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KAMERMUZIEKZAAL - 20.00
WWW.CONCERTGEBOUW.BE

- 070 22 33 02

IN&UIT - ‘t Zand 34, 8000 Brugge

info & tickets

CONCERTGEBOUW

Na zijn studies aan de Staatliche
Hochschüle für Musik in Karlsruhe
en Trossingen (Duitsland),
verwierf accordeonist TEODORO
ANZELLOTTI (1959) snel internationale bekendheid. Zijn naam wordt vaak
geassocieerd met de heropleving van
de accordeon in de hedendaagse
muziek: hij speelde meer dan 300
wereldcreaties van onder meer Heinz
Holliger, Toshio Hosokawa en
Mauricio Kagel. Als solist trad hij op
met gerenommeerde ensembles
als het Schönberg Ensemble, het
Ensemble Intercontemporain en het
Ensemble Modern Frankfurt. Bij het
label Winter&Winter heeft Anzellotti
al een opmerkelijke reeks opnames
op zijn naam, met arrangementen
van pianomuziek van Satie en accordeonrepertoire van Mauricio Kagel.
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Teodoro Anzellotti

subsidiënten

mediasponsors

V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

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

structurele
sponsors

IN DE KIJKER DO 12.04 / 20.00 / KAMERMUZIEKZAAL / IVA BITTOVÁ
De kunst van Iva Bittová is stevig ingebed in de Slavische volkstraditie en met haar virtuoze vioolspel en zang creëert ze een
erg persoonlijk klankidioom. Haar muzikale kracht en grote expressiviteit maken van elk optreden een intense performance
die niemand onberoerd laat.

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: Erik Satie, Ecrits par Ornella Volta, Parijs, 1981

070324_anzelotti.indd 1

15-03-2007 17:11:24

Teodoro Anzellotti

conti-NU-um

BAD
BOYS

Teodoro Anzellotti, accordeon

Erik Satie (1866-1925),

Sports et Divertissements (1914)
Mauricio Kagel (1931),

Rrrrrrr..., Ragtime Waltz (1981-1982)
Erk Satie,

Le Piège de Méduse (1913)
Mauricio Kagel,

Rrrrrrr..., Rondeña (1981-1982)
Erik Satie,

Avant-dernières pensées (1915)
Mauricio Kagel,

Rrrrrrr..., Rossignols enrhumés (1981-1982)
--- Pauze --Erik Satie,

Les Trois Valses distinguées du
précieux dégouté (1914)
Mauricio Kagel,

Rrrrrrr..., Rosalie (1981-1982)
Erik Satie,

Peccadilles importune (1913)
Mauricio Kagel,

Episoden, Figuren (1993)
Erik Satie,

Gnossienne nr. 3 (1890-1893)
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LE PIANO DES PAUVRES, OP
HET LIJF GESCHREVEN VAN
ERIK SATIE EN MAURICIO
KAGEL
Teodoro Anzellotti herdeﬁnieerde
de muziek voor accordeon in de
twintigste eeuw. Hij wordt dan
ook vaak gezien als de belangrijkste
schakel achter de wedergeboorte
van de accordeon in de hedendaagse
muziek. Anzellotti herwerkte verschillende composities van Satie voor
accordeon en respecteerde daarbij
de originele aanduidingen in de
partituur. Als geen ander vatte Anzellotti daarmee de subtiele nuances in
Satie’s composities, waardoor deze
werken wel voor accordeon lijken
geschreven te zijn.
Erik Satie
Balletmuziek, pianomuziek en
cabaret vormen de rode draad
doorheen het oeuvre van Erik Satie
(1866–1925). In het begin van zijn
carrière leefde hij als cabaretpianist
in Montmartre van onderhoudende,
populaire muziek. Daarna legde hij
zich toe op het componeren van
ballet- en pianomuziek, waarbij
hij samenwerkte met de grootste
kunstenaars uit de andere disciplines.
Als autodidact benaderde hij het
componeren vanuit een onbevangen en naïeve houding en hield hij
allerminst rekening met bestaande
regels. Het doel en de esthetiek van
de muziek stelde hij telkens weer in
vraag.
Absurd, nuchter, ongecompliceerd,
eenvoudig en speels zijn maar enkele
trefwoorden die zijn composities
schetsen. En hoewel de titels van
de werken van Satie vaak bevreem-

