‘Het schilderij 65 minutes for Morton Feldman laat een transparant
oppervlak zien, opgebouwd uit
meerdere verflagen die hij in grote
mate hun beloop laat. Het beeld is
opgehangen aan enkele basisbegrippen, tekenend voor het oeuvre
van Feldman: intuïtie, voortgang,
herhaling, verschijnen/verdwijnen.
De titel refereert naar ‘de hommage’ en staat tegelijkertijd voor een
‘trage’ kijkhouding, wars van onze
huidige, snelle consumptie.’

ETIENNE SIEBENS is artistiek leider van
het Prometheus Ensemble en chefdirigent bij het Symfonieorkest van
Vlaanderen. Hij dirigeerde onder meer
de opera’s The Lighthouse en Mr Emmet
Takes a Walk van Peter Maxwell Davies
en Karkas van Cornelis De Bondt. De
komende seizoenen is hij gastdirigent
bij het Asko/Schönberg Ensemble,
Sinfonietta Amsterdam, het Rotterdams
Philharmonisch Orkest, het Koninklijk
Filharmonisch Orkest van Vlaanderen,
musikFabrik Köln, Collegium Vocale
Gent, het Orkest van het Oosten en het
Brabants Orkest.
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Sinds de jaren negentig voert BART
VANDEVIJVERE een onderzoek naar de
wisselwerking tussen hedendaagse muziek en beeldende kunst. De kunstenaar
bestudeert compositorische modellen
van diverse componisten, distilleert er
bepaalde elementen uit (metriek, verloop,
aleatoriek, hiërarchie) en integreert ze
in de beeldopbouw van zijn schilderijen
(en occasioneel in environments). De
resultaten zijn uitgebalanceerde composities met verwijzingen naar een speciﬁek
tijds- of bewegingsverloop. Verschillende
schilderkunstige eigenschappen worden
tegenover elkaar uitgespeeld: op/aﬂopend; vloeiend/hakkelig; doorschijnend/
opaak. In het verleden reeds voerden
musici als Bart Maris, Kris Defoort,
het Spectra Ensemble … muzikale
improvisaties uit op basis van Bart
Vandevijveres schilderkunstige
ﬂuctuerende bewegingen.

PROMETHEUS
ENSEMBLE & VLAAMS
RADIO KOOR
WWW.ConCertgebouW.be

- 070 22 33 02

in&uit - ‘t Zand 34, 8000 Brugge

Het VLAAMS RADIO KOOR werd als professioneel kamerkoor opgericht in 1937
door het toenmalige NIR (voorloper van
de BRT en VRT). In 1998 werd het koor
zelfstandig. Door de combinatie van jarenlange studio-ervaring enerzijds en een
doorgedreven verjonging anderzijds, is
het Vlaams Radio Koor nu een ensemble
geworden van uitzonderlijk hoog niveau,
dat in binnen- en buitenland wordt opgemerkt. De vierentwintig professionele
zangers repeteren onder leiding van chefdirigent Johan Duijck in Studio 1 van het
vermaarde Flageygebouw in Brussel.

info & tickets

Bart Vandevijvere stelt een van zijn
werken tentoon in de Inkomal:
65 minutes for Morton Feldman
(2002)
acryl, medium, water, canvas
200 x 130 cm

coverfoto: Britt Guns / Jos Verhoogen / V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

Mark Rothko in From Interiors,
vol. 110, 1951, p. 104

Het PROMETHEUS ENSEMBLE werd
opgericht in 1992 door dirigent Etienne
Siebens. Het ensemble bestaat uit vijftien Belgische topsolisten. Prometheus
Ensemble focust op ensemblemuziek van
de eerste helft van de twintigste eeuw,
maar beperkt zich niet tot deze periode.
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 Concert
– Spectacle für Artisten und Musiker van
Mauricio Kagel.

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.

‘Ik maak erg grote schilderijen. Ik
realiseer me dat het schilderen van
grote werken historisch gezien tot
doel had iets groots en pompeus
voor te stellen. De reden waarom
ik ze echter schilder – en ik denk
dat dit ook voor andere schilders
die ik ken geldt – is net omdat ik
erg intiem en menselijk wil zijn.
Door kleine schilderijen te schilderen, plaats je jezelf buiten de
ervaring, bekijk je die ervaring vanuit een stereopticon-perspectief of
met een verkleinglas. Wanneer je
het schilderij groter maakt, ben je
er een deel van. Het is niet iets wat
je stuurt.’

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.
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Bart Vandevijvere
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John Cage (1912-1992),

Hymns and Variations (1979)
Hymn I and II
Morton Feldman (1926-1987),

The Viola in My Life 1, voor fluit, viool,
altviool solo, cello, percussie en piano
(1970)
John Cage,

Hymns and Variations: Variations I-V
Morton Feldman,

The Viola in My Life 2, voor fluit,
klarinet, viool, altviool solo, cello,
celesta en percussie (1970)
John Cage,

Hymns and Variations: Variations VI-X
Morton Feldman,

The Viola in My Life 3, voor altviool
en piano (1970)
— Pauze —

Morton Feldman,

Rothko Chapel, voor sopraan, alt, koor,
altviool solo, celesta en percussie (1971)
—

