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Arne Deforce nam Trilogia op in de
Concertzaal van het Concertgebouw.
Deze cd werd uitgegeven bij Aeon
en is te koop in het Concertgebouwcafé.

19.15 - Inleiding door Christiaan de Lannoy

WWW.CONCERTGEBOUW.BE

- 070 22 33 02

IN&UIT - ‘t Zand 34, 8000 Brugge

donderdag 24 mei 2007
CONCERTZAAL - 20.00

info & tickets

ARNE DEFORCE studeerde hedendaagse muziek, cello en kamermuziek aan het Koninklijk Conservatorium van Gent en Brussel. Zijn
muzikale cultuur wordt bepaald door
de historische avant-gardes van de
20e eeuw. Naast zijn solocarrière is
hij tevens actief in kamermuziekverband en als kernlid van het ensemble
voor hedendaagse en experimentele
muziek Champ d’Action.
Arne Deforce geeft lecture-performances over hedendaagse muziek
en doceert muziekgeschiedenis en
kamermuziek aan het Stedelijk Conservatorium van Brugge. Hij bereidt
een doctoraat voor over de New
Complexity aan de universiteit van
Leiden en aan het Orpheus-Instituut.
Sinds november 2005 bekleedt hij de
functie van artistiek directeur bij het
Centre de Recherches et de Formation Musicales de Wallonie (CRFMW).

Giacinto Scelsi, Octologue dans Le Nouveau Commerce, cahier 68/69, Parijs,1987
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Giacinto Scelsi
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Ne pas s’opaciﬁer ni se laisser opaciﬁer. / Ne pas penser, laisser
penser ceux qui ont besoin de penser. / Non pas renoncement mais
détachement. / A tout aspirer et ne rien vouloir. / Entre l’homme
et la femme l’union, pas la conjonction. / Faire de l’Art sans art. /
Vous êtes les enfants et les parents de vous-mêmes, ne l’oubliez pas.
/ N’amoindrissez pas le sens de ce que vous ne comprenez pas.
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biograﬁe

Giacinto Scelsi 1905-1988

Componisten zouden moeten worden opgesloten, op een comfortabele wijze natuurlijk.
Een luxueus huis of een vrij ordinaire woonst; ze zijn vrij om te kiezen. Het is ze toegelaten om vrienden te amuseren, vrouwen en drank te hebben, alles wat ze wensen. Maar,
ze mogen niet losgelaten worden, zodat ze de muziek niet kunnen corrumperen door te
leven op een stompzinnige manier en door de dwaze gewoonte zich te laten fotograferen
en zichzelf te vertonen met hun stompe neuzen. Natuurlijk, niet alle neuzen zijn stomp.
Er zijn ook intelligente, opdringerige en bedeesde neuzen. In Rome zijn er twee parken
met beelden van beroemdheden, die allen het hoofd of de neus missen.
Op een dag ontmoette ik een oude man die neuzen repareerde. Hij vertelde mij dat hij als
professor gespecialiseerd was in neuzen en op mijn vragen antwoordde hij : ‘Kijk, neuzen
vertellen alles. Door de neus te bestuderen geraak ik vertrouwd met hun karakter en zelfs
met hun leven. Sommige mensen vermoeden dat het in de kin schuilt, maar het is de neus
die het doet.’
Op een andere keer in Rome, ontmoette ik opnieuw een oude man. Hij was bezig enkele
muren te meten met een meetstok. Ik was verbaasd, want er zijn toch tal van andere
toestellen om muren en afstanden te meten. Ik vertelde hem dit. ‘Er gaat niks boven
handwerk’. ‘Ik begrijp het’, antwoordde ik. ‘Ik denk dat u deze muren en huizen heel
goed kent.’ Toen hij zich omdraaide, merkte ik dat hij een klein grijs plaatje droeg en heel
indringende ogen had. ‘Ja,’ zei hij, ‘ik kende hen voor ik begon te meten, maar nu weet ik
het niet meer.’
Op dat moment besefte ik dat hij op Lao Tsé leek. Dit is Rome, Rome vormt de grens
tussen Oost en West. Ten zuiden van Rome begint het Oosten, ten noorden begint het
Westen. De scheidingslijn loopt precies door het Forum Romanum. Daar staat mijn huis,
en dat verklaart mijn leven en mijn muziek. Ik denk niet dat er meer te vertellen valt.
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Tentoonstelling in het Atrium / Malou Swinnen / In de Naam van Mozart

