biograﬁeën

De Brits-Duitse tenor RUFUS
MÜLLER heeft internationale bekendheid verworven voor zijn interpretaties van opera en oratoria in Europa,
Scandinavië, Japan en Noord-Amerika. Hij werkte samen met Sir John
Eliot Gardiner, Philippe Herreweghe
en Andrew Parrot en gaf recitals in
vele grote steden. Hij wordt bovendien vaak gevraagd voor de rol van
evangelist in de Passies van Bach
omwille van zijn unieke dramatische
interpretatie.

Het wereldberoemde ORCHESTRA
AND CHOIR OF THE AGE OF THE
ENLIGHTENMENT werd opgericht
in 1986. Het ontleent z’n naam aan
de laat-18e-eeuwse periode ‘De
Verlichting’. Uit deze periode worden
bovendien de meeste muziekwerken
geselecteerd. Het ensemble kiest
bewust en principieel voor de uitvoering op stijleigen instrumenten. Ook
principieel is de keuze om niet met
een vaste dirigent te werken. Hierdoor kunnen ‘s werelds bekendste
dirigenten en solisten uitgenodigd
worden.

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

Tentoonstelling in het Atrium / Malou Swinnen / In de Naam van Mozart
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PETER HARVEY studeerde aan het
Magdalen College in Oxford en
de Guildhall School of Music and
Drama in Londen. Zijn repertoire
omvat werken van de vroege barok
tot hedendaagse muziek. De muziek
van Bach vormt de kern van zijn
repertoire, zowel tijdens concerten
als voor cd-opnames. Hij is vooral
gekend voor zijn vertolkingen als
solist bij orkesten die gespecialiseerd
zijn in oude muziek. Hij werkte samen
met gerenommeerde ensembles als
Collegium Vocale Gent, The King’s
Consort, The Purcell Quartet en De
Nederlandse Bachvereniging.

zaterdag 31 maart 2007
CONCERTZAAL - 20.00

info & tickets

IVÁN FISCHER studeerde directie bij
Hans Swarowsky in Wenen. Hij kende
in 1976 een internationale doorbraak
toen hij de Rupert Foundation Competition won. In 1983 stichtte hij het
Budapest Festival Orchestra waar hij
vernieuwende vormen van concerten
uitdacht, zoals ‘geheime concerten’
waarbij het programma niet op
voorhand wordt bekend gemaakt of
‘openluchtconcerten’ in Budapest.
Als gastdirigent werkte hij samen
met de Berliner Philharmoniker, het
Orchestre de Paris, de New York Philharmonic. Dit seizoen is hij Principle
Artist of the Orchestra of the Age of
Enlightenment.

Orchestra and Choir of the Age of Enlightenment
Iván Fischer, dirigent
Rufus Muller, tenor (evangelist)
Peter Harvey, bas (Christus)
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IN DE KIJKER ZO 06.05 / 17.00 / CONCERTZAAL
ANIMA ETERNA / JOS VAN IMMERSEEL / CLAIRE CHEVALLIER
Mendelsohns vijfde Symfonie wordt in dit klassieke concertprogramma voorafgegaan door de ouverture en de instrumentale
delen uit het bekende Ein Sommernachtstraum en zijn Concerto voor twee piano’s.

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.

Detail uit een polyptiek van Ambrogio Di Bondone, Pinacotheek van het Vaticaan © Vaticaanse Musea
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ORKESTRAAL

SYNTHESE VAN GELOOF EN
MENSELIJK DRAMA

FOCUS
BACH

Orchestra and Choir of the Age
of Enlightenment
Iván Fischer, dirigent
Rufus Muller, tenor (evangelist)
Peter Harvey, bas (Christus)

Johann Sebastian Bach

Mattheuspassie BWV 244
Deel 1 (nrs. 1-29)
--- Pauze --Deel 2 (nrs. 30-68)
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(1685-1750)

Er zijn in de kunst onbetwiste meesterwerken, die bij elke ontmoeting
steeds weer een verdiepende ervaring
betekenen die lang blijft nazinderen.
Een daarvan is de Mattheuspassie
van Bach, die in Leipzig vermoedelijk al in 1727 voor het eerst in de
liturgische dienst van Goede Vrijdag
werd uitgevoerd. Met de functie
van deze muziek raken we de kern
van de zaak: zij is bedoeld voor de
eredienst, waar de gelovige gemeenschap samenkomt om Christus’ lijden te herdenken. Maar het is tevens
de bedoeling dat de gelovigen met
Christus mede-lijden en dat zij dit
lijden betrekken op hun persoonlijk
leven. Vandaar dat de tekst van het
evangelie, die als het woord Gods de
basis vormt van de muzikale passie,
wordt becommentarieerd, zodat
Jezus’ passie niet louter ‘een verhaal’
is, maar ook een diepgaande impact
heeft op het leven van de gelovige.
Tot die reﬂecties over Jezus’ lijden
behoren onder meer de toegevoegde
melodieën die iedereen kende en die
men eventueel kon meezingen. Deze
koralen zijn bestaande liederen die
Bach vierstemmig bewerkt, met de
melodie in de bovenstem. Het bekendste koraal uit de Mattheuspassie
is ‘O Haupt voll Blut und Wunden’,
dat toepasselijk wordt gezongen
na de geseling en de doornenkroning van Christus. Verder komt de
melodie nog viermaal voor. Precies
in die koralen sluiten de gelovigen
zich als gemeenschap aan bij het
heilsgebeuren dat in het evangelie
wordt verhaald.