HET LEVEN ZOALS HET IS: COMPOSITIE
dend overkomen, gaat zijn muziek
allerminst aan het leven voorbij. Dit
wordt geïllustreerd aan de hand van
het begrip musique d’ameublement,
een term die gebruikt wordt om de
muziek en esthetiek van Satie te beschrijven en die duidt op het feit dat
hij muziek een plaats geeft binnen de
alledaagse levenssfeer: kunst en het
dagelijkse leven worden via wonderlijke titels met elkaar verbonden.
Deze titels weerspiegelen bovendien
de eindeloze creatieve geest van
Satie en ontmaskeren op intelligente
wijze de lichtheid van het bestaan.
Met spot en humor haalde hij zo de
kleingeestige waarden van de Parijse
samenleving spelenderwijs onderuit.
De drie Gnossiennes van 1890 verraden een Oosterse invloed door
de melodische versieringen en de
statische baslijn. Satie voegde voor
het eerst commentaren toe aan de
partituur om vooroordelen van de
uitvoerders tegen te gaan en om
vooral hun interesse te stimuleren.
Het album Sports et divertissements
bestaat uit 21 korte pianostukken en
werd uitgegeven door Publications
Lucien Vogel. Vogel had oorspronkelijk Stravinsky in gedachten voor
deze speciﬁeke opdracht, maar die
weigerde en zo kreeg Satie de kans
om met de vooropgestelde titel aan
de slag te gaan. Sports et divertissements brengt twee grote innovaties samen: enerzijds is de manier
waarop beeldende kunst en taal een
verbintenis aangaan met muziek

opmerkelijk. De versmelting van de
diverse kunsten typeert het Parijs
uit die dagen. Anderzijds is ook de
wijze waarop hoge en lage cultuur
naast elkaar geplaatst worden een
nieuw gegeven. Vooral de populaire
cultuur, meer bepaald de vrijetijdsbesteding van de Parijse burger, komt
in de verschillende pianostukjes aan
bod. Sporten zoals tennis en golf, en
andere bezigheden zoals ﬂaneren en
het dansen van de tango worden via
muziek en tekeningen van Charles
Martin gevisualiseerd.
Le Piège de Méduse bestaat uit zeven
korte populaire dansen (vb. mazurka,
polka, wals …). De wals krijgt hier
een mechanisch karakter en blikt zo
vooruit naar de ontspoorde wals, La
Valse, van Ravel jaren later.
Avant-dernières pensées bestaat uit
drie delen, waarbij elke beweging
is opgedragen aan iemand anders:
het eerste Idylle aan de componist
Claude Debussy, het tweede Aubade
aan de componist en criticus Paul
Dukas en ‘Méditation’ aan Satie’s
leraar contrapunt Albert Roussel.
Net als vele andere werken uit die
tijd is dit werk geschreven zonder
notenbalken en zonder sleutel of
tijdsaanduidingen.
Satie heeft duidelijk iets met het
getal ‘drie’. Ook Les Trois Valses
distinguées du précieux dégouté zijn
oorspronkelijk drie pianostukjes die
de verbintenis tussen surrealistische
verhaallijnen en absurde titels verder
zetten.
Peccadilles importunes bestaat ook uit

