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PORGY FRANSSEN (1957) studeerde in
1979 af aan de Toneelschool in Maastricht. De afgelopen vijfentwintig jaar
werkte hij als freelance-acteur bij talloze
theatergezelschappen en was hij betrokken bij diverse televisie- en ﬁlmproducties. In 1991 ontving hij een Gouden
Kalf als beste ﬁlmacteur voor zijn rol in
de serie Bij nader inzien. Voor de regie
van In voor- en tegenspoed ontving hij
een Nederlandse Academie Award en in
1999 nam hij de Mary Dresselhuysprijs in
ontvangst voor zijn veelzijdige creativiteit
en totale inzet voor het theater. In 2003
maakte hij zijn debuut als ﬁlmregisseur/
producent met Hotel Heimwee.

Johan Huys

- 070 22 33 02

WWW.concerTGebouW.be

GER THIJS (1948) is auteur van romans en
toneelstukken maar ook acteur en regisseur. In zijn Haagse jaren bewerkte hij bij
het Nationale Toneel de Couperusroman
De boeken der kleine zielen tot een voorstelling in twee delen. Na het succes van
De stille kracht gaat binnenkort zijn derde
Couperusadapatie Van oude mensen, de
dingen die voorbij gaan in Nederland in
première.

In&uIT - ‘t Zand 34, 8000 Brugge

ERIC SCHNEIDER (1934) is een Nederlands acteur. Hij debuteerde in 1960 in de
ﬁlm Zuiden (Sud) van Julien Green en was
ook te zien in de ﬁlm Cloaca. Schneider
is daarnaast actief als regisseur en legt
sedert 1994 zijn toneelherinneringen vast
in tekeningen.

info & tickets

Het in 1986 door pianist John Snijders
opgerichte IVES ENSEMBLE bestaat uit
een vaste pool van dertien musici. Het
ensemble legt zich toe op het uitvoeren
van ongedirigeerde kamermuziek van de
twintigste en de eenentwintigste eeuw,
waarbij sinds de oprichting composities
van Charles Ives, John Cage, Morton
Feldman en Stefan Wolpe als fundament
hebben gegolden. Verscheidene componisten, niet in het minst John Cage zelf,
schreven een opdrachtwerk voor het Ives
Ensemble.

van Roger Blin, onmiddellijk een
immens succes kende. Verdere
belangrijke toneelwerken, meestal
gepresenteerd als ‘monologue
intérieur’ zijn: Fin de partie (1957),
La dernière lande (1959) en Krapp’s
Last Game (1958) dat hij schreef
voor het Londense Royal Court
Theatre. Om de naaktheid van zijn
taal en zijn levensopvatting weer te
geven bedacht Beckett een quasi
onvertaalbaar Engels neologisme:
Lessness ( het ‘zonder-zijn’-gevoel:
zonder hoop? zinloos?). Zoals
Beckett vermoedelijk ‘de uiterste
grenzen heeft bereikt, waarbuiten
het toneel en de roman ophouden te bestaan als genre’ (E. Van
Itterbeek in Moderne Encyclopedie
der Wereldliteratuur) zo heeft ook
Morton Feldman vermoedelijk de
uiterste grenzen bereikt waarbuiten ieder muzikaal genre ophoudt
te bestaan.

V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

De in het Engels en in het Frans
schrijvende Ierse auteur Samuel
Beckett (1906-1989) die in 1969 de
Nobelprijs voor literatuur kreeg,
doceerde van 1928 tot 1929
Engels aan de Ecole Normale Supérieure te Parijs en van 1930 tot
1932 Frans aan het Trinity College
te Dublin. In Parijs was een van zijn
collega’s J.P. Sartre, wiens existentialisme hem sterk zou beïnvloeden. Becketts absurdisme (term
pas ingeburgerd na de publicatie
van een studie van Martin Esslin uit
1961: The theatre of the absurd)
ligt dan ook als het ware in het
verlengde van Sartres filosofie. Al
in 1929 en 1932 wordt Beckett vernoemd in de correspondentie van
James Joyce wiens secretaris hij
werd, doch het was pas in 1937 dat
hij zich definitief in Parijs vestigde.
Zijn eerste in het Engels geschreven roman Murphy, die weinig succes kende, werd door de dadaïst
Tristan Tzara ‘ontdekt’ en in 1947
werd hij in Franse vertaling (van
Beckett zelf) te Parijs gepubliceerd.
Bij de Parijse uitgever van avantgardeliteratuur, de Editions Minuit,
verscheen in 1951 zijn eerste Franse zogenaamde zwerversroman
Molloy die schandaal verwekte
maar door sommige critici als een
mijlpaal in de avant-gardeliteratuur
werd beschouwd. In datzelfde
jaar verscheen ook nog Malcone
meurt bij dezelfde uitgever. Echte
bekendheid kreeg Beckett vooral
met zijn toneelstukken. Zijn eerste
En attandant Godot (1952) ging in
1953 in première in het nu verdwenen Parijse theatertje Babylone,
waar het, mede dankzij de regie

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.