Het passieverhaal zelf wordt door
de evangelist gezongen in de vorm
van een recitatief: als een vertelling, direct en zonder franjes, maar
met sterke interpreterende accenten, zodat de boodschap optimaal
overkomt. Eén voorbeeld: wanneer
Petrus Christus heeft verloochend,
schrijft de evangelist dat ‘hij bitter
weende’ (‘und weinete bitterlich’).
Hier wordt het verhaal emotioneel
geïntensiﬁeerd om Petrus’ boetetranen (en de onze…) zo bitter
mogelijk te laten overkomen: het
verhalende karakter, gekenmerkt
door een muzikale voordracht met
één toon per lettergreep, wordt
bewust doorbroken. Op ‘weinete’ laat Bach de melodie echt
‘schreien’ door er een sliert noten
op te plaatsen in een intens verdriet
uitstralende melodische lijn. In het
verhaal gaat de melodie constant
op en neer, in kleine intervallen of
met grote sprongen, in functie van
de betekenis van de tekst. Let even
in het allereerste recitatief op het
centrale woord ‘gekreuziget’: ook
hier doorbreekt Bach de syllabische
voordracht. Dit woord behoort tot
de uitspraken van Christus. Bach beklemtoont de woorden van Christus
speciaal door ze te laten begeleiden
door een strijkorkest, behalve op één
plaats, waar Jezus aan het kruis zijn
verlatenheid uitschreeuwt: ‘Mijn
God, waarom heb je mij verlaten’.
Hier valt het goddelijke aureool
rond Christus weg: zijn menselijke
eenzaamheid wordt uitgedrukt
doordat de strijkers pauzeren. De

andere solistische uitspraken (Petrus,
Pilatus, de hogepriester …) worden
eveneens door enkelingen vertolkt,
de groepen door een koor.
Voor de commentaren grijpt Bach
naar twee vormen uit de eigentijdse
opera: accompagnato-recitatieven
en aria’s. In de accompagnatorecitatieven, in een verhalende stijl
zoals de evangelietekst, wordt de
commentaar extra onderstreept
doordat een aantal instrumenten de
stem begeleidt, en zelfs als zelfstandiger partner optreedt. In de aria’s
diept Bach telkens één basisidee
of -emotie uit, met veel tekstherhalingen, gekoppeld aan een nog
essentiëler deelname van de instrumenten en virtuositeit van de solist,
niet omwille van het puur technisch
vertoon, maar in functie van de
duiding van de tekst. Vaak volgt op
een begeleid recitatief een aria voor
dezelfde bezetting van stemmen
en instrumenten, die in de Mattheuspassie bijzonder afwisselend
en kleurrijk is, onder meer door
het gebruik van de viola da gamba,
blokﬂuit, oboe d’amore en oboe da
caccia. Deze instrumenten behoren
niet tot het vaste ensemble van strijkers, traverso’s en hobo’s. Dit vaste
ensemble is, zoals het koor, dubbel
bezet, zodat Bach vaak dialoogtechnieken gebruikt. Dit is al direct het
geval in het beginkoor, een dialoog
tussen de ‘dochter van Sion’, een
volgelinge van Christus, en het gelovige volk, dat wordt opgeroepen tot
een klaaglied voor Christus die als
een onschuldig lam wordt geofferd.

Koren en orkesten zijn constant actief op elkaar betrokken. Maar Bach
voegt hierbij nog een toepasselijk
koraal (voor knapenkoor): ‘O Lamm
Gottes unschuldig’. Deze combinatietechniek, waarbij diverse elementen op elkaar worden gestapeld, is
typisch voor Bach – en vooral voor
de Mattheuspassie. Soms combineert hij een aria met een koor, zoals
in het vertroostende wiegelied ‘Sehet
Jesu hat die Hand’, waarin de alt
oproept bij Christus aan het kruis
verlossing te zoeken. Het koor, dat
het volk vertegenwoordigt, onderbreekt telkens met de verbaasde
vraag: ‘Wohin?’. Eenmaal probeert
het volk zelfs tussen te komen in de
handeling. Bij de gevangenneming
roepen de gelovigen tijdens het duet
‘So ist mein Jesus nun gefangen’:
‘Lasst ihn, haltet, bindet nicht!’ Men
kan zich deze passage scenisch voorstellen, als in een opera. Onmiddellijk hierna gaat Bach nog verder in
de dramatisering van het verhaal: in
een angstwekkend koor worden de
helse krachten opgeroepen om de
verrader te verzwelgen. Op andere
plaatsen domineert dan weer een
ongeëvenaarde lyriek, zoals in de
ontroerende aria ‘Erbarme dich’
(met vioolsolo), na de verloochening
van Petrus.
De onuitputtelijke veelzijdigheid
op alle vlakken en de meesterlijke
beheersing van alle technieken,
gekoppeld aan een weergaloze intensiteit qua expressie, die telkens weer
bewondering, verwondering – en
ontroering – oproept, maken van de

Mattheuspassie een van de absolute
monumenten uit onze West-Europese cultuur.
Ignace Bossuyt
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