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De Duitse bas-bariton Thomas Bauer
werpt zich sinds het begin van zijn carrière op als een veelzijdig zanger. Naast
orkestproducties met de belangrijkste
orkesten ter wereld profileert Bauer
zich nadrukkelijk als een begenadigd
liedzanger, en vooral van Schubertliederen. Hij werkte onder meer mee aan de
Deutsche Schubert-Lied-Edition van het
label Naxos.

Uit: The Cambridge Companion to Schubert, Cambridge University Press 1997

—

Thomas Bauer &
Jos van Immerseel
Schubertliederen
www.concertgebouw.be

- 070 22 33 02

in&uit - ‘t Zand 34, 8000 Brugge

zo 23.09.07
—
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Het rookvrije CONCERT G E B OU W CAFE met uitzicht op ’t Zand
is een goede plek om met vrienden samen te komen, voor een lichte
lunch of aperitief. Er is bovendien een uitgebreid aanbod van cd’s om
te beluisteren én aan te kopen. Open vanaf 11 uur, gesloten op zon- en
maandag tenzij er een voorstelling is.

Jos van Immerseel studeerde piano,
orgel, klavecimbel, zang en orkestdirectie. Hij won in 1973 het allereerste
klavecimbelconcours te Parijs. Zijn ruime
interesses brachten hem bij de autodidactische studie van de organologie, de
retoriek en de historische pianofortes.
In 1987 vormde hij zijn ensemble ‘Anima
Eterna’, dat zich geleidelijk aan ontwikkelde tot een symfonisch orkest, steeds
samengesteld met historische instrumenten. Hij is gastdirigent bij onder meer het
Budapest Festival Orchestra, de Akademie für Alte Musik Berlin en Tafelmusik
Toronto. Door de jaren heen bouwde
hij een unieke verzameling historische
klavieren uit.

IN DE KIJKER za 27.10.07 / 20.00 / Concertzaal / Orfeo Poliziano / Fondation Royaumont
De Fabula di Orfeo van Angelo Poliziano was het eerste niet-religieuze toneelstuk in de Italiaanse volkstaal (de première was in 1480).
Door middel van zang, dans en poëzie en op basis van de Orfeomythe wordt de breekbaarheid maar ook de hoop van de mens opgeroepen. De voorstelling is het resultaat van twee jaar voorbereiding door een internationale cast van jonge musici en dansers.
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pianoforte van Christopher Clarke
naar Anton Walter, late 18e eeuw
—

Franz Schubert (1797-1828)
|

Lieder der Sehnsucht
Waldesnacht (Friedrich Schlegel)
D.708 (1820)
An die Leier (Anacreon von
Bruchmann) D.737 (1822)
Der Zwerg (M. von Collin) D.771
(1822)
Im Frühling (Ernst Schulze)
D.882 (1826)
Gruppe aus dem Tartarus (Friedrich
von Schiller) D.583 (1817)
Auf der Bruck (Ernst Schulze)
D.853 (1825)
|

|

|

|

|

|

— Pauze —

|

Schwanengesang D.957 (1828)
Liebesbotschaft
Kriegens Ahnung
Frühlingssehnsucht
Ständchen
Aufenthalt
In der Ferne
Abschied
Der Atlas
Ihr Bild
Das Fischermädchen
Die Stadt
Am Meer
Der Doppelgänger
Die Taubenpost
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Dit concert wordt opgenomen door Klara en uitgezonden
op 25 september in Ludwig.

Schubert en de liedkunst
Op 19 oktober 1814 componeerde
de zeventienjarige Franz Schubert
het lied Gretchen am Spinnrade, een
van zijn eerste meesterwerken in het
liedgenre. Sindsdien beschouwt men
die datum als de geboortedag van
het Duitse romantische lied. Werden
er voordien dan geen liederen gecomponeerd? Toch wel, maar
Schuberts genie in dit genre betekende een zodanige stap voorwaarts
ten opzichte van zijn voorgangers,
dat hij het begin van een nieuw tijdperk in het liedgenre markeert.
Zelter en Reichardt waren de
bekendste liedcomponisten uit de
generatie vóór Schubert. Ze hadden een voorkeur voor de hoogstaande poëzie van Goethe. Zelter
behoorde zelfs tot de persoonlijke
vriendenkring van de grote schrijver
en dichter. Hun goede smaak had
echter ook een keerzijde. Goethe was
namelijk van oordeel dat de muziek
volledig ten dienste moet staan van
de poëzie en de tekst van het gedicht
moet representeren, zonder de aandacht teveel naar zich toe te trekken.
Dit leidde bij Zelter en Reichardt
tot eenvoudige, meestal strofische
liederen met heldere vormpatronen, waarin de muziek zelden haar
dienende rol verlaat.
In het enorme liedoeuvre van
Schubert – hij componeerde meer
dan 600 liederen – tekent zich een
andere opvatting af. Schubert is
van mening dat de muziek de tekst
moet interpreteren, er iets moet aan
toevoegen of verborgen betekenissen ervan naar boven moet halen.
Daarom was Goethe niet altijd even
opgezet met Schuberts toonzettingen

