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John Eliot Gardiner is een van de
meest veelzijdige dirigenten en een
uiterst belangrijke sleutelfiguur in de
revival van de barok. Hij stichtte The
Monteverdi Choir, The English Baroque
Soloists en het Orchestre Révolutionnaire
et Romantique. Opvallend bij zijn uitvoeringen is het technische meesterschap

coverfoto: Alessandro Marcofulli / V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

Orchestre Révolutionnaire et
Romantique is in 1990 door Gardiner
opgericht omwille van de noodzaak om
ook voor de muziek van de 19e en 20e
eeuw met een orkest te kunnen werken
met dezelfde stilistische nauwkeurigheid
en passie als voor het barokrepertoire.
Een van de grootste successen kende het
orkest met de uitvoering van de muziek
van Berlioz. Ook de volledige cyclus van
de Beethoven- en Schumannsymfonieën
werd wereldwijd goed ontvangen. In 2003
werkte het orkest mee aan de gedramatiseerde opname van Beethovens Eroica
voor de BBC. Het concert van vanavond
kadert in een Europese tournee tot in
2008 waarin de volledige Brahmssymfonieën en Ein Deutsches Requiem zullen
worden uitgevoerd in Europa.
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en de zeer persoonlijke interpretaties van
muziek van Monteverdi tot Verdi en later.
Hij is ook actief als gastdirigent van de
Wiener en Berliner Philharmoniker,
Boston en Cleveland en de London
Symphony Orchestras. In 1987 kreeg
Gardiner de titel Doctor Honoris Causa
aan de universiteit van Lyon en vorig
jaar kreeg hij dezelfde eretitel aan de
afdeling Musicologie aan de Universiteit
van Cremona, de geboorteplaats van
Monteverdi.

in&uit - ‘t Zand 34, 8000 Brugge

Op negentienjarige leeftijd ondernam Johannes Brahms een voettocht door Midden-Duitsland samen met de Hongaarse violist
Eduard Reményi. Ze verdienden de kost al spelend en met de pet
rondgaand. Zo ontmoetten ze in Hannover de dan al beroemde violist Joseph Joachim. Zeer onder de indruk van Brahms’ talent bracht
hij hem in contact met Liszt te Weimar. Aldus scheidden zich de wegen van Johannes en Eduard en begon een quasi levenslange vriendschap tussen Johannes en Joseph. Het feit dat later in 1879 Brahms
zijn vioolconcerto voor de in 1868 tot directeur van de Hochschule
für Musik te Berlijn aangestelde Joachim zou schrijven, hoeft dan ook niet te verbazen.
Niettegenstaande Brahms door velen in zijn tijd als conservatief werd bestempeld, was hij
toen een van de best betaalde componisten. Zijn uitgever Simrock betaalde voor zijn vioolconcerto het niet onaanzienlijke bedrag van 9000 Rijksmark!
Vooral wat betreft de speelbaarheid van de solopartij kreeg Brahms heel wat raad van
Joachim. Hoe dan ook blijft het een aartsmoeilijk concerto dat destijds door een anonieme
criticus als ‘Ein Konzert nicht für, sondern gegen die Violine’ werd bestempeld.
De Oostenrijks-Hongaarse Joachim was in zijn jeugd een violistiek wonderkind. Hij begon
viool te studeren op vierjarige leeftijd en vier jaar later trad hij samen met zijn leraar op in
een concertante symfonie voor twee violen van J.F. Eck. Na studies te Wenen (onder meer
bij Joseph Böhm) trok hij naar Leipzig waar Mendelssohn hem onder zijn hoede nam. Op
zijn twaalfde maakte hij zijn debuut in het Gewandhaus te Leipzig. Vanaf dat moment
volgde een glorieuze carrière als concertmeester te Weimar en Hannover, als directeur te
Berlijn, als dirigent en componist, maar vooral als uitmuntende violist. Naast de meer
exuberante Pablo de Sarasate werd Joachim als de meest evenwichtige violist beschouwd,
die zijn perfecte techniek volledig ten dienste van de muziek stelde. Zijn vertolkingen van
de concerti van Mendelssohn en Beethoven werden legendarisch. Aanvankelijk vond hij
dat er – niettegenstaande zijn raadgevingen – in het concerto van Brahms toch ‘ungewohnte Schwierigkeiten’ waren geslopen. Na uitvoeringen in 1879 in diverse Europese
steden schreef hij aan Brahms: ‘Sonst gefällt mir das Stück mehr und mehr, namentlich
der erste Satz.’ Joachim bleef tot het einde van zijn leven een autoriteit en de bezieler van
het naar hem genoemde strijkkwartet, dat wereldberoemd was. Vandaag kennen vooral
violisten deze legendarische violist nog, met name van de cadensen die hij schreef voor de
vioolconcerti van Mozart, Beethoven en Brahms.

