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Na een carrière van 30 jaar als advocaat
wijdde Gianni Coscia zich fulltime aan
de muziek. Ook hij is heel erg begaan
met het zoeken naar een eigen jazztaal,
een ‘jazzistico’ taal. In 1985 nam hij L’altra
fisarmonica op, met een ritmesecite en
een strijkkwartet, een eerste voorbeeld
van bewerking van een populair thema;
de introductietekst werd geschreven door
Umberto Eco. In 1991 nam hij deel aan de
uitvoering van de opera Ascent and Ruin
of the city of Mahogony van Kurt Weil. In
hetzelfde jaar speelde hij Astor Piazzolla’s
Concerto voor bandoneon en orkest met
het kamerorkest van Pavia. In 1993 schreef
hij samen met Luciano Berio een muziektheaterstuk tegen antisemitisme. De
eerste samenwerking met Trovesi dateert
van 1994 met de cd Radici.

Het rookvrije CON CERT G EBOUW CA F E 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.

Gianluigi Trovesi richtte zijn trio
op in 1977 en had na 13 jaar zijn eigen
muziektaal gevonden: een originele
mix van jazz, Europese muziektradities
en populaire muziek. In 1991 was zijn
reputatie als componist en muzikant tot
volle bloei gekomen en richtte hij zijn
Octet op, dat in 1993 werd uitgeroepen
tot beste Italiaanse jazzgroep. Hijzelf
kreeg diezelfde bekroning voor beste
Italiaanse musicus in 1998. In 2001 krijgt
hij de titel ‘Ufficiale della Repubblica
Italiana’ en ook de Django d’Or. Hij
speelde samen met Nathalie Loriers (cd
Chemins Croisées deWerf055), Enrico
Rava en Paolo Fresu. Zopas kwam een
nieuwe ECM-cd op de markt: Vaghissimo
Ritratto waarin Trovesi met een nieuw trio
een breed muziekpalet schildert gaande
van Monteverdi, over Josquin Desprez
tot Jacques Brel en Alfredo Piatti, een
legende uit Bergamo, dit alles gecombineerd met zijn onnavolgbare, snelle,
geestige improvisatiestijl.

IN DE KIJKER vr 19.10.07 / 20.00 / Kamermuziekzaal / Prometheus Ensemble & Mauricio Kagel
Bij Mauricio Kagel mag er al eens met de muzikale conventies gelachen worden, al laat hij zich tegelijk door de traditie inspireren. Zijn
fantasievolle werken zijn niet alleen muzikaal inventief, hij voegt er ook graag een theatrale dimensie aan toe. De starre regels van de
harmonie- en contrapuntleer worden een voetje gelicht – ergens in de verte kan je bijna de bulderlach van de componist horen.
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KAMERMUZIEKZAAL - 20.00
Nagesprek met Frederik Goossens
—

Gianluigi Trovesi & Gianni Coscia

TWEE

altsax, klarinet, basklarinet
Gianluigi Trovesi

accordeon
Gianni Coscia

Op het einde van Shakespeares
hilarische komedie A Midsummer Night’s Dream laat de even tot
ezelskop veroordeelde Nick Bottom
aan hertog Theseus de keuze tussen
een fijne epiloog en een bergamasca.
Theseus kiest niet voor de gebruikelijke epiloog, maar wil de rondedans, een dans voor koppels die in
de zestiende eeuw ontstond in het
Italiaanse Bergamo als een ode aan
de zotte manieren van de plaatselijke
bevolking.
Gialuigi Trovesi komt uit Bergamo,
of eigenlijk uit Nembro, een bescheiden stadje in de schaduw van de
Alpen in Lombardije. Vanuit onze
koudere streken beschouwen we die
Italiaanse regio als een van de meest
welvarende én nuchtere plekken
op het schiereiland. Milaan is niet
ver weg. Je denkt er vooral zakenlui
tegen het lijf te lopen en misschien
een grote hoeveelheid beschaafde
toeristen. Maar je denkt niet aan het
soort dronken verhalen die uit de
hiel van de Italiaanse laars opstijgen.
Verhalen zoals in het beeldige boekje
‘De legende van Redenta Tiria’
van Salvatore Niffoi of – dieper
in het geheugen en de geschiedenis – de ‘Decamerone’. Heerlijk
Italië, balanceert altijd op de rand
van een klucht, maar kijkt toch met
opgeheven hoofd naar de rest van de
wereld.
Zelfs Milanezen zijn echter niet
immuun voor dit Italiaanse virus,
en zeker niet de regiobroeders in
de provincie Bergamo. Gianluigi
Trovesi bracht er zijn jeugd door en
ontwikkelde er zijn muzikaal gevoel.
Hij studeerde harmonie en contrapunt bij Vittorio Fellegara en won in
1978 de eerste prijs in de Italiaanse

