biograﬁe

06
CONCERTGEBOUW

070412_bittova.indd 1

vrijdag 13 april om 19.15 - Inleiding door Maarten Beirens

WWW.CONCERTGEBOUW.BE

- 070 22 33 02

IN&UIT - ‘t Zand 34, 8000 Brugge

info & tickets

De basis van haar stijl is verregaand
beïnvloed door Moravische volksmuziek (zij is zelf afkomstig uit Moravië), wat zowel uit haar zangstijl
als uit haar voorkeur voor herkenbaar folkachtig muzikaal materiaal
blijkt. Als performer is ze echter niet
zomaar onder één noemer te plaatsen. De experimentele kant van haar
stemgebruik plaatst haar in de lijn
van stemkunstenaars als Meredith
Monk, het hoge performancegehalte
van haar soloperformances brengen
(zeker door de keuze van stem met
viool) vaag Laurie Anderson in
herinnering, haar vrije improvisaties hellen wat naar experimentele
hedendaags-klassieke muziek over,
terwijl ze haar nadrukkelijke volksmuziekinvloeden dan weer met geen
enkele van die vernoemde voorbeelden gemeen heeft. Het Quatuor
pour Cora, dat eigenlijk een kwintet
is waarin de zang (van Bittová zelf )
een evenwaardige rol vervult als de
strijkers, is een goed voorbeeld van
hoe Bittová zelfs in een eerder klassieke compositie heel veelzijdig met
materiaal omspringt én hoe belangrijk de zangstem in haar muziek is.

subsidiënten

mediasponsors

foto binnen: Nancy Black / V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

Iva Bittová stamt uit een muzikale
familie. Haar vader was een veelzijdige muzikant die verschillende
instrumenten bespeelde en vooral
volksmuziek maakte. Gestimuleerd
door die achtergrond, stortte Iva
Bittová zich als kind op allerlei
artistieke disciplines: ze studeerde
viool, ging naar de balletles en
acteerde. Later liet ze de viool enkele
jaren aan de kant liggen en volgde
ze een opleiding tot actrice, om zich
daarna weer volop in de muziek te
storten. Die eclectische achtergrond
is merkbaar in de muzikale stijl
die Bittová als zangeres, violiste,
componiste en performer heeft
ontwikkeld. Bittová is het bekendst
van haar soloperformances waarin ze
tegelijk viool speelt en zingt, maar
daarnaast werkt ze ook samen met
gitarist Vladimir Vaclavek, de meer
rockgerichte groep Cikori en onlangs nog het New Yorkse ensemble
Bang on a Can, daarnaast is ze ook
actief als componiste voor meer
klassieke ensembles en een van haar
opmerkelijkste wapenfeiten blijft de
heel onorthodoxe interpretatie die ze
samen met Dorothea Kellerova op
cd zette van Béla Bartóks 44 Duo’s
voor viool.

Het SKAMPA KWARTET werd opgericht in 1989 aan de Academie van
Praag. Nadat het kwartet heel wat
prijzen in de wacht sleepte, begon
het aan een lange debuutreeks in de
grootste concertzalen van de wereld.
In acht opnames concentreerden ze
zich op het oeuvre van Beethoven,
Brahms, Haydn en Mozart, en natuurlijk ook op Slavische componisten als
Smetana, Janácek, Dvorák en Suk,
waarbij hun Tsjechische achtergrond
een absolute meerwaarde creëert.
Met Iva Bittová werkten ze rond Slavische volksmuziek. Dit resulteerde in
de prachtige opname Moravian Folk
Poetry in Songs.

donderdag 12 april 2007 - vrijdag 13 april 2007
KAMERMUZIEKZAAL - 20.00
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Iva Bittová

Iva Bittová Solo /
Skampa Kwartet & Iva Bittová

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

structurele
sponsors

IN DE KIJKER DO 24.05 / 20.00 / CONCERTZAAL / ARNE DEFORCE
In deze hommage aan Giacinto Scelsi maakt Arne Deforce een portret van de Italiaanse componist, ﬁlosoof en dichter. Het
docudrama Casa Scelsi dompelt ons onder in de boeiende leefwereld van Scelsi, waarna de trilogie voor cello een metafoor
vormt voor de drie fasen in een mensenleven.

