zo 20.09.2009

Kryptos Kwartet
Amerikaanse kwartetten
Kamermuziekzaal - 15.00
14.15 Inleiding door Yves Knockaert

Biografie
Het Kryptos Kwartet werd opgericht in
januari 2002. In 2004 werkten ze samen met
Guy Cassiers voor zijn bejubelde muziektheaterproductie Proust 1 met uitvoeringen
in België, Nederland (Hollandfestival 2005)
en Duitsland (Berliner Festspiele 2005). Ze
speelden met Scala & Kolacny Brothers
en namen deel aan masterclasses bij het
Borodin Kwartet, het Alban Berg Kwartet,
het Danel Kwartet, het Keller Kwartet en bij
de Hongaarse componist György Kurtág.
In 2005 studeerden ze aan de Muziekkapel
Koningin Elisabeth bij het Artemis
Kwartet en het Ictus Ensemble. Ze kregen er
regelmatig de gelegenheid te concerteren,
onder meer in BOZAR met Augustin Dumay,
José Van Dam en Abdel Rahman El Bacha.
In 2006 musiceerden ze op het Klara Festival
van Vlaanderen, Ars Musica en het Festival
de Musique Contemporaine de Lille. In
2008 werden ze tweede laureaat van de
internationale Shostakovichwedstrijd voor
strijkkwartetten in Moskou.

Scoop
Het Concertgebouw wil met het nieuwe
project ‘Scoop’ jonge kunstenaars een
duwtje in de rug geven. Jonge ensembles met een frisse blik op kamermuziek
kiezen het repertoire waarin ze zich het
best thuis voelen en presenteren dit
voor een geïnteresseerd publiek. Het
Concertgebouw nodigt muziekprogrammatoren uit voor een ontdekking en
geeft de ensembles een professioneel
gemonteerde liveopname mee.

Kryptos Kwartet
Hanna Drzewiecka
Elisabeth Wybou
viool
Vincent Hepp
altviool
Anthony Gröger
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Samuel Barber (1910-1981),
Strijkkwartet in b opus 11 (1936)
I. Molto allegro e appassionato
II. Molto adagio - Molto allegro (come prima ) Poco più mosso - Più tranquillo - Presto
Antonín Dvořák (1841-1904),
Strijkkwartet nr. 12 in F opus 96 ‘Amerikaans’ (1893)
I. Allegro ma non troppo
II. Lento
III. Molto vivace
IV. Finale: vivace ma non troppo
— Pauze —
Steve Reich (1936),
‘Different trains’ voor strijkkwartet en tape (1988)
I. America Before The War
II. Europe During The War
III. After The War

kamermuziek

Dit concert wordt opgenomen.
Bedankt voor het vermijden van storende geluiden.

Amerikaanse kwartetten?
Hoe ‘Amerikaans’ zijn de strijkkwartetten
van Dvořák, Barber en Reich? Dvořák componeerde vanuit de Europese romantische
traditie en voegde als ‘couleur locale’ elementen uit de Amerikaanse wereldmuziek
toe. Die wereldmuziek zelf was slechts deels
Amerikaans, voor zover het ging om muziek
van de oorspronkelijke bevolking, de indianen. Daarnaast ging het om geïmporteerde
muziek van de Afrikaanse slaven. De stijl
van Barber kan je moeilijk origineel Amerikaans noemen: zijn stijl is vergelijkbaar met
de voorzichtige modernistische Europese
tijdgenoten. Zou het strijkkwartet van Steve
Reich echt Amerikaans zijn? Zijn minimalistische componeertechniek wortelt zeker in de
Amerikaanse bijdrage tot de nieuwe muziek.
Maar dan doet hij het omgekeerde van
Dvořák: als Amerikaan gaat hij een Europees
feit centraal stellen in zijn compositie, de
holocaust. Amerikaanse muziek blijft een
vermenging van autochtone elementen,
Europese voorbeelden en eigen originele
vernieuwingen.

Barber
Barbers bekendste compositie is zijn Adagio
voor strijkers. Barber brak door in 1938 toen
de wereldberoemde dirigent Arturo Toscanini met het NBC Symphony Orchestra dit
werk programmeerde. Barber had gehoord
dat Toscanini een nieuw werk zocht van een
Amerikaans componist en had samen met
het Adagio ook zijn First essay voor orkest
opgestuurd. Hij kreeg beide werken zonder
commentaar van de dirigent terug, waarna
Toscanini zijn mening blijkbaar herzag.
Vergeten is dat dit in oorsprong het middendeel is uit het Strijkkwartet opus 11. In
zijn originele versie beklemtoont de muziek
nog sterker het melodische gegeven en is

de puurheid van de solistische lijnvoering
nog meer beklemmend in zijn expressieve
contemplatie.
Omdat Barber besefte dat de finale een
probleem vormde na het langzame middendeel, verwierp hij de originele zeer lange
versie. Na lang zoeken vond hij de juiste
oplossing: het slot van het onstuimige eerste
deel recycleerde hij tot basis voor de finale.
Het eerste deel kreeg een nieuw slot.