Viktoria Mullova was al internationaal bekend toen ze een groeiende
passie kreeg voor de uitvoering van
het barokrepertoire op authentieke
instrumenten. Sinds 2000 speelt ze met
wereldbekende orkesten als il Giardino
Armonico, The Orchestra of the Age
of Enlightenment en Venice Baroque.
Ze speelt bijzonder graag samen met
Ottavio Dantone (klavecimbel). Met hem
beëindigde ze recent een tournee – die
ook het Concertgebouw Brugge aandeed – met de partita’s en vioolsonates
van J.S. Bach. Ook met Katia Labèque
speelt Mullova geregeld samen. Naast
haar blijvende passie voor het barokrepertoire toont ze een levendige interesse
voor hedendaagse werken van jonge
componisten als Dave Maric en Fraser
Trainer. In de tournee met het Orchestre
Révolutionnaire et Romantique zal ze
voor het eerst het Vioolconcerto van
Brahms uitvoeren op darmsnaren.

vrijdag 25 mei 2007
Concertzaal - 20.00

info & tickets

Joseph Joachim (1831-1907)

John Eliot Gardiner, dirigent
Viktoria Mullova, viool
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Tentoonstelling in het Atrium / Malou Swinnen / In de Naam van Mozart

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.
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Orchestre Révolutionnaire
et Romantique
John Eliot Gardiner, dirigent
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Johannes Brahms (1833-1897),

Tragische Ouverture opus 81
- Allegro ma non troppo
Vioolconcerto in D opus 77
- Allegro ma non troppo
- Adagio
- Allegro giocoso, ma non troppo vivace Poco più presto
--- Pauze --Johannes Brahms,

Symfonie nr. 2 in D opus 73
- Allegro non troppo
- Adagio non troppo - L’istesso tempo, ma
grazioso
- Allegretto grazioso (Quasi andantino) Presto, ma non assai - Tempo I
- Allegro con spirito
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ABSOLUUT (,)
NIET CONSERVATIEF
Johannes Brahms neemt in de
geschiedenis van de 19e-eeuwse
instrumentale muziek een eigenzinnige plaats in. In vergelijking met
vele van zijn tijdgenoten bleef hij
immers trouw aan de genres en
de bijbehorende esthetische visie
die ook reeds tijdens de Weense
klassiek gangbaar waren. Brahms is
inderdaad, tot op het einde van zijn
leven, verknocht gebleven aan het
ideaal van de zogenaamde ‘absolute’
muziek. Hiermee wordt een muziek
bedoeld, die – negatief geformuleerd
– geen concrete verbanden legt met
de buitenmuzikale werkelijkheid. De
absolute muziek onderscheidt zich
aldus van de zogenaamde programmamuziek, waarin juist wel een
eenheid wordt nagestreefd tussen
een buitenmuzikaal programma (een
gedicht bijvoorbeeld) en de muzikale
‘weergave’ ervan (of in ieder geval de
‘reflectie’ erop). Het prototype van
deze programmatische instrumentale
muziek was het zogenaamde ‘symfonische gedicht’, en de oervader
ervan Franz Liszt. Positief geformuleerd is de absolute muziek dus die
muziek die fungeert als een ‘intern
betekenissysteem’. Zij is louter en
alleen zichzelve. Zij is een klinkend
fenomeen waarvan de inhoud als
het ware samenvalt met de vorm.
Zij is dus principieel abstract, wat
niet wegneemt dat zij – net zoals (en
niet noodzakelijk minder dan) de
programmatische muziek – sterke
emotionele reacties kan opwekken.
Brahms voorliefde voor absolute
muziek heeft hem reeds gedurende