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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Iva Bittová Solo /
Skampa Kwartet & Iva Bittová
12.04.2007

EEN

DE MORAVISCHE WORTELS
VAN JANÁCEK EN BITTOVÁ
conti-NU-um

Iva Bittová, viool en zang
Iva Bittová licht haar programma
mondeling toe

13.04.2007

QUARTET

Pavel Fischer, viool
Jana Lukášová, viool
Radim Sedmidubský, altviool
Lukas Polak, cello
Iva Bittová, zang
Leos Janácek (1854-1928),

Strijkkwartet nr. 1 ‘Kreutzersonate’
- Adagio
- Con moto
- Con moto (Vivace - Andante)
- Con moto (Adagio)
Leos Janácek,

Strijkkwartet nr. 2 ‘Intieme Brieven’
- Andante - Con moto - Allegro
- Adagio - Vivace
- Moderato - Adagio - Allegro
- Allegro - Andante – Adagio
--- Pauze --Iva Bittová (1958), Strijkkwartet ‘Talita’
Leos Janácek arr. Vladimír Godár (1956),

Moravische volkspoëzie in liederen
Dit concert wordt opgenomen door Klara en
uitgezonden op 23 april 2007
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Of het nu om Leos Janáceks zettingen van Moravische volksliederen
uit het begin van de twintigste eeuw
of om Iva Bittová’s zeer recente
composities gaat, alle werken in dit
concertprogramma zijn diep doordrongen van de invloeden van de
volksmuziek, in dit geval natuurlijk
de Tsjechische volksmuziek.
‘Volksliederen! Ik ben ervan doordrongen sinds ik klein was. In volksliederen vinden we de hele persoon,
lichaam, ziel, omgeving, alles. Wie
opgroeit met volksliederen, groeit op
als een volwaardige persoonlijkheid.’
Deze uitspraak van de Tsjechische
componist Leos Janácek (18541928) geeft aan hoeveel eerbied en
waardering hij voor de volksmuziek
koesterde. Deze fascinatie had, zoals
dit citaat aangeeft, zeker nostalgische redenen: de liefde voor muziek waar hij mee opgroeide, maar
op de achtergrond zal een politieke
motivatie ook wel meegespeeld hebben, want de interesse voor de eigen
Tsjechische volksmuziek (en in het
algemeen voor de eigen taal en cultuur) was een middel om de eigen
nationale identiteit te afﬁrmeren in
een periode dat de hele regio door
Oostenrijk-Hongarije werd gedomineerd. Aan de eeuwwisseling was
Janáceks stijl in een impasse geraakt
en gaf de studie van volksmuziek
hem de impuls om zijn creativiteit
andere richtingen uit te sturen.
Net als Béla Bartók deed in Hongarije, ging ook Janácek het platteland
af om volksliederen te noteren. Hij
en zijn medewerkers verzamelden
over een periode van veertig jaar

meer dan tienduizend liederen. De
bundels met volksliedbewerkingen
die Janácek maakte, beschouwde
hij als middelen om die liederen
(en hun teksten) te ontsluiten. De
zettingen voor stem met pianobegeleiding waren dan ook uitermate
geschikt om ze in de salons van
de burgerij te laten doordringen.
Ook al waren zijn bewerkingen van
zulke liederen wat gestileerd of zelfs
aangepast aan de smaak van de stedelijke elite, het lijdt geen twijfel dat
Janácek zijn bewerkingen met het
grootste respect voor het repertoire
maakte.
Zo schreef hij in het voorwoord van
de bundel Moravische Volkspoëzie
in Liederen: ‘Dansliederen zijn heel
typisch; daarom mogen de typische
ritmische ﬁguren, die samenhangen
met de mooie bewegingen van de
dans niet ontbreken in de begeleiding. In de langzame liederen pauzeren de muzikanten zelfs op langere
noten en vullen ze die op met kleine
fragmentjes uit de (gezongen) melodie. Wat een rijke bron van begeleidingsmotieven! De begeleiding van
liederen wordt nog mooier als die tegelijk waarachtig is.’ In deze bundel
tracht hij daarom die praktijk over
te brengen naar de pianobegeleiding
waarin regelmatig korte, kernachtige
motieven weerkeren die inderdaad
recht zijn afgeleid uit de zangpartij.
Op deze manier bracht Janácek niet
enkel zijn respect voor de kunst van
de volksmuzikanten tot uiting, maar
sloot hij ook aan bij de klassieke
traditie van motiefverwerking, wat
voor een componist van zijn generatie bijna vanzelfsprekend was. Van
Mozart over Beethoven en Brahms
tot Alban Berg hebben klassieke

