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VINCENT DUMESTRE studeerde kunstgeschiedenis aan het Louvre en klassieke
gitaar aan de Ecole Normale de Musique
de Paris. Hij wijdde zich aan de muziek
voor luit, barokgitaar en theorbe bij
Hopkinson Smith, Eugène Ferré en Rolf
Lislevand. Hij concerteerde onder andere
met Ricercar Consort en Le Concert des
Nations. In 1997 richtte hij Le Poème
Harmonique op en bepaalt hij er sindsdien de artistieke oriëntaties. Vanaf zijn
eerste producties en opnames op het
label Alpha werd het ensemble sterk gewaardeerd, zowel door de muziekcritici
als door het publiek. Vincent Dumestre
werd in 2004 benoemd tot Chevalier
des Arts et des Lettres door de Franse
minister van Cultuur.
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CÉCILLE ROUSSAT studeerde mime
volgens Marcel Marceau aan de Ecole
internationale de Mimodrame. Daarnaast studeerde ze drama, clown en
hedendaagse dans. Ze is danseres en
barokchoreografe. Ze werkt sinds 2002
met le Poème Harmonique. Samen met
Julien Lubek ontwikkelde ze een taal op
het kruispunt tussen mime, commedia
dell’arte en dans. Zo creëerde en danste
ze in le Ballet des Fées en ontwierp ze de
choreograﬁe voor Le Bourgois Gentilhomme. Ze werkt ook samen met JeanClaude Malgoire en John Eliot Gardiner.
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LE POÈME HARMONIQUE is een ensemble van solisten die zich rond Vincent
Dumestre hebben verenigd om bekendheid te geven aan bepaalde stukken uit
de oude muziek en die nieuw leven in
te blazen. Zowel via de zang als via het
spelen op oude instrumenten streeft het
ensemble allereerst een expressieve,
authentieke en vooral poëtische vertolking van de muziek en de teksten na.
Sinds zijn oprichting in 1997 vernieuwt Le
Poème Harmonique zijn repertoire regelmatig en laat het ensemble ons kennismaken met componisten van wie de
muziek vernieuwend was. Het ensemble
verkiest het accent te leggen op muziek
uit het begin van de zeventiende eeuw
en de poëtische dimensie van de muziek
tot uiting te brengen.

volledig teloor gegaan en blijft
nog enkel het uitbundig feesten,
hekelen enzovoort over, dat, ook
al van oudsher, door vele kerkelijke en wereldlijke machtshebbers
veroordeeld werd. Ten bewijze
daarvan de talrijke geschriften zoals onder meer dit van de bisschop
van Novara Tegen de dwalingen
die er begaan worden voor de
Vasten (1594) of het anonieme uit
dezelfde periode Discours contre
le Carnaval of het Traitté contre
les Masquese (1611) van ene Jean
Savaron.

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.

de besloeg weldra soms meerdere
dagen van feesten tijdens dewelke
de traditionele rollen omgedraaid
werden: de slaaf werd senator, de
dienaar werd meester, de arme
werd de machtige. Er heerste een
totale vrijheid en iedereen kon
zeggen en doen wat hij wilde. Men
kon naar hartelust de spot drijven
met alles wat waardig en heilig
was. Deze carnavalsfeesten bleven
tot na de renaissance hun precieze
‘bevrijdende’ functie met zijn
wortels in de rurale tradities rond
de verrijzenissymboliek behouden.
Door de opkomende industrialisatie is deze oorspronkelijke functie
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Carnaval komt van het Italiaanse
carnevale, oorspronkelijk carnelevale, dat van het Latijnse carnem
levare (het vlees opbergen, zich
onthouden van vlees) afgeleid is.
Het carnaval is eigenlijk een zeer
oud (van Gallische origine) ruraal
ritueel rond dood en verrijzenis,
later overgewaaid naar stedelijke
gebieden. In het antieke Rome
werd het begin van de lente én
de wederopstanding van Attis
(De Phygische god van de vruchtbaarheid) na zijn plotse dood als
gevolg van zijn castratie, gevierd
op 25 maart, de dag van de Hilaria
(vreugde). Deze periode van vreug-