Dvořák
Het Amerikaanse Strijkkwartet volgde onmiddellijk op Dvořáks negende symfonie Uit
de Nieuwe Wereld. Twaalf dagen volstonden, het was af op 23 juni 1893. De ‘Amerikaanse’ stijl van de componist is merkbaar in
de toespelingen (geen citaten) op folkdeuntjes, gospels en spirituals. Dvořák was naar
New York verhuisd om de leiding van het
National Conservatory of Music op zich te
nemen. Hij had een zwarte student, Henry
Thacker Burleigh, gevraagd om spirituals en
plantation songs uit het Zuiden voor hem te
zingen. Aan de criticus Henry Krehbiel vroeg
hij transcripties van indianenmelodieën.
Hij heeft waarschijnlijk ook het boek Über
die Musik der nordamerkianischen Wilden
(1882) van Theodore Baker gelezen. Technisch zijn de invloeden van de wereldmuziek
merkbaar in het gebruik van pentatoniek, de
verlaagde leidtoonnoot, plagale cadensen,
bourdonbegeleidingen, ritmische ostinaten
en sterk syncoperende ritmiek.
Het strijkkwartet vertoont een zelfingekeerde en verdiepte stijl in vergelijking met
Dvořáks negende symfonie Uit de nieuwe
wereld: de componist wilde hier niet nog
eens het imposante van de grootstad weergeven, het bruisende Amerikaanse leven of
zijn geloof in de toekomst van de Nieuwe

Wereld. Hier gaat het om de teruggetrokkenheid op het platteland. Zo wordt het
tweede deel vergeleken met de weidsheid
van de uitgestrekte steppe. Het derde deel
evoceert een idyllische natuurwandeling,
waarin vogelroepen gesuggereerd worden.
De finale toont de dorpsgemeenschap op
een mooie zondag: na het koraal van de
kerkdienst weerklinkt een opgewekte dans.
Door dit opzet heeft Dvořák aansluiting
gezocht en gevonden bij de meest gangbare visie op muziek van de Amerikaanse
componisten zelf: ze schilderen hun land,
hun omgeving en de gebeurtenissen van het
leven.

Steve Reich
De schildering van het Amerikaanse landschap is ook een van de uitgangspunten
voor Reichs kwartet Different Trains. Dat
landschap wordt door treinen doorkruist, die
‘programmatisch’ hoorbaar gemaakt zijn:
het ritme van de aanzettende en versnellende trein, de treinfluit. Niet enkel het
kwartet maar ook geluiden op tape gebruikt
Reich voor deze uitbeelding. Zelf zat hij
als kind op die treinen, waardoor dit deels
een autobiografische compositie is. ‘Toen
ik één jaar was, gingen mijn ouders scheiden. Mijn moeder trok naar Los Angeles
en mijn vader bleef in New York. Omdat ze
allebei de verantwoordelijkheid voor mijn
opvoeding wilden opnemen, reisde ik met
mijn gouvernante voortdurend heen en
weer tussen New York en Los Angeles in de
periode 1939 tot 1942. Ik vond die treinritten toen opwindend en romantisch tegelijk.
Nu echter kijk ik daar anders op terug: ik
kan het idee van trein op dat moment enkel
verbinden met het feit dat ik als jood andere
treinen had moeten nemen, had ik toen in
Europa geleefd. Met mijn compositie wil ik
over deze situatie gaan reflecteren.’ Reich

heeft met zijn echtgenote, de videokunstenares Beryl Korotin, in een aantal grote muziektheatrale stukken naar zijn joodse ‘roots’
gezocht. In het tweede deel gaat het om die
andere treinen, die joden afvoerden naar de
kampen tijdens de tweede wereldoorlog. De
treinfluiten gaan over in sirenes. Het derde
deel beschrijft een optimistisch geloof in de
toekomst, vanuit een oorlogservaring: een
overlevende herinnert zich hoe mooi een
meisje zong, de Duitse soldaten hoorden
het graag.
Reich voerde in dit werk uit 1988 een bijzonder herkenbare nieuwe componeerwijze
in, in combinatie met de minimalistische
repetitieve elementen: de ‘speech melody’.
De korte motieven van de strijkers zijn zowel
naar toonhoogteverloop als naar ritme een
vrije ‘transcriptie’ van de gesproken woorden en korte zinnen die op de tape voorkomen. Meestal wordt een nieuw motief door
één strijker aangebracht. Op de tape staan
fragmenten uit interviews met Amerikanen
en Europeanen, die het hebben over de
vooroorlogse jaren en de oorlog zelf. Onder
hen zijn drie overlevenden van de holocaust
en Reichs gouvernante.
Yves Knockaert

tetralyre / BRAHMS
De Hongaarse dansen voor vierhandig klavier zijn de
populairste stukken van Brahms. Ook in zijn ‘meer
serieuze’ werken, zoals de pianokwartetten, grijpt hij
graag naar de ‘style hongrois’ terug. Het kruim van de
Belgische kamermuzikanten brengt in twee knap opgebouwde programma’s enkele van de mooiste bladzijden
uit de romantiek.
za 10.10.09 20.00 Kamermuziekzaal
zo 11.10.09 20.00 Kamermuziekzaal

Concertgebouwcafe
Het Concertgebouwcafé is de ideale ontmoetingsplaats
voor concertliefhebbers. Het rookvrije café met uitzicht
op ‘t Zand is bovendien een goede plek om tijdens de
dag te genieten van de verwenkoffie. We verwelkomen
u graag met een uitgebreide wijnkaart en een ruim
aanbod van lunches. Op dagen met voorstellingen is
het café altijd open.

WWW.CONCERTGEBOUW.BE
+32 70 22 33 02
IN&UIT BRUGGE, ‘t zand 34, 8000 brugge

