worden art-deco-elementen verwerkt in kleding, interieur,
meubilair tot zelfs in het briefpapier
van Claire. Marcel L’Herbier wilde
een ‘voorlopige samenvatting maken
van wat de “plastische” zoektocht in
Frankrijk betekende’, twee jaar voor
de beroemde ‘Exposition des Arts
Décoratifs’ in Frankrijk.
De decors in de film zijn ronduit
indrukwekkend en vormen het werk
van niet minder dan vijf kunstenaars, waaronder Fernand Léger, die
tekende voor het laboratorium, de
werkplaats van de jonge ingenieur
Einar Norsen. Alle decors in de film
zijn opgetrokken in avant-gardestijl
en worden omhuld met zwart-witeffecten om reliëf te tonen. Naar het
einde van de film toe gebruikt de
regisseur ook pigmenten om kleureffecten te creëren. De begeleidende
muziek werd gecomponeerd door
Darius Milhaud maar helaas verdwenen de partituren bij een ongeluk op
zee tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Naast de futuristische decors is de
film opmerkelijk door het feit dat
de personages niet beantwoorden
aan de idealen van die tijd. Claire
Lescaut is een oudere vrouw, die een
eigen leven leidt en haar gevoelens
onder controle houdt. Het feit
dat de zangeres haar carrière op de
eerste plaats zet en niet rouwt om de
overleden ingenieur is een verwijzing
naar de vrouwen die na de Eerste
Wereldoorlog weinig treurden om
hun overleden soldaten en zich
verder op de arbeidsmarkt aanboden.
Dit fenomeen zou zich na de Tweede
Wereldoorlog herhalen en voornamelijk in de Franse film voor een
sterk doorgedreven misogynie (haat
tegen vrouwen) zorgen.
Jacques Catelain is het prototype van
de homoseksuele man uit de jaren
twintig terwijl hij als Einar Norsen
in de film halsoverkop verliefd wordt
op een vrouw die zijn avances keer
op keer afwijst. L’Herbier speelt
duidelijk met seksuele geaardheden
en de onderliggende connotaties
(Georgette Leblanc stond bekend
om haar voorkeur voor vrouwen)
en dit was niet naar de zin van het
Parijse publiek die de combinatie
van niet-stereotype koppels en de
vooruitstrevende art-decostijl niet
wist te appreciëren, met het ontstaan
van relletjes bij de eerste vertoning
van de film als gevolg.
Claire Lescaut wordt in de film eveneens onthaald op tumult wanneer ze
het podium betreedt. De beelden uit

deze scène zijn echt en werden
opgenomen tijdens een concert van
George Antheil op 4 oktober 1923
in het Théâtre des Champs-Elysées
bij de opening van het seizoen van
Les Ballets Suédois. Tijdens het
draaien van de film l’Inhumaine
vroeg Margaret Anderson, de toenmalige levenspartner van Georgette
Leblanc, aan George Antheil om
zijn meest controversiële werken
te spelen voor een Parijs publiek.
Marcel L’Herbier was die avond
aanwezig en greep zijn kans toen er
relletjes ontstonden om het geheel
op de gevoelige plaat vast te leggen.
Het resultaat is te bekijken in de film
op het moment dat Claire Lescaut
haar eerste concert geeft na de dood
van Einar.
‘L’Inhumaine’ wordt voortreffelijk
vertolkt door Georgette Leblanc, als
gevaarlijke femme fatale die mannen
rond haar vinger windt maar zich
niet wil binden. Toch geeft L’Herbier
op het einde van de film toe door
zijn hoofdspeelster van haar sokkel te
halen, waarschijnlijk om zijn publiek
niet volledig te verontrusten. Hoewel
de titel van de film reeds stelt dat
een zelfstandige vrouw ‘onmenselijk’
is om zoveel mannen af te wijzen,
wordt de patriarchale orde op het
einde van de film volledig hersteld.
Claire sterft zodat Einar Norsen – als
man – haar met zijn schitterende
uitvinding opnieuw het leven kan
geven. Ze verliest zo haar zelfstandige positie en neemt haar plaats in
als geliefde van Einar.

Marcel L’Herbier (1890-1979)
werkte als schrijver, producer en regisseur maar heeft daarnaast nog een
belangrijke bijdrage geleverd aan de
Franse cinema, namelijk de stichting
van het IDHEC, l’Institut des Hautes Etudes Cinématographiques, dat
hij in 1943 oprichtte met steun van
de Franse overheid. Deze filmschool
geniet een ijzersterke internationale
reputatie op het gebied van filmproductie en filmkritiek en leidde
heel wat bekende regisseurs op zoals
Volker Schlöndorff, Alain Resnais en
Louis Malle.
Herlinde Herpoel
SCHANDAAL in het Théâtre des Champs-Elysées

Het festival Bad Boys is een onderdompeling in de geladen sfeer van het Parijs van de jaren 1920. Sterpianist George Antheil gaf op 4 oktober 1923 zijn debuutconcert in het Théâtre de Champs-Elysées
waarop heel artistiek Parijs verenigd was. Bekende namen als Picasso, Stravinsky, Satie, Duchamp en vele
anderen waren getuige van de oproer die al van bij de eerste noten van Antheils Airplane Sonata ontstond.
Aan u om deze kunstenaars in de menigte te ontdekken!