iN dE KiJKER VR 18.04.08 / 20.00 / CoNCERTZAAL / THE HARp CoNSoRT & ANdREW LAWRENCE-KiNG
The Harp Consort onder leiding van Andrew Lawrence-King laat de traditionele muziek van het kanaaleiland Guernsey herleven. Dit wordt een concert met fantasierijke, op folk gebaseerde muziek, die bijzonder levendig en expressief wordt uitgevoerd. De titel van het programma, Les Travailleurs de la Mer, verwijst naar een novelle van Victor Hugo, geschreven tijdens zijn
ballingschap op het eiland.
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Le Carnaval Baroque
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Litanie dei Santi (procession populaire)
Serenata in lingua lombarda che fa madonna Gola a messir Carnaval
Giovanni Battista Fasolo (ca 1598-1664), L’altre nott’al far del giorno
Giovanni Battista Fasolo, Al me pias’ il columbott’
Giovanni Battista Fasolo, Al me pias’ il vin alban
Vincenzo Maletti, Una volta fui al mar
Vincenzo Maletti, Finiam la dunque o fier Sguizzon
Giovanni Battista Fasolo, Mentre per bizzaria
Vincenzo Maletti, Chaconne
Anoniem (arr. Maletti), Villanelle del Pescatore
Johann Hieronymus Kapsberger (1580-1651), Colascione
Anoniem, Tarentella del Gargano
Vincenzo Maletti, Preludio
Claudio Monteverdi (1567-1643), Lamento del Naso, pasticcio
Giovanni Battista Fasolo, Ballo di tre zoppi
Giovanni Battista Fasolo, Lamento di madama Lucia con la riposta di Cola
Giovanni Battista Fasolo, Hor Cantar più non vogliamo, Moresca
Vincenzo Maletti,

Waar macht en geld elkaar treffen,
is uiterlijk vertoon nooit van de
lucht. Niet anders was dit in het
zeventiende-eeuwse Rome. Met de
talloze kerkelijke feesten, de vele
staatsbezoeken en een bloeiend
aristocratisch tijdverdrijf, fungeerde
de stad als decor voor een bijna ononderbroken stroom van processies,
optochten en – achter de imposante
gevels van feeëriek verlichte paleizen – banketten en dansfeesten. Het
jaarlijkse carnaval vormde een van
de meest exuberante uitingen van
deze Romeinse aanleg voor ‘brood
en spelen’ (inclusief een heuse reeks
paardenrennen). Gedurende tien
volle dagen vóór het begin van de
vasten vulden de meest excentrieke
personages in kleurrijke kostuums
de straten en pleinen. De toestemming om zich te verkleden, kwam
van hogerhand – en niet altijd van
harte, zo blijkt uit documenten van
de stad. Hoewel het verboden was
(op straffe van een geldboete of zelfs
een veroordeling tot de galeien) om
medeburgers te bekogelen, vlogen
allerhande projectielen door de
lucht. Dat het niet altijd overrijp
fruit was, bewijzen de getuigenissen
dat er ook versierde eieren gegooid
werden, gevuld met geurig poeder of
parfum (dit zou zelfs voor mannen
een reden geweest zijn om uitgedost
als bevallige jongedame voor de dag
te komen).
Hoewel het carnaval er het meest
nadrukkelijke toonbeeld van was,
beperkte het masker als concept zich
niet louter tot die ene oprisping van
zotheid en anarchie. Zo waren de
vaste personages die in de Comme-

