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De Argentijns-Duitse componist
Mauricio Kagel behoort tot de
belangrijkste componisten van deze
generatie. Kagel werd geboren in 1931 in
Buenos Aires. Nadat hij in 1955 studieadviseur geworden was bij de Kameropera
en corepetitor en dirigent bij het Teatro
Colón, kwam Kagel in 1957 naar Europa
waar hij zich vestigde in Keulen. Vanaf
1958 nam hij deel aan de Darmstädter
zomercursussen voor moderne muziek,
sinds 1960 als docent. Als componist is
hij autodidact. Zijn rijkdom aan ideeën
zorgde voor vernieuwende concepten in
het muziektheater, nieuwe procedures bij
het musiceren, en een hoogst originele
muziektaal waarbij de rol van de artiest op
het podium vaak herbekeken werd.

Het rookvrije CONCERTGEBOUWCA 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.

Het Prometheus Ensemble werd
opgericht in 1993 door dirigent Etienne
Siebens. Het ensemble bestaat uit vijftien solisten die allen tot de top van de
Belgische klassieke muziekscene worden
gerekend. Prometheus Ensemble focust
zich op ensemblemuziek van de eerste
helft van de twintigste eeuw, hoewel
het ensemble zich niet beperkt tot deze
ene periode uit de muziekgeschiedenis. Een belangrijk uitgangspunt is het
weldoordacht naast elkaar plaatsen van
de klassieke en hedendaagse muziektaal.
Daarnaast werkt Prometheus Ensemble
aan projecten waarbij verschillende
kunstvormen worden samengebracht. Zo
brachten zij onder meer ‘Variété ConcertSpectacle für Artisten und Musiker’ van
Mauricio Kagel.

IN DE KIJKER vr 09.11.07 / 20.00 / Concertzaal / Champ d’Action & Slagwerkgroep Den Haag / Creaties
Slagwerkgroep Den Haag en Champ d’Action bundelen de krachten in muziek die speciaal voor deze combinatie werd geschreven door Iannis Kyriakides, Serge Verstockt en Dmitri Kourliandski. De creaties maken gebruik van de twee belangrijkste
vernieuwingen in de kunstmuziek na 1950: de verzelfstandiging van het slagwerk en het gebruik van computertechnologie voor
een elektronische klankproductie.

biografieën

‘Ik probeer te doen waar ik van hou,
wat ik graag doe en waarvan ik denk
dat ik het nodig heb. Je moet erg eerlijk
zijn tegenover jezelf. Je voelt zelf wat
je nodig hebt en wat je moet doen,
niet wat andere mensen, of collega’s of
critici nodig vinden. Pas dan kan je de
eigen waarheid overbrengen, en wordt
het interessant.’ (Mauricio Kagel over
zijn uitgangspunt, de grondslag van zijn
hoogstpersoonlijke kunst)
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Mauricio Kagel (1931),

Phantasiestück (1987-88),
voor fluit en piano met begeleiding van
onzichtbaar ensemble
Allegretto
|

Stücke der Windrose - Westen (1993-94),
voor salonorkest
Moderato
|

— Pauze —

Kammersymphonie (1996),
voor dertien solisten in twee delen
Andante
Moderato
|
|

Over de Argentijns-Duitse componist Mauricio Kagel (1931) is vaak
gezegd dat hij de luisteraar graag op
het verkeerde been zet. Dat is niet
helemaal juist. Veeleer wil hij de luisteraar tot werkelijk luisteren en dus
tot denken dwingen door gewoonten te doorbreken. Dat doet hij node
door te onthutsen of anderszins te
verrassen, wat niet noodzakelijk
op een artistieke schijnbeweging
neerkomt.
Dat ‘verkeerde been‘ past weliswaar
perfect in het postmoderne plaatje –
Kagel wordt immers vaak genoemd
als boegbeeld van het postmodernisme. Ook dat is maar ten dele
terecht, al hangt het ervan af hoe
men de tot passe-partout verworden
term postmodernisme inkleurt.
Kagel is zeker een postmodernist in
de zin dat hij het twintigste-eeuwse
modernisme – en laten we daaronder
verstaan wat Peter Eötvös zo ingenieus kritisch de ‘historische avantgarde’ van de serialisten noemde –
danig heeft bekritiseerd. Anderzijds
is het typische vrijheidsdenken en
de daaruit volgende vrijblijvendheid
van vele postmodernisten Kagel
vreemd. Hij wil tot nadenken stemmen, hij wil ‘stichten’. Hij is, al dan
niet ondanks zichzelf, een leraar,
soms op het enerverende af ernstig,
zelfs als hij in een stuk willens en
wetens op de lachspieren werkt.
Hij is een perfectionist, een antiimprovisator en een onwaarschijnlijk
pietje precies waar het de notatie van
zijn muziek of de uitvoering ervan
betreft. In die zin kan men hem zelfs
verwant aan de serialisten noemen.
Uiteraard sluit dat in onze dagen
enige subversiviteit niet uit. Bij
voorkeur niet. Voor Kagel moet de