zijn leven opgezadeld met het hardnekkige verwijt van conservatisme.
Inderdaad kan Brahms’ positie,
alvast vanuit esthetisch standpunt,
bezwaarlijk progressief worden
genoemd. En ook vanuit puur
compositorisch oogpunt is zijn stijl
wellicht minder vooruitstrevend dan
die van gedoodverfde progressieve
componisten als Wagner en Liszt.
De vraag is echter of het wel opgaat
om de tegenstelling tussen conservatisme en progressiviteit haast automatisch te koppelen aan een moreel
geladen artistiek oordeel. De idee dat
échte kunst vooruitstrevende kunst
is, is allesbehalve een evidentie in de
West-Europese cultuurgeschiedenis,
en is in feite pas sedert de 19e eeuw
erg dominant geworden. Brahms
evenwel heeft deze dwanggedachte
grotendeels naast zich neergelegd.
Tegelijkertijd echter heeft hij, binnen het conservatieve kader waarin
hij werkte, een buitengewone eigenheid getoond en ook een uitgesproken ‘vernieuwend’ potentieel. Hij is
als het ware een vernieuwer binnen
een traditie die door een meer fulminante tendens overwoekerd werd,
maar die daardoor allerminst haar
eigen artistieke relevantie verloor.
Brahms componeerde zijn Tweede
Symfonie (opus 73) in 1877 tijdens
zijn zomerverblijf in Karinthië.
Vooral in vergelijking met de genese
van zijn eerste symfonie, bleek dit
werk een makkelijke bevalling.
Waar Brahms bij de creatie van
zijn eersteling wellicht nog in hoge

mate geparalyseerd was door de
symfonische erfenis van Beethoven
(en nagenoeg twee decennia aan het
werk bleef wroeten!), ontstond de
tweede symfonie in amper enkele
maanden tijd. Dit betekent echter
allerminst dat Brahms in dit werk
de geest van Beethoven volledig
achter zich zou hebben gelaten.
Integendeel, deze tweede symfonie
is duidelijk geënt op de sfeer die
Beethovens Zesde Symfonie karakteriseert. Daarom wordt Brahms Tweede
Symfonie trouwens ook vaak als zijn
Pastorale beschouwd. In vergelijking
met de Eerste Symfonie overheerst in
opus 73 een lichtere toon, een meer
flexibele en eenvoudiger klinkende
stemvoering. Zoals karakteristiek
voor het pastorale type wordt heel
erg gespeeld met geraffineerde klanken kleurschakeringen, waarbij vooral
ook de houtblazers een belangrijk
aandeel krijgen. Vaak nemen idyllische melodieën de bovenhand,
maar evenzeer kan plots de vitale
kracht van de muziek de kop opsteken, of kan de melodie de eenvoud
van een volkswijsje suggereren. In
deze symfonie – die van bij haar
creatie Brahms’ meest populaire is
gebleven – etaleert Brahms hoe dan
ook zijn kunst om een idioom van
‘natuurlijkheid’ en ‘pretentieloosheid’ te creëren. Zoals bij Beethoven
echter wordt de eenvoud gedragen
door een onwaarschijnlijk gelaagd
netwerk van motivische verbanden,
contrapuntische uitwerkingen en
harmonische fijnzinnigheden. De
eenvoud is met andere woorden