(Samuel Beckett, Nouvelles et Textes pour rien, 1955)

IN DE KIJKER ZA 01.03.08 / 20.00 / CONCERTZAAL / BL!NDMAN 20X20
20×20 is een wervelend verjaardagsfeest. In 2008 viert BL!NDMAN z’n 20e verjaardag met alle 20 musici van het collectief: het
BL!NDMAN-saxofoonkwartet en de vier jonge kwartetten BL!NDMAN[4×4] junior (sax, strings, vox, drums). Met de medewerking van plastisch kunstenaar Anouk De Clercq wordt BL!NDMAN 20x20 een visueel spektakel en een sonore onderdompeling,
eerder dan een conventioneel concert.

biograﬁeën

‘C’est le silence et ce n’est pas le silence,
il n’y a personne et il y a quelqu’un.’
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John Snijders

regie
Ger Thijs

acteurs
Porgy Franssen (Woorden)
Eric Schneider (Croak)

vormgeving
Guus van Geffe

—

Morton Feldman (1926-1987),

For Frank O’Hara (voor fluit, klarinet,
piano, twee slagwerkers, viool en cello)
John Cage (1912-1992),

Pianoconcerto (voor piano en
onbepaalde instrumenten)

Als er één begrip is waar de Amerikaanse componist John Cage
mee wordt geassocieerd, dan is het
‘toeval’, of meer nauwkeurig ‘toevalsmuziek’. Immers door zijn keuze om
toeval essentieel in het compositieproces te betrekken, opende hij de
mogelijkheid om zijn muziektaal en
bij uitbreiding de hele nieuwe muziek los te koppelen van de traditie
en onverwachte paden te ontdekken
én te bewandelen. Tegelijk was dit
een stap die veel mensen zonder
meer choqueerde – Cage heeft zijn
reputatie van ‘bad boy’ dus hoofdzakelijk daaraan te danken. Een componist die bewust afstand doet van
zijn eigen inspiratie en fundamentele
muzikale keuzes aan het lot overlaat,
werd in het beste geval als bizar
beschouwd en in het ergste geval als
heiligschennis – het brak immers
met het romantische beeld van de
kunstenaar die vanuit zijn unieke
inspiratie schoonheid creëerde.

spreken wat en hoe iedere noot van
de compositie zal worden.) Dat is
de techniek die onder meer aan de
basis ligt van de Music of Changes
(1951). Indeterminacy daarentegen
houdt in dat de componist een hoop
zaken bewust niet vastlegt en dus
open laat (al dan niet binnen enkele
vastgelegde instructies of spelregels)
zodat de uitvoerders die naar eigen
inzicht kunnen invullen, of – wat in
het Concert for piano and Orchestra
(1957-1958) gebeurt – zaken zodanig noteren dat een klassieke lezing
van de partituur onmogelijk is en de
uitvoerder(s) dus wel verplicht zijn
om creatief met het aangeboden materiaal aan de slag te gaan. Hoewel
het vage gelijkenissen ermee heeft, is
dit iets helemaal anders dan improviseren. Immers, de muzikanten bewegen steeds binnen de mogelijkheden
die Cage voor hen heeft uitgetekend,
al is zeker in dit werk de vrijheid bij
momenten zeer groot.