en romantische componisten vaak
muzikale samenhang nagestreefd
door stelselmatig enkele beknopte
motieven uit te werken.
De Moravische Volkspoëzie in Liederen ontstond in de periode 18921901, de periode waarin hij ook het
werk aan zijn opera Jenufa begon.
Het verschil tussen de volksliedzettingen in deze bundel en de veel abstractere invloed van zijn studie van
het Moravische repertoire op Jenufa
is enorm. De Moravische Volksliederen trachten de originele liederen zo
authentiek mogelijk weer te geven,
wat onder meer te merken valt aan
de imitaties van een dorpsorkestje
of een cimbalom in de pianopartij
die een hoog ‘couleur locale’-gehalte
hebben. De 53 liederen uit deze
bundel zijn overwegend kort en
de onderwerpen draaien nagenoeg
allemaal rond slechts één ding: de
liefde. Dat kan dan gaan van de
verzuchtingen van smachtende
geliefden tot het tegenovergestelde:
de weeklachten van bedrogen minnaars.
Componist Vladimir Godar maakte
in 2004 een bewerking van Janáceks
volledige bundel voor de stem van
zangeres Iva Bittová en het Skampa
Kwartet. Door de pianopartij van
Janácek voor strijkkwartet te zetten,
is het makkelijker de sfeer van een
dorpsorkestje met jengelende violen
op te roepen. Maar wat de liederen
het sterkst weer doet aanleunen bij
de authentieke volksmuziek, is de
keuze voor de stem van Iva Bittová,
die haar vocale stijl steeds zeer sterk
op de Tsjechische volksmuziektradities heeft gemodelleerd. Daar sluiten
Bittová’s eigen composities naadloos
bij aan. De stijl is anders, heden-

daagser, maar de levensvreugde,
de ongekunsteldheid en hevigheid
zijn duidelijk verwant, wat vaak
benadrukt wordt door een volksmuziekachtige sound.
De klassiekere tegenhanger op het
programma is het Tweede Strijkkwartet ‘Intieme Brieven’ uit 1928
van Leos Janácek. De brieven waar
de ondertitel naar verwijst, is de vurige correspondentie die Janácek in
de laatste jaren van zijn leven voerde
met Kamilla Stösslova, 37 jaar jonger dan de componist en bovendien
getrouwd met een antiekhandelaar
uit het dorp Pisek. Janácek (eveneens getrouwd, overigens) ontmoette
Kamilla in 1917 en van dan af aan
werd zij niet enkel de ontvangster van honderden brieven, maar
ook een soort van muze, die als we
Janácek zelf mogen geloven, een
belangrijke inspiratiebron is geweest
voor zijn late oeuvre.
De obsessie waarmee hij gevoelens
voor deze jongere vrouw koesterde,
is duidelijk weerspiegeld in het
Tweede Strijkkwartet. Hoewel het
werk niet echt programmatisch is,
verbindt Janácek het materiaal in
de vier delen toch met bepaalde
gebeurtenissen uit zijn relatie met
Kamilla. Beter is het wellicht deze
muziek als een abstractere weergave
van – soms tegenstrijdige – gevoelens te beschouwen. De bruuske
montage-achtige opbouw die bij
de late Janácek vaker aanwezig is,
geeft aan de hevige en schrijnende
muzikale elementen in dit werk een
bijzonder aangrijpende kwaliteit.
Een gelijkaardige verklanking van
emoties en psychologische karakterisering van gemoedsstemmingen,
had Janácek ook al toegepast in

het Eerste Strijkkwartet ‘Kreutzersonate’ (1923). Al gebruikte
hij die elementen daar in een meer
programmatisch geheel en zonder
die autobiograﬁsche dimensie.
Er bestaan drie werken met ‘Kreutzersonate’ als titel en alledrie zijn ze
met elkaar verbonden. De oorspronkelijke Kreutzersonate is de
Negende Vioolsonate in A, opus 47
van Ludwig Van Beethoven. In 1889
publiceerde Leo Tolstoi een kortverhaal met dezelfde titel, waarin
Beethovens sonate een rol speelt als
achtergrond voor een passioneel echtelijk drama dat met moord eindigt.
De tekst van Tolstoi biedt dan weer
het vertrekpunt van Janáceks strijkkwartet, dat als geheel een uitbeelding vormt van dit tragische verhaal,
al gaat de componist alweer niet op
zoek naar een letterlijke vertaling
van de gebeurtenissen in de muziek,
maar eerder naar de gevoelens van
de protagonisten en dan vooral
de vrouw, die in haar ongelukkige
huwelijkssituatie wordt geportretteerd. De meeste commentatoren
interpreteren de eerste twee delen als
uitdrukkingen van intens verlangen:
smachtend en tevergeefs; Beethovens Kreutzersonate wordt subtiel
geciteerd aan het begin van het
derde deel, waar het overspel tussen
de vrouw en haar minnaar van start
gaat en naar de climax van het werk
voert in het vierde deel.
Maarten Beirens
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