wedstrijd voor saxofoon en klarinet.
Dat leverde hem prompt een vaste
plek op in de Radio Big Band van
Milaan. Dat was werkzekerheid
tot 1993, en tegen die tijd was zijn
naam voldoende gevestigd om voortdurend gevraagd te worden in Italië
en ver daarbuiten. Zijn mentor was
Giorgio Gaslini, de pianist die in de
jaren zestig en zeventig met alle groten van de avant-garde samenwerkte.
Trovesi speelde in diens sextet en
gebruikte dat als springplank naar de
Clarinet Summit waar hij collega’s
zoals John Carter en Ernst-Ludwig
Petrowski ontmoette.
Die namen zeggen voor insiders
genoeg: Trovesi is gepokt en gemazeld in het pittige werk van de
Europese avant-garde. De lijst met
collega’s waarmee hij samenwerkte is
indrukwekkend. Europeanen: Misha
Mengelberg, Evan Parker, Manfred
Schoof, Han Bennink, Barre Phillips, Günter Sommer. Grote namen
van over de plas: Anthony Braxton,
Horace Tapscott, Steve Lacy, Mark
Dresser, Kenny Wheeler. Toch is hij
vanaf de jaren negentig een ietwat
eigenzinnige koers gaan varen op een
zekere afstand van die avant-garde.
Zijn grote doorbraak realiseerde
hij in 1992 met zijn plaat From G
to G dat zelfs in het Amerikaanse
Down Beat laaiend enthousiast werd
onthaald. Een heel slim gemaakte
plaat, gekruid met een flinke schep
Italiaanse volksmuziek. Achteraf
zou steeds duidelijker worden dat
Trovesi een voorloper is in een van
de belangrijkste trends van vandaag:
de versmelting van jazz met allerlei
ingrediënten uit folkloristische en
populaire tradities. Je kunt daarin
een zeker opportunisme bespeu-

Umberto Eco
Diaboli in musica
ren (het is een handige manier om
een breed publiek snel op je hand
te krijgen), maar in werkelijkheid
maakt het echt allemaal deel uit van
Trovesi’s leefwereld: marsmuziekjes,
dansjes, zachte vormen van clownerie en Italiaanse zotheid.
Het is ook veel meer dan zotheid.
Trovesi is een cultuurmens en heeft
een dito neus. Neem bijvoorbeeld
zijn opnames met drie trio’s op de
cd Round about A Midsummer’s
Dream. Natuurlijk alluderend op
Shakespeare, natuurlijk gekruid met
bergamasca’s, maar ook met elektrische gitaren die de renaissancedansjes uit hun winterslaap halen. Recent
maakte hij voor ECM de plaat
Vaghissimo Ritratto, een opvallende
opname met Umberto Petrin (piano)
en Fulvio Maras (percussie) rond
muziek van onder andere Josquin
Desprez, Palestrina, Monteverdi en
Jacques Brel.
De samenwerking met accordeonist
Gianni Coscia dateert al van 1994.
Toen maakten ze de opname Radici
met uitsluitend eigen composities.
Recenter kwam het duo weer onder
de aandacht met de cd Round About
Weill. Zoals de titel suggereert is
dat nog maar eens een rondedans,
nu rond de muziek van Kurt Weill.
Coscia, een gewezen jurist die op een
bepaald moment verkoos om voltijds
voor de jazz te gaan, had Weills
muziek al in 1991 gespeeld bij de
opvoering van de opera Mahagonny
met het symfonische orkest van
de RAI. Maar dit programma was
anders, want met eigen arrangementen en gelardeerd met eigen improvisaties. Umberto Eco maakte toen
de bedenking dat de heren toch wel
gek moesten zijn. Weill, dat moest

toch luid en strijdbaar klinken, met
de echo van Lotte Lenya of zo. Maar
Trovesi en Coscia zingen graag ‘sotto
voce’, hoe moet dat dan? Eco gaf zelf
meteen de sleutel weg door het duo
te bestempelen als twee vagebonden,
landlopers die op hun zwerftocht
allerlei muzikale thema’s oppikken
en rondstrooien. Er zit misschien iets
oneerbiedigs in die werkwijze, maar
dan moet je toch maar eens nader
kennismaken. Want de vagebonden
gaan heel liefdevol met hun schatten
om.
Didier Wijnants

