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DAAN VANDEWALLE studeerde
piano aan het Koninklijk Conservatorium in Gent en het Mills College in
Californië waar hij zich specialiseerde
in hedendaagse Amerikaanse pianomuziek. Hij concerteerde reeds op
vele internationale podia en werkte
samen met diverse ensembles zoals
The Simpletones en Champ d’Action.
Sinds zijn debuut in 1992 werd zijn
programma uitdagender en verrassender op technisch en intellectueel
vlak: hij combineert nu vaak een
klassiek repertoire met premières
van werken die voor hem speciaal
geschreven werden.
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‘Igor Stravinsky maakte van Le Sacre du
Printemps en Pétrouchka een reductie voor
twee piano’s. Van Pétrouchka arrangeerde
hij in 1921 bovendien drie bewegingen
voor solopiano, op het lijf geschreven van
virtuoze pianisten als George Antheil,
en nu Daan Vandewalle.’
Tentoonstelling in het Atrium / Malou Swinnen / In de Naam van Mozart
IN DE KIJKER ZA 24.03 / 20.00 / CONCERTZAAL
ORCHESTER DAMALS UND HEUTE / MICHAEL WILLENS / MICHAEL RISCHE / BAD BOYS
De combinatie van Antheils Pianoconcerto met Stravinsky’s Le Sacre du Printemps ligt voor de hand. De invloed van Stravinsky
is alomtegenwoordig en Antheil citeert haast letterlijk uit het ophefmakende ballet. Satie schreef zijn Trois petites pièces montées voor piano en arrangeerde ze later voor orkest.

structurele
sponsors

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.

Bron: La Revue Musicale 1923-1924 nr. 1, Abbeville, 1923
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TOK

BAD
BOYS

Daan Vandewalle, piano (Steinway ‘Paderewski’, 1913)

George Antheil (1900-1959), Little Shimmy
George Antheil, Sonatine nr. 3 ‘Death of Machines’
Igor Stravinsky (1882-1971), Piano-Rag-Music
George Antheil, Sonate nr. 4 ‘Jazz Sonata’
Erik Satie (1866-1925), Ragtime (uit Parade, arr. H. Ourdine)
George Antheil, Sonate nr. 2 ‘Airplane Sonata’
- As Fast as Possible
- Andante
Igor Stravinsky, Serenade in A

-

Hymn
Romanza
Rondoletto
Cadenza ﬁnale

Erik Satie, Sonatine bureaucratique

- Allegro
- Vivace
- Andante
--- Pauze --Erik Satie, Cinéma: entr’acte symphonique bij Relâche (ﬁlm René Clair)
Igor Stravinsky, Drie bewegingen uit Pétrouchka
- Danse russe
- Chez Pétrouchka
- La semaine grasse

Met dank aan H.E. Iwo Pyczewski, de Poolse Ambassadeur in België,
voor het gebruik van de piano Steinway 1913 ‘Paderewski’
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BAD BOYS ANTHEIL, SATIE
EN STRAVINSKY
EEN GESPREK MET DAAN
VANDEWALLE
Met George Antheil, Erik Satie
en Igor Stravinsky brengt Daan
Vandewalle drie componisten samen
die elk vanuit een andere invalshoek
in het Parijs van het interbellum de
klassieke muziek op een radicale,
vernieuwende manier benaderden.
Blikvanger en centrale ﬁguur van het
hele Bad Boys-festival, is de Amerikaan George Antheil. De exuberante persoonlijkheid van Antheil,
bezorgde hem een controversiële
reputatie. Tekenend is wel dat die
reputatie vooral op Antheils eigen
autobiograﬁe berust. Volgens Daan
Vandewalle mogen we niet vergeten
dat Antheil een Amerikaan was, die
wist hoe hij zichzelf moest verkopen: ‘Van veel mythes die hij heeft
rondgestrooid is niets waar. Antheil
was in de eerste plaats pianist én
iemand die als geen ander de pols
van zijn tijd voelde. Het futuristische
gedachtegoed dat toen in de lucht
hing, heeft hij opgepikt en dankzij
zijn virtuositeit als vertolker ook een
zekere uitstraling gegeven. Hij heeft
de futuristische mythe toegepast op
de piano: de obsessieve, machinale
intensiteit van het futurisme vertaalde hij in virtuoze pianostijl, met
zichzelf als ‘de pianist van staal’. Het
doel van dit recital is dat beeld wat te
ontkrachten.’
‘Antheil zat er middenin, maar als je
vergelijkt met de twee andere polen
in het recital – Satie en Stravinsky –
dan wordt het duidelijker dat hij
niet enkel een futurist was. Aan de
buitenkant is zijn muziek futuris-