structurele
sponsors

SEIZOEN 0708
Het programma van het volgende seizoen werd op dinsdag 22 mei bekendgemaakt. De gratis brochure werd opgestuurd naar
alle klanten en is verkrijgbaar bij In&Uit. De volledige agenda wordt ook aangekondigd op onze vernieuwde website.

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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FRIENDS
IN MUSIC

Casa Scelsi,
oder die Innenansichten des Klangs (1994)
Die Musik des italienischen Komponisten
Giacinto Scelsi (1905-1988)

Arne Deforce, cello

Fred van der Kooij, regie en script

Giacinto Scelsi (1905-1988),

Andreas Lupp, setting

Trilogia, I tre stadi dell’uomo
- Triphon (1956)
Jeunesse
Énergie
Drame
- Dithome (1956-1957)
Maturité - Énergie - Pensée
- Ygghur (1965)
Vieillesse
Souvenirs
Catharsis/Libération

Margarete Schlager, montage
Kurt Chmel, camera
Hans Lienert, geluid
Giacinto Scelsi, muziek
Thorsten Lorenz, producer

een productie van Südwestfunk BadenBaden
een coproductie van Sender Freies Berlin,
Bayerischer Rundfunk en ARTE

Cello van Pierre Gaggini, Nice 1946,
boog van Edwin Clement, Parijs 2003

--- Pauze --Salvatore Sciarrino
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GIACINTO SCELSI,
DE DRIE STADIA VAN HET
LEVEN
De Westerse klassieke muziek heeft
bijna al haar aandacht besteed aan
het muzikale kader, aan wat men de
muzikale vorm noemt. Zij is vergeten
de wetten van de sonore energie te
bestuderen, om muziek te denken in
termen van energie. (Giacinto Scelsi)
Triphon
Jeunesse-Énergie-Drame
De reis doorheen I tre stadi dell’uomo
gooit de luisteraar meteen binnen in
een lijfelijke wereld, waar begeertes,
driften en passies de drijfkracht zijn
achter een turbulente en musculaire
virtuositeit. Het is een muzikale
getuigenis over de viriele en ongetemde krachten die de ontluikende
jeugd eigen zijn.
In het eerste deel Jeunesse komt een
bruisende en heftige stroming op
gang vol grillige ritmes, schurende
en harde geluiden, betoverend lelijk
én spectaculair. De klank van de
cello wordt gemoduleerd door het
gebruik van een speciaal ontworpen
metaaldemper die op de twee laagste
snaren C en G is geplaatst. Het resultaat is een geﬁlterde klank, schor
en schraperig, en bijzonder rijk aan
tussenklanken.
In het middendeel Energie komt
een heldhaftige mars op gang waar,
tussen de krachtige ritmes en staccato herhaalde noten, uiterst snelle
signaalmotieven worden opgevoerd.
In het derde deel Drame, opnieuw

met de metaaldemper, volgt de
dramatische ontknoping waarbij de
volledige reikwijdte en energie van
het instrument worden ingezet. De
intervallen en de tessituur staan hier
als gapende kloven en reusachtige
kraters op hun breedst, waarna de
klank geleidelijk aan wordt teruggevoerd naar zichzelf, het einde van
het begin, aanvang zonder eind.
Stilstand in beweging. Triphon
eindigt krachtig en abrupt in C, de
grondtoon van de instrument.
Dithome
Maturité-Énergie-Pensée
Dithome stelt de mens voor in zijn
evolutie naar de middelbare leeftijd.
Eens tot rijpheid en volwassenheid
gekomen blikt hij in gedachten terug
op wat is geweest.
Dithome – dichotomie / tweedeling
– is eendelig en met uitzondering
van begin en einde opgevat als een
lang uitgerekt palindroom: twee
grote muzikale spanningsbogen
staan in een spiegelvorm tegenover
elkaar. Een driedelig concept wordt,
binnen de eendelige vorm, tweeledig
opgesplitst: Maturité-Energie is de
opgang van de muzikale spanningsboog en Pensée is de spiegeling ervan.
De ruwe en metaalachtige klanktexturen van Triphon worden in
Dithome geleidelijk aan ontwikkeld
tot een sonore en veelstemmig bewegende celloklank. De cello zingt, reso-