In mijn jeugdjaren, kort na de oorlog, kon men in een provinciestad
enkel jazz horen in de woning van
vrienden, die voldoende begoed
waren om een platendraaier en
enkele 78-toeren platen te bezitten. Naast deze bijna clandestiene
bijeenkomsten is het Gianni Coscia
die me in jazz introduceerde. Hij
was het die met zijn accordeon
ook naar andere oorden dan danslokalen trok.
Toen was jazz een zaak en andere
muziek een andere. Op de radio
waren meestal schlagers te horen,
behalve op vrijdag, wanneer er
symfonische concerten uitgezonden werden. Voor de rest was
het wachten op een groep fans
die een kamermuziekvereniging
kwamen oprichten en elke week
beroemde muzikanten uitnodigde.
We hadden al wel geleerd dat er
symfonische jazz bestond, maar
zelfs onze jeugdig enthousiasme
voor Rhapsody in Blue of voor het
Concerto in F belette ons niet om
te zien dat de jazzmelodieën en
–ritmes orkestraal werden omgezet
in een bevroren partituur, not to
be touched. In de undergroundcircuits, waar men jazz speelde
die even nobel als trouw was aan
zijn “lage” oorsprong, werd deze
symfonische jazz genegeerd.
Ik volgde Coscia’s groeiende talent
tot zijn ontmoeting met Trovesi. Er
is iets bijzonders aan hun experimenten: het is niet langer jazz van
de eerste dagen maar het is ook
geen poging om Armstrong in Carnegie Hall te krijgen. Hun muziek is
moeilijk te definiëren. Zowel hommages aan grote meesters zoals

Carpi of Villoldo, als oude timbres
en klassieke echo’s en last but not
least de originele improvisaties van
de twee muzikanten komen aan
bod.
Het duo laat de grenzen tussen de genres vervagen, terwijl
een geheel nieuwe invalshoek
wordt ingeschakeld: de Italiaanse
volksmuziek. Het idee om twee
incompatibele genres te mengen
lijkt gevaarlijk, maar bij deze heren
baant het een weg naar een nieuw
muziekgenre. Om te beginnen vervagen de grenzen tussen bladmuziek en geïmproviseerde muziek.
In hun referenties naar bestaande
teksten en tradities, zetten ze de
toehoorder soms op het verkeerde
spoor door de spelregels plots te
veranderen. Hierdoor wekken ze
iets op waaraan de experimentele muziek wel eens voorbijgaat:
plezier. Coscia en Trovesi weten
hoe een stuk te bewerken zonder
het schade toe te brengen. De citaten blijven ook altijd herkenbaar.
Eigenlijk brengen ze een “dubbele
codering” aan. De uitvoering kan
op “hoog niveau tot zich genomen
worden: de luisteraar kan de intertekstuele referenties detecteren,
maar de muziek kan ook genoten
worden op een “laag” niveau, als
muziek tout court, zonder erudiete
of kunstige referenties.
Er is niets verleidelijker dan kunstrijkdom als het de bescheidenheid
heeft om zichzelf te vermommen
als kunstloosheid, zeker als dit
uitmondt in een feest van timbres,
opgewekt door de maximale mogelijkheden van de instrumenten

te benutten, op de meest natuurlijke manier, zonder terug te vallen
op elektronica.
Dit is dus een manier om een
populaire dimensie toe te voegen
aan gecultiveerde muziek en vice
versa. Het is bijgevolg vrij duidelijk
in welke tempel we de muziek van
Coscia en Trovesi moeten onderbrengen. Op de hoek van de straat
of in een concertzaal: ze voelen
zich op beide plaatsen thuis.
Umberto Eco
Vertaling Riet Jaeken