componist zijn ‘zoals een theoloog
die na jarenlange studie en verdieping als hoogste vorm van geloof
het atheïsme vindt’. Voorwaar een
toxische, en in die zin haast romantische gedachte.
Voor Kagel komen die studie en
verdieping, in het componeren net
zoals in andere disciplines van het
menselijk bedrijf, neer op kritische
zin. Alles wordt op een Socrates-achtige manier in vraag gesteld, behalve
het in vraag stellen zelf. Veel van zijn
belangrijkste werken behoren tot
het muziektheater. Ook in de film
heeft hij zich niet onbetuigd gelaten.
Onder meer een montageachtige
componeerstijl en het meenemen
van de act van het musiceren en de
scenische omstandigheden in wat
voorgeschreven is – de partituur –
zijn daarvan het gevolg. Zo wordt
Kagels muziek een soort metamuziek: muziek over muziek, of over
het maken ervan.
In een treffende gelijkenis vergeleek
Godfried-Willem Raes het werk van
Kagel met een ui: je kan het pellen
tot je niks meer overhoudt. Het
plezier zit in het pellen.
Een heel verschil met de al genoemde serialisten, van wie het werk zich
in hun vaak illusoire streven naar objectiviteit en hygiëne veeleer gedraagt
als een monoliet: het is te nemen of
te laten, meer bepaald te nemen.
De Kammersymphonie – men ziet
in de titel onwillekeurig een knipoog
naar Schönberg – is in dat licht
bijzonder tekenend. Het is een herwerking uit 1996 van een stuk dat
Kagel in 1973 schreef, zijn volgens
velen muziekhistorisch gezien meest
belangwekkende periode. Oor-

spronkelijk was de instrumentatie
‘open’, dat wil zeggen niet concreet
voorgeschreven.
De opzet was bepaald scheenschopperig. Kagel nam het idiote dictaat
van de serialisten – dat tonen in een
partituur niet ‘verdubbeld’ mochten
worden om tonale onzuiverheid
te voorkomen – op de korrel door
consequent in verdubbelingen te
schrijven, met een sterk gekleurd,
levendig en spannend klankbeeld
als gevolg. Destijds heette het werk
nog 1898; het was immers geschreven voor de 75e verjaardag van het
beroemde label Deutsche Grammophon. In dat verband verwees
het ‘zwevende’ tonale spectrum naar
de typisch misvormde opgenomen
klank van die dagen.
In 1996 fixeerde Kagel de instrumentatie, allicht om het effect van
het stuk zo goed mogelijk reproduceerbaar te maken. Zo verliest het
misschien wat van zijn theatrale
toevalsgebondenheid, maar brengt
het wel de abstracte componist in
Kagel wat meer op de voorgrond.
Een zeldzame omstandigheid.
Westen is een van de begrijpelijkerwijs acht delen van de cyclus Stücke
der Windrose die Kagel tussen 1988
en 1994 schreef. Essentieel heeft het
werk de relativiteit en de welbeschouwd daarmee samenhangende
verbeelding als onderwerp. Hoewel
hij al sinds 1957 in Keulen woont –
hij kwam als joodse student destijds
met een wiedergutmachungs-beurs
naar Duitsland – is Kagel afkomstig
van Buenos Aires. ‘Onder’ de evenaar is het – voor de gepast georiënteerde medemens – immers niet
zinvol om van het ‘koude noorden’

en het ‘warme zuiden’ te spreken.
Dat op zich eenvoudige inzicht
grijpt Kagel aan voor een bonte rit
doorheen alle hoofd- en nevenwindstreken, die enerzijds in niks op
elkaar gelijken, anderzijds toch door
hun relativiteit – en voor wie bereid
is zijn standpunt te veranderen – in
zekere zin inwisselbaar moeten zijn.
Niets is wat het lijkt, en dat geldt
voor alles. Het concrete gaat hier op
zéér kageliaanse wijze een verbond
aan met het algemene of abstracte.
Kagel schrijft een bijzonder specifiek
instrumentarium voor, terwijl hij er
oorden mee beschrijft die hij niet
noodzakelijk heeft bezocht. Let in
dit Westen vooral op de ragtime en
de blues, redelijk subversief ontaardend en begeleid door een primitieve boomstampercussie die het niet
kan laten te wijzen op de wel erg
‘zuiderse’ (oosterse?) oorsprong van
de Afro-Amerikaanse muziek.
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Het Phantasiestück voor fluit,
piano en (optioneel) ensemble is
geschreven in 1988, precies vóór
de windroosstukken. Ondanks de
duidelijke muziekdramatische component die bij een live-uitvoering
ontstaat, komt het in vergelijking
tot Kagels vroegere werk behoorlijk
sterk in het vaarwater van de ‘musique pure’. We horen een betoog
in verschillende secties, waarin
meerdere vleugjes twintigste-eeuwse
muziekgeschiedenis de revue lijken
te passeren.
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