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Ludwig van Beethoven, tekening van J.P. Lyser (Uit: G.L. De Baranyai, Ludwig van Beethoven, München 1970)

LA CHAMBRE PHILHARMONIQUE is een
orkest met historisch instrumentarium,
in een nieuwe stijl en structuur, die zicht
tot doel stelt het klassieke en romantische repertoire grondig te exploreren.
Dirigent en spelers zijn evenwaardig.
De grootte van het orkest is ﬂexibel en
brengt naargelang het programma gespecialiseerde muzikanten samen. Sinds
het debuut in 2004 kwam La Chambre
Philharmonique op interessante muziekplekken in Parijs, Grenoble en heel
Frankrijk, in de opera’s van Lyon en
Lausanne en op festivals als SchleswigHolstein en Montreux. Alain Planès,
Andreas Staier, Emanuel Ax, Christophe
Coin, Véronique Gens, Alexander
Janiczek en Robert Levin zijn de favoriete
solisten van het orkest.
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VIKTORIA MULLOVA was al internationaal
bekend toen de passie groeide 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. Met Ottavio Dantone (klavecimbel) ondernam ze een tournee – die ook
het Concertgebouw in Brugge aandeed
– met de partita’s en vioolsonates van
J.S. Bach. Ook met Katia Labèque en
met de Britse jazzpianist Julian Joseph
speelt Mullova geregeld samen. Met het
Orchestre Révolutionnaire et Romantique
heeft ze voor het eerst het Vioolconcerto
van Brahms uitgevoerd op darmsnaren.
Viktoria speelt op een ‘Jules Falk’ 1723
Stradivarius. Ze heeft ook een levendige
interesse voor hedendaagse werken van
jonge componisten als Dave Maric en
Fraser Trainer, en heeft haar eigen
Mullova Ensemble sinds 1994.

Het rookvrije coNce rt G e b ouW caF 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.

EMMANUEL KRIVINE, van RussischPoolse afkomst, toonde al vroeg een
grote interesse in de orgel- en symfonische muziek. Hij startte zijn muzikale
carrière als violist. Na zijn ontmoeting
met Karl Böhm in Salzburg in 1965 nam
zijn carrière een beslissende wending en
besloot hij zijn boog in te ruilen voor de
dirigeerstok. Hij leidde tal van wereldorkesten: van het Concertgebouworkest
en het Chamber Orchestra of Europe tot
de Boston, Cleveland en Los Angeles
Philharmonic. Hij was lange tijd vaste dirigent van het Orchestre Philharmonique
du Luxembourg. Sinds 2001 is hij artistiek
leider van een nieuw orkest: La Chambre
Philharmonique.

IN De kIJker Vr 25.01.08 / 20.00 / DeFIlharMoNIe, PatrIcIa koPatchINskaJa & PIet VaN bockstal
Muziek voor strijkers, slagwerk en celesta van Béla Bartók is prachtige muziek, geworteld in de Oost-Europese traditie. Het
Concerto voor orkest van Zoltán Kodály combineert de invloed van deze volksmuziek met de barokke principes van het concerto
grosso. Deze twee klassiekers staan op het programma, samen met de eerste uitvoering van het Dubbelconcerto voor viool en
hobo van Patrick De Clerck.
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Ludwig van Beethoven
(1770-1827),

Vioolconcerto in D opus 61 (1806)
Allegro ma non troppo
Larghetto
Rondo
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— Pauze —

Franz Schubert (1797-1828),

Symfonie nr. 9 in C ’Grote’ D.944
(1828)
Andante - Allegro ma non troppo
Andante con moto
Scherzo: Allegro vivace
Finale: Allegro vivace
|
|
|
|

Mécénat Musical Société Générale is de
hoofdsponsor van La Chambre
Philharmonique.
La Chambre Philharmonique wordt
gesubsidieerd door le Ministère de la Culture
et de la Communication, en is in residentie
bij het departement Isère.
Instant Pluriel verzorgt het management van
het orkest.
Dit concert wordt opgenomen door Klara
en uitgezonden op 11 december 2007 in
Ludwig.