tisch, je hoort vliegtuigen, fabrieken
enzovoort, heel spectaculair, maar
daaronder zitten eigenlijk brave,
traditionele structuren.’ De drie
sonates van Antheil verwijzen in hun
titels (Sonata Nr. 2: Airplane Sonata,
Sonata Nr. 3: Death of Machines)
vrijuit naar de futuristische fascinatie
voor machines (hét symbool van
moderniteit) of zoals Sonata Nr.
4: Jazz Sonata naar de alomtegenwoordige jazzelementen en vooral
ragtime-baslijnen die de componist
gebruikt. Vandewalle: ‘Zijn muziek
is fundamenteel incoherent. Antheil
gebruikt heel modieuze dingen van
zijn tijd zoals de Ragtime die bruusk
overschakelt op drilboor-imitaties.
Hij past het principe van futurisme
toe op alle materiaal dat hij vindt: zo
zijn er passages uit de tweede sonate
die hij volgens mij gewoon heeft
gepikt uit Stravinsky’s L’histoire du
soldat. Om het even welk materiaal
maakt hij ondergeschikt aan zijn stijl
als pianist: hard, mechanisch – het
ideaal van de pianist als automaat.
Het is dan ook de bloeiperiode van
de mechanische piano’s, de ‘player
piano’. Het is omdat zijn muziek
pianistiek zo briljant is – en Antheil
zelf als virtuoos ook een fenomenale
pianist was – dat zijn muziek toch
fascinerend blijft. Samengevat kan
je stellen dat George Antheil
oppervlakkig is, maar schitterend en
provocerend, en toch conservatief.’
Bij Erik Satie en Igor Stravinsky zijn
telkens raakpunten te vinden met de
dingen die Antheil in zijn werken
doet, maar merk je daaronder toch
iedere keer een andere basishouding.
Zo stelt Vandewalle: ‘Formeel gezien
zijn Stravinsky en Satie veel interes-

santer. Stravinsky is in de eerste
plaats veelzijdiger en ik hoop dat je
dat op het concert ook zal kunnen
horen. In de Piano-Rag-Music haalt
hij bijvoorbeeld ook ragtime-elementen aan, maar wendt hij er zich
tegelijk op een manier ook weer van
af. Antheil staat daarentegen midden
in zijn tijd: geen enkele romantische
gedachte, zijn muziek is bijna een
pamﬂet van het futurisme. Stravinsky is veel complexer, een man die
enorm veel maskers kan opzetten en
verschillende persoonlijkheden tegelijkertijd speelt. Bijvoorbeeld in de
Serenade: dat is een mooi voorbeeld
van de nieuwe zakelijkheid, een stijl
die toen zeer actueel was, maar toch
voel je dat er bij Stravinsky meer
lagen van betekenis schuilgaan. Het
is daarom ook moeilijker te spelen
dan Antheil. Bij die laatste moet je
je enkel afvragen of je het technisch
kan spelen. Bij Stravinsky stelt
zich de vraag “hoe moet/wil ik het
spelen?”.’
Als Stravinsky vooral een vergelijkingspunt is voor de formele,
modernistische benadering, dan sluit
de muziek van Satie weer aan bij
een ander aspect van Antheils stijl:
het provocerende, het subversieve.
Volgens Daan Vandewalle is Satie
wat dat betreft een enorm fascinerende componist: ‘Op het moment
dat Antheil in Parijs aankomt, was
Satie al een oude man. Je moet het
generatieverschil niet onderschatten.
Ook Satie was een man die de pols
van zijn tijd voelde, meer nog, zelfs
tien jaar voor was op zijn tijd. Kijk
maar naar de Sonatine bureaucratique: acht jaar voor het ontstaan van
de nieuwe zakelijkheid ging Satie al

zo te werk. En subversief bovendien:
ongelooﬂijk dat een werk enkel uit
een verzameling muzikale clichés
bestaat en toch origineel en fris
is. Nog belangrijker is Cinéma, de
muziek die hij voor de ﬁlm Relâche
van René Clair componeerde. Het
geniale van dat werk is dat er werkelijk geen voortstuwende muzikale
gedachte is. Die muziek is puur
collage. Geen catharsis, geen climax,
geen onderliggende conventionele
structuur. Inhoudelijk is dat een
van de meest vernieuwende stukken die er in die periode gemaakt
zijn. Tegenwoordig zouden we het
een repetitief principe noemen: de
muziek beweegt zich echt van ‘loop’
naar ‘loop’. Antheil leunt uiteraard
dicht aan bij dit principe maar slaagt
er nooit in om die fundamentele stap
te zetten, zelfs niet in zijn baanbrekende Ballet mécanique, dat toch nog
steeds doelgerichtheid suggereert. Ik
houd wel van subversieve componisten, vandaar ook dat Stravinsky
mee in het programma zit. Ook hij
is een componist die alle zekerheden
ondergraaft, inclusief de subversiviteit zelf.’

‘On October 4, 1923, I played in Paris for the ﬁrst time.
My little group of piano pieces, the Mechanisms, the Airplane
Sonata and the Sonata Sauvage were to go on as a prelude
to the opening of the brilliant Ballets Suédois. The theatre,
the famous Champs Elysées Theatre, was crowded with the
most famous personages of the day, among others Picasso,
Stravinsky, Auric, Milhaud, James Joyce, Erik Satie, Man Ray,
Diaghileff, Miró, Artur Rubenstein, Ford Maddox Ford and
unnumbered others. They had not come to hear me, but to see
the opening of the ballets.
I commenced playing. Rioting broke out almost immediately.
I remember Man Ray punching somebody in the nose in the
front row. Marcel Duchamps was arguing loudly with somebody else in the second row. In a box near by (sic) Erik Satie
was shouting, ‘What precision! What precision!’ and applauding. (…)
It was full twenty minutes later, when I had ﬁnished playing,
that order was ﬁnally restored, and the curtain raised on the
ﬁrst of the ballets. But from October 4, 1923, everybody in
Paris knew who I was.’
George Antheil over zijn debuut in Parijs, uit de autobiograﬁe ‘Bad Boy
of Music’.

Maarten Beirens
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