Cages toevalsmuziek, of ‘aleatoriek’
zoals het meestal wordt genoemd
is echter een ruime categorie waar
heel uiteenlopende compositietechnieken en benaderingen onder
worden samengevat. Een belangrijk
onderscheid moet daarbij echter
gemaakt worden, met name dat
tussen enerzijds – in de termen die
Cage zelf gebruikte – ‘chance’ en
anderzijds ‘indeterminacy’. Chance
is toeval in de meest primaire betekenis: muzikale elementen worden
door toevalsmanipulaties bepaald
(met dobbelstenen gooien of een
muntstuk opwerpen: de onvoorspelbare resultaten van die handelingen
bepalen dan volgens op voorhand
vastgelegde parameters bij wijze van

Hoewel dit ‘pianoconcerto’ een zeer
klassieke titel heeft gekregen, is de
realisatie ervan allerminst conventioneel. Het begint al met de keuze van
de bezetting: het kan op solopiano
gespeeld worden, met een heel orkest
erbij of naar believen met enkele
instrumenten eruit. Cage voorziet
voor alle partijen materiaal, maar
laat grote variatie toe in de manier
hoe dat materiaal gecombineerd
wordt, in welke volgorde en zelfs wat
er allemaal kan weggelaten worden.
In feite is dit werk een briljant compendium van alle mogelijke invullingen van ‘indeterminacy’, waarbij
de vertolkers – onder meer door zeer
uiteenlopende manieren van muzieknotatie – voortdurend worden

Christian Wolff (1934),

For Morty (voor vibrafoon,
glockenspiel en piano)
— Pauze —

Morton Feldman,

Words and Music (tekst van Samuel
Beckett, 1906-1989)
(voor piano, twee fluiten, vibrafoon,
viool, altviool, cello en twee acteurs)
—

Met de steun van de Ambassade van de
Verenigde Staten van Amerika.
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uitgedaagd om met het materiaal
op een fascinerende en spannende
manier aan de slag te gaan.
Morton Feldman was een componist
die sterk geïnspireerd was door wat
andere kunstenaars, in het bijzonder
dan uit de New Yorkse downtownkringen waar Feldman zelf lid van
was, aanbrachten. De titels van zijn
composities verwijzen dan ook regelmatig naar bevriende artiesten zoals
schilders (Philip Guston, Willem De
Kooning) en auteurs (dichter Frank
O’Hara of toneelauteur Samuel
Beckett). De invloed van Beckett op
Feldman is heel uitgesproken: niet
enkel getuigt het prachtige grote
ensemblewerk For Samuel Beckett
hiervan, maar Feldman gebruikte
ook teksten van Beckett voor zijn
opera Neither en voor dit minder
bekende muziektheaterwerk: Words
and Music (1987). De titel van dit
hoorspel is zeer letterlijk te nemen.
‘Muziek’ is, net als ‘Woorden’, een
personage. Tussen hen in zit ‘Croak’,
de toehoorder. Hij geeft ‘Woorden’
en ‘Muziek’ het bevel hem te onderhouden met een verbale dan wel
muzikale gedachtestroom.

de rijpe stijl van Feldman.

regie
Ger Thijs

For Morty (1987) van zijn goede
vriend en collega Christian Wolff
sluit daar stilistisch vrij dicht bij aan.
Wolff schreef dit werk als een in
memoriam kort na Feldmans dood
en het hoeft niet te verbazen dat dit
bewust of onbewust in de geest van
Feldman is uitgewerkt, al is het natuurlijk zo dat Wolff veel esthetische
principes met Feldman deelde. De
kristalheldere klank van de ongewone instrumentenkeuze (glockenspiel,
vibrafoon en piano) is alvast zeer
Feldman-achtig – denk maar aan de
bijzondere rol die hij deze instrumenten toebedeelde zoals in Crippled
Symmetry of Why Patterns. Met de
transparante, kwikzilveren timbres
van deze instrumenten bouwt Wolff
een transparant, mijmerend klankbeeld op dat een passende hommage
is aan de diepe sereniteit van zijn
betreurde collega.
Maarten Beirens

acteurs
Porgy Franssen (Woorden)
Eric Schneider (Croak)

vormgeving
Guus van Geffen

techniek
Jorg Schellekens

fluit
Rik Andriessen
Raymond Honing

klarinet
Hans Petra

viool
Josje ter Haar

altviool
Ruben Sanderse

cello
Job ter Haar

slagwerk
Arnold Marinissen
Ron Colbers

Naast deze zeer concrete dialoog met
Beckett, is For Frank O’Hara (1973)
een veeleer abstracte compositie
voor kamerensemble. De verstilling,
de subtiele breekbaarheid van deze
muziek zet een belangrijke stap in de
richting van de tijdloze statische werken die Feldman in de jaren tachtig
zou schrijven. Het delicate spel
waarbij de instrumenten elkaar in
kleuren en samenklanken vervoegen,
geeft een even intieme als gloedvolle
werking, wat zeer typerend is voor

piano en artistieke leiding
John Snijders
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