van zijn teksten. Hij vond dat de
componist zichzelf teveel promoveerde tot mededichter. Wat er ook
van zij, Schubert gaf een enorme
impuls aan het negentiende-eeuwse
lied. Hij toonzette niet alleen werk
van meesters als Goethe, Schiller
en Heine, ook eerder middelmatige
gedichten van Müller en Rellstab
kon hij omtoveren tot onvergankelijke meesterwerken. Zijn twee
grote liedcycli op teksten van Müller
– Die schöne Müllerin (1823) en Die
Winterreise (1827/28) – bieden daar
talloze schitterende voorbeelden van.
In het laatste lied uit Die Winterreise,
Der Leiermann, opent Schubert een
nieuw expressief bereik dat hij in zijn
allerlaatste liederen verder zou verkennen. De donkere en monotone
sfeer die daar heerst duikt meermaals
op in Schwanengesang, een bundel die postuum werd uitgegeven.
Schuberts broer verzamelde een
aantal van zijn laatste liederen – op
tekst van Rellstab (7), Heine (6) en
Seidl (1) – en vertrouwde ze toe aan
de Weense uitgever Tobias Haslinger,
die de bundel publiceerde onder de
titel Schwanengesang.
In die bundel wordt ten volle duidelijk hoezeer in Schuberts handen
de pianoforte een gelijkwaardige
partner van de zanger is geworden.
Daarbij speelt zeker mee dat het
klavier in Schuberts tijd evolueerde
tot een instrument met een rijke,
volle klank, waarvan de toenemende
mogelijkheden dankbaar werden benut door de componist. Zonder deze
evolutie in de instrumentenbouw
is een lied als Der Atlas (H. Heine)
moeilijk denkbaar. De krachtige
bastonen en de dreigende tremolandi
van de pianopartij evoceren heel

doeltreffend de tragische arbeid van
de titaan Atlas, die als straf voor zijn
opstandigheid tegen de goden van de
Olympos het leed van heel de wereld
op zijn schouders moet torsen. De
tragiek blijkt verder uit de talrijke
wringende intervallen (verminderde
kwart en kwint) die Schubert hier
gebruikt. Het contrasterende middendeel van dit lied laat een staaltje
van Schuberts ironische spot horen.
De pianopartij suggereert immers
een soort walsritme, dat echter
algauw vervreemd wordt door de
puntige ritmiek van de zangpartij,
door de donkere bastonen van de
piano en niet in het minst door de
tragische tekst. Die tragiek vinden
we ook in Ihr Bild (H. Heine), waar
Schubert in een declamatorische
zangstijl schrijft, met een uiterst gereduceerde pianopartij. Wanneer in
de tekst sprake is van de herinnering
aan de geliefde, verandert Heine het
versritme van het doodse jambische
ritme (kort-lang) naar de levendige
dactylus (lang-kort-kort). Tegelijk
begint de muziek hier meer te leven
en klinken er vollere akkoorden in
majeur. Uiterst desolaat van sfeer ten
slotte is Die Stadt (H. Heine). Wat
Schubert hier op harmonisch vlak
doet, was ongehoord modern anno
1828. Het lied begint en eindigt
met een ostinaat herhaald akkoord,
waarvan het gebruik toentertijd aan
vrij strikte regels gebonden was. Dit
soort akkoord – in vaktermen: een
verminderd septiemakkoord – was
alleen gebruikelijk indien het voorafgegaan werd door een welbepaalde
samenklank en nadien oploste
volgens de regels in de harmonieboeken. Het akkoord mocht met andere
woorden alleen gebruikt worden in

combinatie met de passende voorbereiding en oplossing ervan. Schubert
echter isoleert dit akkoord hier uit
de samenhang waarin het normaal
functioneerde en gebruikt het als een
op zichzelf staand klankbeeld, wat
voor toenmalige oren een ongehoorde expressiviteit moet teweeggebracht hebben Naast talrijke tragische teksten bevat Schwanengesang
ook heel wat eenvoudige liederen,
die aanleunen bij het volkse genre.
Het bekendste voorbeeld hiervan is
Ständchen (L. Rellstab), waarvan de
openingsmaten doen denken aan
de gitaar- of mandolinebegeleiding
van een zwoele serenade. Dit lied is
overigens een heel mooi voorbeeld
van hoe Schubert wisselingen van
toonaard aanwendt in functie van
een adequate muzikale weergave van
de tekst. In dit lied zijn vooral de
talrijke wisselingen van mineur naar
majeur – de overgang van een eerder
droefgeestige naar een opgewektere
stemming – opvallend. Pakkend is
de manier waarop Schubert de reklein-toonaard van ‘Sie verstehn des
Busens Sehnen’ onverwacht oplost in
re-groot bij ‘Silbertönen’.
Dat de modulatiedrang geen typisch
kenmerk is van de late Schubert,
blijkt uit het lied Gruppe aus dem
Tartarus uit 1817. De tekst van
Schiller beschrijft de kwalen van
de veroordeelden in de Tartarus,
het meest onherbergzame deel van
de onderwereld. In een eigentijdse
recensie van dit lied werd Schuberts
modulatiemanie (Modulationsmanie) op de korrel genomen als een
‘ware ziekte van onze tijd’ (eine wahre Krankheit der Zeit). De recensent
merkte ook op dat deze modulaties
vaak gebruikt worden door jonge

componisten, om hun onkunde te
camoufleren. Hij rekende Schubert
hier uitdrukkelijk niet bij, getuige
zijn mening dat de vele grillige modulaties in Gruppe aus dem Tartarus
te rechtvaardigen waren door de
tekst. De man had goed aangevoeld
welke omwenteling Schubert zou
teweegbrengen in de liedkunst: van
een dienende naar een meedichtende
muzikale zetting, van een neutrale,
onopvallende begeleiding naar een
psychologisch uitgewerkte karaktertekening, van een onderdanige
componist in opdracht naar een
zelfstandige, visionaire kunstenaar.
Jan Christiaens
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