Schubert. Ondanks Beethoven
Beethoven en Schubert worden vaak
beschouwd als tijdgenoten. De data
van hun overlijdens, respectievelijk
1827 en 1828, laten vermoeden
dat deze voorstellingswijze ook juist
is. Hun geboortedata daarentegen
ondermijnen deze visie enigszins.
Beethoven werd immers geboren in
1770 en onderging zijn vorming als
componist dus in de hoogdagen van
de Weense klassiek. Schubert daarentegen zag pas in 1797 het levenslicht
en groeide bijgevolg op onder een
totaal verschillend muziekhistorisch
gesternte. Schubert is hoogstens ‘een
tijdgenoot uit de tweede helft van
Beethovens leven’. Waar Beethovens
romantiek een ‘romantiek uit de
geest van de klassiek’ is, is Schuberts
romantiek aan ‘de geest van de
vroege romantiek zelf ’ ontsproten.
Deze vaststelling is belangrijk om
de in de muziekgeschiedenis zo
hardnekkig volgehouden tegenstelling tussen ‘Beethoven’ en ‘Schubert’
enigszins te nuanceren of zelfs te
ontkrachten. Ten onrechte wordt
Schubert immers steeds weer gekarakteriseerd als de niet-Beethoven,
als de anti-Beethoven zelfs. Niet
zelden wordt zelfs de apologie van
Schubert gevoerd in termen als zou
hij ‘niet voor Beethoven hoeven onder te doen’. Verder wordt gewoonlijk zowat alles wat karakteristiek
geacht wordt voor Beethoven haast
automatisch als atypisch beschouwd
voor Schubert: het antinomieënlijstje stelt dramatiek tegenover lyriek,
motivische ontwikkeling tegenover
melodische ontplooiing, extreme
contrasten tegenover hemelse lengten enzovoort.

Deze tegenstellingen zijn natuurlijk
niet zomaar uit de lucht gegrepen,
maar de connotaties waaruit ze
voortspruiten deugen niet. Schubert
zet zich als componist immers niet
af tegen Beethoven, maar ontwikkelt een muzikale taal die van een
fundamenteel andere orde is. De
kenmerkende eigenschappen van
zijn composities onttrekken hun
kracht en betekenis niet aan hun
relatie tot de muziek van Beethoven, maar berusten volledig op hun
eigen noodzaak en logica. Schubert
componeerde niet onder het juk
van de veelbesproken beethoveniaanse ‘erflast’, maar genereerde van
jongsaf aan een volledig eigen en
authentieke toonspraak. Kortom, en
om het te zeggen met een tautologie die wankelt op de grens van de
trivialiteit: Beethoven is Beethoven,
en Schubert Schubert. Ondanks
Beethoven.
Het concerto met de paukenslag
Beethoven componeerde zijn (enige!)
vioolconcerto in 1806. Van al zijn
concerto’s is dit met voorsprong
het langste. Vooral het eerste deel,
dat ongeveer vijfentwintig minuten
duurt, is opvallend uitgebreid. Voor
een groot deel heeft dit te maken
met de grote melodische rijkdom
ervan, waarmee Beethoven onmiskenbaar heeft geopteerd om vooral
de lyrische kwaliteiten van de viool
volledig tot ontplooiing te laten
komen. De melodische overvloed
van het concerto is inderdaad opmerkelijk, en gaf bij de creatie zelfs
aanleiding tot meerdere negatieve
commentaren. De criticus van de
Wiener Theater-Zeitung bijvoorbeeld vond zelfs dat het eerste deel