Met de steun van de Ambassade van de
Verenigde Staten van Amerika.
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In 1971 bouwde de Menil foundation in Houston (Texas) een ruimte
die moest dienen als een plek voor
contemplatie waar iedereen, ongeacht zijn of haar godsdienstige of
filosofische achtergrond terecht kan.
De invulling van de Rothko Chapel
– want zo heet deze ruimte – werd
gevormd door de veertien abstracte
schilderijen van de Amerikaanse
schilder Mark Rothko (1903-1970).
Deze panelen, die tot de laatste
werken van Rothko behoren, zijn
uiteraard in zijn abstract-expressionistische stijl geschilderd, maar veel
soberder, in donkere tinten die de
sereniteit van deze niet-religieuze
‘kapel’ vormgeven. Morton
Feldman – die zoals met alle
abstract-expressionistische schilders
van die generatie ook met Rothko
een nauwe persoonlijke band had –
kreeg de vraag om voor de Rothko
Chapel een compositie te maken.
Het resultaat, Rothko Chapel voor
altviool, koor, celesta en percussie
ging er in 1972 in première.
In zijn late werken (die dus nog van
ná deze compositie dateren) gaat
Feldman steeds verder in de richting
van een statische muzikale stijl,
waarbij klanken, kleuren en harmonieën op een onwezenlijke manier
voorbijgaan, bijna bevroren in de
tijd. De analogie met de evolutie van
Rothko van zinderende kleuren naar
een steeds introvertere, gedempte
vormentaal is onmiskenbaar. In
zekere zin schemert de statische
aanpak van Feldmans late werk reeds
door in Rothko Chapel. Ontegensprekelijk bevat dit werk nog veel
dynamische processen die de muziek
een duidelijke richting verlenen – de

melodieuze altviool, enkele aanzwellende kleine climaxen ondersteund
door de pauken, de melodie van de
solosopraan tegenover altviool en
pauken zowat halverwege het werk
en natuurlijk het slot, waar de bijna
naïeve melodie van de altviool (in
feite citeert Feldman daar een jeugdwerk dat hij op vijftienjarige leeftijd
schreef ) een plotse, wat onwezenlijke
intrede doet. Maar onder die oppervlakte schuilt een zeer statische benadering, die bij uitstek blijkt in de
onthechte muziek van het (tekstloze)
koor, de gedempte, zachte expressie
en de algemene contemplatieve sfeer.
Rothko Chapel valt uiteen in een
vijftal segmenten die zich door hun
materiaal van elkaar onderscheiden:
een declamatorisch begin met een
hoofdrol voor de altviool, een meer
statische, ‘abstracte’ passage voor
het koor, een melodische ‘interlude’
voor sopraan, altviool en pauken en
het verrassend lyrische slot met een
pseudo-Hebreeuwse melodie. (Feldman smokkelde een referentie naar
zijn persoonlijke religieuze achtergrond in dit werk, dat nochtans voor
een abstracte a-religieuze locatie was
geconcipieerd).
De grote rol die de altviool in Rothko
Chapel speelde, was geen alleenstaand geval. In dezelfde periode
componeerde Morton Feldman vier
werken die ieder als titel The Viola
in my Life kregen, alsof hij zijn grote
affiniteit met dit instrument en zijn
donkere klankkleur wou benadrukken. The Viola in My Life I en II zijn
voor altviool en klein ensemble, III
is voor altviool en piano en IV is
(hoe kan het anders?) voor altviool
en orkest. De kenmerken van deze

werken zijn grotendeels dezelfde als
die van Rothko Chapel, met name
een intieme sfeer, kleuren, akkoorden en intervallen die niet echt in
een retorische opbouw gebruikt
worden (wat bij de late Feldman
nog veel extremer zou worden)
maar omwille van hun kleur en
interne schoonheid gespeeld worden
en bovenal een autonome rol van
de solo-altviool die vrij lyrisch de
dialoog met de andere instrumenten
aangaat.
John Cage componeerde Hymns
and Variations in 1979 voor twaalf
(elektronisch versterkte) stemmen.
De titel vat hier perfect wat de compositie is: twee religieuze hymnen,
die vervolgens via systematische
procedés bewerkt worden tot een
aantal variaties. Cage koos hiervoor
twee hymnen (Old North en Heath)
uit de bundels met hymnen van de
Amerikaanse componist William
Billings (1746-1800), een componist uit Boston die de geschiedenis
ingaat als een van de eerste ‘echte’
Amerikaanse componisten – dat
wil zeggen: een componist die niet
gewoon het Europese repertoire
‘importeerde’, maar een originele
eigen collectie van hymnen voor zijn
religieuze gemeenschap samenstelde.
De verschillende transformaties van
Billings’ materiaal slagen erin om
de muziek steeds abstracter te laten
klinken. Zoals een prisma licht ontbindt in kleuren, zo rafelt Cage de
eenvoudige akkoorden van Billings
uiteen tot primaire klanken, adem
en stiltes. De bedoeling van Cage is
hier allerminst kritisch of om een
vorm van parodie te bieden. Zijn
muziek respecteert de serene werking

van de hymnen en puurt die enkel
verder uit door die te transformeren, zodat een reeks facetten van
deze muziek geleidelijk aan worden
prijsgegeven, schemerend tussen
het herkenbare model en de steeds
abstractere variaties.
Maarten Beirens
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