dia dell’arte kleinmenselijke eigenschappen karikaturaal opvoerden,
gekend als ‘maschere’. De vrijheden,
inherent aan het verhullen van het
ware gelaat, werden tevens benut
tijdens avondlijke danspartijen. Ook
de vele genootschappen waarin de
aristocratie zich verenigde, ademden
vaak een zekere esthetiek van mysterie uit. In select gezelschap werden
materies uit de wetenschappen, de
letteren of de kunsten bediscussieerd, soms letterlijk binnenskamers, in zogenaamde ‘camerata’, of
meer geïnstitutionaliseerd onder de
vorm van ‘academies’.
Deze intellectuele kringen waren
cruciaal voor het ontluiken van de
typische barokmuziek. De aanwezigheid van een rijke bovenklasse
in vele Italiaanse steden stond al
eeuwen garant voor een aanzienlijk
mecenaat dat de kunsten, en dus ook
de muziek, deed floreren. Niet in de
laatste plaats zorgden ook de liturgische noden van de ontelbare kerken
en congregaties ervoor dat de beste
muzikanten van Europa in Rome
aan de slag konden. Het was echter
in de beslotenheid van de elitaire
discussiefora dat uit de vertrouwde
renaissancepolyfonie rond 1600 een
nieuw muzikaal idioom ontstond.
Een humanistische denkoefening
over de muziek van de klassieke oudheid, deed muzikanten experimenteren met een stijl waarbij de uiterste
stemmen van het polyfone complex
aan belang wonnen. Enerzijds kwam
de melodie op de voorgrond en
verdrong de expressiviteit van de solozang (monodie) het meerstemmige
koor. Anderzijds verwierf de baslijn
een prominente rol als basis voor een
volwaardige instrumentale begelei-

ding. Gedurende bijna twee eeuwen
zou de bas, meestal gerealiseerd door
lage strijkers in combinatie met
een toets- of tokkelinstrument, het
harmonische fundament uitmaken – toepasselijk ‘basso continuo’
genoemd.
Het meest spectaculaire gevolg van
deze muzikale innovaties was het
ontstaan van de opera. Het valt
echter niet te onderschatten hoe
zeer ‘kleinere’ genres de ontwikkeling van de begeleide monodie en
het grootschalige muziektheater
beïnvloed hebben. Een voorbeeld is
het veelkleurige repertoire van madrigalen op poëtische teksten, waarin
een diepgaande muzikale expressie
nagestreefd werd. Hoewel de eerste
opera’s duidelijk bestemd waren voor
de exclusieve hoven van vorsten en
kerkleiders, bevatten ze ook heel wat
sporen van een meer volks repertoire. Zo werden ‘villanella’ (van
Napolitaanse origine) en aanverwante genres met een eenvoudige
stijl en vaak humoristische thematiek
dankbaar verwerkt in de theatrale
context.
Het zijn met name dit soort liederen
die tijdens het carnaval in de straten
te horen waren. Muzikanten, acteurs, dansers en acrobaten namen
plaats op een praalwagen (Italiaans:
‘carro’, naar het Latijnse ‘carrus
navalis’) die door de stad trok en
bepaalde scènes uitbeeldde, vaak met
allerlei dubbele bodems. Zangers
vertolkten allegorische personages
(‘Messir Carnevale’ of ‘Madonna
Gola’ – ‘eetlust’) of voerden in vocale
dialogen of commentaren bepaalde
stereotypen ten tonele (vaak in populaire combinaties als frivole deerne
versus afgewezen minnaar). Met een

zekere zin voor parodie werden ook
‘verheven’ stijlen als het ‘lamento’ op
burleske wijze herleid tot komische
intermezzi. Zoals in de commedia dell’arte professionele acteurs
voorstellingen improviseerden naar
gekende intriges, zo groeide ook het
aanzien van de muzikale improvisatiekunst. De emancipatie van
de basso continuo als harmonisch
fundament leidde bijvoorbeeld tot
de opkomst van de ciaccona (Frans:
chaconne), die bestaat uit variaties
op een steeds herhaalde baslijn.
De componisten van de muziek
ter gelegenheid van carnaval waren
doorgaans dezelfde als diegenen die
in opdracht van kerk en staat componeerden voor religieuze en andere
aangelegenheden. De mysterieuze
‘Fasolo’ (een pseudoniem dat eigenlijk zoveel betekent als ‘boon’) was
bijvoorbeeld een franciscaner monnik die zich bewoog in academische
middens en het na een Italiaanse carrière schopte tot kapelmeester van de
aartsbisschop van Monreale (Sicilië).
Zoals de muzikale vernieuwingen
van de vroege barok zich doorzetten in alle repertoires, van volks tot
religieus, zo beoefenden ook vele
componisten uiteenlopende genres.
Wanneer exclusief echter vervloeit
in populair, het verhevene verwordt
tot platitude en traditie omslaat in
verrassing ... dan is het natuurlijk
carnaval.
Simon Van Damme
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