gekenmerkt werd door ‘een massa
aan onsamenhangende en overladen
opgestapelde ideeën’. Afgezien van
het feit dat de huidige (en vandaag
vrijwel altijd gespeelde) versie van
het vioolconcerto enigszins verschilt
van die van de oeruitvoering, gaat
deze kritiek hoe dan ook voorbij
aan één element dat cruciaal is om
de samenhang van de compositie te
vatten. Zoals zo vaak bij Beethoven
wordt dit element helemaal in het
begin van de compositie aangereikt,
meer bepaald in de ogenschijnlijk
onbelangrijke openingsmaat met de
herhaalde paukenslagen. Dit motief
heeft meerdere functies. Ten eerste
vormt het de meest extreem denkbare antipode van de lyrische toon
van de solopartij in het algemeen:
er is nauwelijks een groter contrast
denkbaar dan dat tussen een pauk
en een viool, of tussen een ritmisch
onbeweeglijk motief van herhaalde
noten enerzijds en een lyrisch aangezwengelde melodische lijn anderzijds. Maar ten tweede en vooral is
het precies het contrastelement dat
voor de cohesie in de melodische
abundantie zorgt. Het paukenmotief – dat omwille van zijn eenvoud
uiterst herkenbaar is – is immers in
nagenoeg alle thematische gestalten
geïntegreerd en keert ook in alle
verschillende vormsegmenten van
de composities aan de oppervlakte.
Het vormt het (zeer goed hoorbare!)
cement van een compositie, waarvan
de lengte anders inderdaad aanleiding zou kunnen geven tot overdaad,
wijdlopigheid en uiteindelijk zelfs
verveling. Het feit dat Beethoven het
motief bovendien ook in het tweede
en derde deel in herinnering brengt,
voegt daar vanzelfsprekend ook

nog een coherentie op het hoogste
formele niveau aan toe.
Schubert als architect
Ook Schuberts laatste symfonie,
die zo’n twintig jaar na Beethovens
vioolconcerto voltooid werd (1826),
kon niet meteen op veel ‘begrip’
van de eigentijdse critici rekenen.
Opmerkelijk genoeg was ook hier,
net zoals bij Beethovens vioolconcerto, vooral de lengte een steen des
aanstoots. Wat Schumann bij zijn
ontdekking van het werk nog als
‘himmlische Länge’ had omschreven,
werd door critici uitgerekend als een
van de belangrijkste tekortkomingen
van de symfonie becommentarieerd.
Schuberts zogenaamde Grosse Sinfonie heeft inderdaad een lange adem,
maar enkel indien men deze ‘lengte’
relateert aan Schuberts eerdere symfonieën kan zij ook problematisch
worden. Binnen de geheel eigenzinnige esthetiek en stijl van deze laatste
symfonie gelden echter andere
opbouwprincipes en bijgevolg ook
andere proportionele normen. De
lengte is hier namelijk een bewuste
consequentie van de compositorische keuze om het globale muzikale
verloop te verlangzamen. Daartoe
creëert Schubert bijna voortdurend
uitgestrekte muzikale periodes
waarin hij quasi-identiek basismateriaal plaatst dat hij vanuit telkens
wisselende invalshoeken belicht. De
totaalindruk daarbij is niet zozeer
dat er een organische ontplooiing
plaatsvindt, maar wel dat duidelijk
afgebakende bouwstenen systematisch in een groter zinvol verband
worden geplaatst. De luisteraar
bevindt zich tijdens het werk als het
ware tegelijkertijd in een monu-

mentaal gebouw én in een van de
kamers die dat gebouw mee gestalte
geven. De kamer op zich is echter
een duidelijk afgebakende ruimte:
via de deur kan men weliswaar plots
in een andere ruimte terechtkomen,
maar er is geen ‘tussenruimte’ die
de overgang van de ene naar de
andere kamer enigszins geleidelijk
maakt. Schubert, de gedoodverfde
melodieëncomponist, etaleert zich
in dit werk dus in de eerste plaats
als een architect van een monumentale constructie, waarin melodieën
eerder als een toegevoegde dan als
een noodzakelijke inhoud fungeren.
In ieder geval heeft Schumann het
volledig bij het rechte eind toen hij
stelde dat men dit werk absoluut
dient te bevatten om de volledige
eigenheid van Schubert te kunnen
doorgronden. En eveneens slaat hij
spijkers met koppen wanneer hij aan
zijn geliefde Clara in 1839 schrijft:
‘Gewiss hat Schubert auch nicht
daran gedacht die 9te Sinfonie von
Beethoven fortsetzen zu wollen’!
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