slechts schijnbaar, en biedt als zodanig een absolute meerwaarde voor
die luisteraar die zich niet enkel door
de oppervlaktestructuur van elegante
melodieën in beslag laat nemen.
Ook in het Concerto voor Viool
(opus 77), dat één jaar later en
eveneens tijdens een zomerverblijf
in Pörtschach werd gecomponeerd,
overheerst een eerder blijmoedige
toon. Niet toevallig staan beide
werken in dezelfde toonaard (re
groot – overigens ook de toonaard
van Beethovens vioolconcerto!)
maar ook structureel zijn er opmerkelijke gelijkenissen. Vooral in het
eerste deel van zowel de symfonie
als het concerto opteert Brahms
voor een gestage en zeer gediversifieerde opbouw, waarin het muzikale
basismateriaal in steeds weer andere
gedaantes en functies verschijnt.
In het langzame middendeel, dat
onderliggend een traditionele ABAvorm heeft, toont hij dan weer zijn
kunde om in de beste romantische
traditie melodieën op te bouwen
waarin – zoals in Wagners Unendliche Melodie – de rust- of cadenspunten telkens weer worden uitgesteld.
Ook de kunst van het variëren, die
in Brahms’ compositiekunst een buitengewoon belangrijke, en vaak ook
structurerende rol vertolkt, komt in
dit deel uitdrukkelijk tot ontwikkeling. In het laatste deel knoopt
Brahms aan bij de typische concertotraditie om de finale als een soort
uitsmijter te concipiëren. Gemeten
aan de maatstaven van Brahms’
karakteristieke zelfbeheersing, is het

slotdeel erg exuberant en, gezien de
vlotte herkenbaarheid én de aanstekelijkheid van het hoofdthema, ook
uitgesproken publieksvriendelijk.
De Tragische Ouverture (opus 81)
ten slotte, gecomponeerd in 1880
en eveneens een zomerwerk, geeft
alleen al door haar titel aan dat hier
andere emotionele registers worden
aangesproken. Desalniettemin is het
werk opnieuw zeer verwant met de
Tweede Symfonie. Vooral de formele
gelijkenis tussen de ouverture en het
eerste deel van de symfonie is frappant. Men kan zich zelfs makkelijk
voorstellen dat deze ouverture als
het openingsdeel van een volledige
symfonie zou zijn opgevat. Het werk
ontstond trouwens uit de schetsen
voor een symfonisch werk, maar
uiteindelijk werd het door Brahms
uitgewerkt als de tegenhanger voor
zijn Akademische Festouvertüre opus
80. ‘Die eine lacht, die andere
weint’, zo stelde Brahms zelf over
deze ouverturen-tandem, daarmee
eens te meer bevestigend dat zijn
(passieve) afwijzing van de programmatische muziek allerminst zijn
verlangen naar muzikale expressiviteit ondermijnde.
Pieter Bergé

eerste viool

contrabas

tuba

Peter Hanson
Jenny Godson
Ken Aiso
Sophie Barber
Marcus Barcham-Stevens
Sharon Jaari
Roy Mowatt
Madeleine Easton
Matilda Kaul
Martin Gwilym-Jones
Miranda Playfair
Declan Daly

Valerie Botwright
Cecelia Bruggemeyer
Markus Van Horn
Liz Bradley
Andrew Durban

Jeff Miller

tweede viool

hobo

Matthew Truscott
Jayne Spencer
Anne Schumann
Iona Davies
Matthew Ward
Jane Gillie
Andrea Morris
Hakan Wikstrom
David Chivers
Hildburg Williams

Michael Niesemann
Ina Stock

altviool

hoorn

Judith Busbridge
Tom Dunn
Lisa Cochrane
Ian Rathbone
Giles Francis
Kate Heller
Oliver Wilson
Rose Redgrave
cello

David Watkin
Ruth Alford
Catherine Rimer
Olaf Reimers
David Delacroix
Robin Michael

pauken

Robert Kendell

fluit

Marten Root
Neil McLaren
piccolo

Judith Treggor

klarinet

Tim Lines
Guy Cowley
fagot

Jane Gower
Gyorgyi Farkas

Anneke Scott
Gavin Edwards
Joe Walters
Martin Lawrence
Mark Paine
trompet

Neil Brough
Robert Vanryne
trombone

Adam Woolf
Abigail Newman
Steve Saunders
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