drie delen en maakt deel uit van de
cyclus ‘Enfantines’. Deze drie eenvoudige werken, die enkel de witte toetsen gebruiken, waren bedoeld om
beginnende pianisten de beginselen
van het pianospel bij te brengen.
Mauricio Kagel
Mauricio Kagel werd in 1931 geboren in een Argentijns-joodse familie.
Net als Satie is hij als componist een
autodidact. Wel volgde hij lessen
muziektheorie, zang, directie, piano
en cello. Toen hij in 1950 begon te
componeren, zocht hij naar muzikale ideeën die tegenovergesteld
waren aan de neo-klassieke stijl die
de regering van Juan Perón oplegde.
Hiervoor haalde hij inspiratie uit de
tango, de vaudeville en de commedia
dell’arte. De muziek die Satie voor
het ballet Parade componeerde, was
een grote inspiratiebron. Met zijn
buitengewoon inwendig voorstellingsvermogen creëerde Kagel een
uitzonderlijk klankenpallet waarvoor
hij zowel klassieke als ongewone
instrumenten gebruikte. Hierdoor
stelde hij hoge eisen aan het inlevingsvermogen en het improvisatietalent van de uitvoerders.
Voor de compositie Rrrrr… vond hij
inspiratie bij wat hij in een muziekencyclopedie onder de letter ‘r’ vond:
Ragtime-Waltz, Rondeña, Rosalie en
Rossignols Enrhumés. Vandaar dat
hij ook wel eens een encyclopedisch
componist wordt genoemd. De
Ragtime-Waltz krijgt een grillig effect

door het contrast tussen de gesyncopeerde ritmes van de ragtime in de
rechterhand en het walsritme in de
linkerhand. Rondeña is een Spaanse
dans die voor quatre-mains bewerkt
werd. In het onderdeel Rosalie wordt
het motief onophoudelijk stapsgewijs verhoogd of verlaagd totdat het
motief (te) vertrouwd in de oren
blijft klinken. Rossignols Enrhumés
was bedoeld voor een geprepareerde
piano waardoor er meezinderende
bijgeluiden ontstaan die doen
denken aan ‘verkouden nachtegalen’.
Het commentaar van de componist
hierbij luidt: ‘Nachtegalen met een
verkoudheid: een vogel die niet in
de boeken als zodanig kan worden
teruggevonden.’
Het laatste werk van Kagel in dit
programma, Episoden en Figuren,
werd speciaal geschreven voor Teodoro Anzellotti en is een poging om
met verschillende klankgroepen te
componeren, die dan in episodes van
verschillende lengte samenvloeien.
Hanneleen De Seranno

Absurde humor, dat is een eigenschap die we maar weinig aan
componisten toeschrijven. Erik Satie en Mauricio Kagel steken
met veel plezier de draak met conventies en doen menig toeschouwer én muzikant de wenkbrauwen fronsen. Niet weinig
halen ze hun inspiratie daarbij uit het alledaagse leven.
Het ontstaan van het werk Rrrrrr… van Mauricio Kagel is
al even absurd als de bizarre titels van de meeste werken van
Satie. Door de humoristische en instinctieve inslag gingen de
composities van beide componisten radicaal in tegen de negentiende-eeuwse betekenis- en vormesthetiek. Hiervoor gebruikten ze humor als reactie op de pretenties van deze periode.
Men vindt bijvoorbeeld in de partituur van Sonatine Bureaucratique van Satie de tempoaanduiding ‘vivache’ terug in plaats
van ‘vivace’, ‘pianissimo’ werd vervangen door ‘pp en un pauvre
soufﬂe’. Ook in de muziek zelf is zijn gevoel voor humor
alomtegenwoordig: muziek zonder maatstrepen of andere aanduidingen, repetitieve passages en veel parodie; de partituren
van Satie zijn voor veel uitvoerders een heus hindernissenparcours.
Mauricio Kagel jaagt veel muzikanten de stuipen op het lijf
met zijn ‘niet-bestaande instrumentarium’. Zo schreef hij
in Die Stücke der Windrose ‘dicke Tropfen’ voor die precies
moesten klinken als dikke druppels water in een gietijzeren
emmer. In andere werken wilde hij dan weer ‘het geluid van
een instortende Vaticaanse bibliotheek’. Creatieve muzikanten
die meegaan in de enorme verbeeldingskracht van Kagel
toveren echter steeds een brede glimlach op het gelaat van de
Argentijnse legende, en dat is misschien wel zijn belangrijkste
handelsmerk.
Hanneleen De Seranno
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