neert en vibreert als nooit tevoren.
Na een langzame, zangerige inleiding wordt de klank in het deel
Maturité-Energie met kwarttonen
en razend snelle snaarwisselingen
(op de grenzen van het technisch
haalbare) getransformeerd in een bezwerende en energieke klankstroom.
Daarna loopt de volledige muzikale
zin terug, van achter naar voren als
een groots opgevatte terugblik – de
herinnering. Pensée – de denkende
mens die in ‘gedachte’ terugkeert
in de tijd, terug naar zijn aanvang.
In een korte coda verschijnt in
gewijzigde vorm ook nog eens het
materiaal van de inleiding, al is niets
nog zoals voorheen.
Ygghur
Vieillesse-SouvenirsCatharsis/Libération
Ygghur – loutering / bevrijding – is
het magistrale hoogtepunt van de
levenscyclus: de mens op zoek naar
een staat van transcendentie. Ygghur
als een mystieke contemplatie, alsof
de klanken niet langer in de grondtonen van de cello ontstaan maar in
de omringende lucht, de stilte van
het Zijn. Stilistisch behoort Ygghur
tot de zogenaamde eentoonswerken,
waarbij een toon wordt opgevat als
een kleur die voortdurend verandert
van intensiteit. Om die speciale
kleur naar buiten te brengen schrijft
Scelsi ‘scordatura’ voor – het ver-

stemmen van de snaren – en is de
partituur genoteerd op vier notenbalken, één voor elke snaar.
In het eerste deel Vieillesse bestaat
vrijwel al het muzikale materiaal uit
tonale centra, kwarttonen en boventonen. Wanneer de boventonen de
bovenhand nemen wordt de muziek
als het ware gedematerialiseerd.
In het tweede deel Souvenirs dat volledig wordt gespeeld met het hout
van de strijkstok ‘col legno tratto’, is
het sonore materiaal teruggebracht
tot een strikte eentoonsmelodie.
Rond een centrale toon ontwikkelt
zich een fragiel gearticuleerd pizzicatospel van de linkerhand dat doet
denken aan de etherische klankzwevingen van de Indische tanpura
en de ritmische klankinﬂecties van
de tabla. Souvenirs evoceert een
verdwijnende herinnering.
Het derde deel Catharsis/Libération
is het vehikel dat voert naar de bevrijdende extase. Met een sferische,
haast gedematerialiseerde klank in
de hoogste tessituur van het instrument eindigt de reis. De memorie
zelf is trilling geworden, het gezang
van het verlichte bewustzijn dat opgaat in de grote leegte van de geest.
Uittreksel uit de programmatekst van
Arne Deforce (volledig beschikbaar op
www.arnedeforce.be)

Londen, huwelijk
India
18 januari 1905 een marineofﬁcier doet een aangifte van de geboorte van zijn zoon.
Schermen, schaken, Latijn
Een middeleeuwse opvoeding
een oud kasteel in het zuiden van Italië.
Werk met de dodecafonie
Wenen
Receptie in Buckingham Palace
Nepal
(yoga)
Parijs
Werken die diepe sporen hebben nagelaten bruggen (gesprekken met vagebonden, geslagen door de stroming)
onbrandbare gedichten blijven over.
Rome
Eenzaamheid
Klanken, klanken.
Ontkenning van datgene wat
de mens ondoorschijnend maakt.
Iets vergeten?

Edition Salabert, Parijs, 1984
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