za 10 en zo 11.10.2009

TetraLyre
Brahms
Kamermuziekzaal - 20.00
19.15 Inleiding door Jan Christiaens

Biografieën
TetraLyre is een organisch gegroeid ensemble van gelijkgestemde musici die een
stevige ervaring opgebouwd hebben in de
kamermuziek of als solist. De basis van het
ensemble wordt gevormd door een pianokwartet: Nana Kawamura (viool), Tony Nys
(altviool), Geert De Bièvre (cello), Jan
Michiels (piano). Het kwartet verkent vanuit
de grote canon van het negentiende-eeuwse
kamermuziekrepertoire de muziekgeschiedenis, met als leidraad ‘Ascolta!’ (de uitroep
van Prometheus in ‘Prometeo’ van Luigi
Nono), of de traditie als grote en eigentijdse uitdaging. Klassieke en romantische
kamermuziek staat vaak op het programma.
Ook bekend, minder bekend, hedendaags
repertoire en creaties komen aan bod. In
het tijdschrift Diapason werd hun eerste cd
met de twee pianokwartetten van Dvořák
zeer lovend onthaald: ‘La comparaison avec
l’ancienne version de référence des Julliard
et Firkusny est passionnante. La légèreté du
piano apporte une lisibilité et une fraîcheur
qui renouvellent notre écoute (…) ils mettent en évidence, avec un raffinement rare,
les plus infimes détails de ces partitions
inventives et variées (…).’

Inge Spinette studeerde piano in Brussel
en specialiseerde zich in liedbegeleiding in
de Guildhall School of Music and Drama in
Londen. Haar leraars waren Graham Johnson, Robin Bowman, Erwin Gage. Ze volgde
verder les bij o.a. Helmut Deutsch en Gerard
Souzay. Sinds 1992 is ze verbonden aan de
Munt. Ze wordt regelmatig gevraagd om
zangwedstrijden te begeleiden. Ook begeleidde ze masterclasses. Als liedbegeleidster
was ze te horen in Bozar, Flagey, deSingel,
Concertgebouw Brugge, evenals in het
Concertgebouw Amsterdam, Musikverein
Wien, Châtelet Parijs. Inge Spinette concerteerde met José van Dam, Sophie Koch,
Katarina Gubanova, Christianne Stotijn,
Jennifer Larmore, Franz-Josef Selig. Met
pianist Jan Michiels vormt ze een pianoduo
sinds 1990.

TetraLyre
Jan Michiels en Inge Spinette
piano (Steinway 1875)
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altviool
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cello

kamermuziek

focus
brahms

za 10.10.2009
Johannes Brahms (1833-1897),
Fantasieën voor piano opus 116
Capriccio in d (Presto energico)
Intermezzo in a (Andante)
Capriccio in g (Allegro passionato)
Intermezzo in E (Adagio)
Intermezzo in e (Andante con grazia ed intimissimo sentimento)
Intermezzo in E (Andantino teneramente)
Capriccio in d (Allegro agitato)
Hongaarse dansen voor vierhandig klavier nrs. 1-10
Erstes Heft (Allegro molto - Allegro non assai - Allegretto - Poco sostenuto - Allegro)
Zweites Heft (Vivace - Allegretto - Presto - Allegro non troppo - Presto)
— Pauze —
Pianokwartet nr. 1 in g opus 25
Allegro
Intermezzo / Allegro (ma non troppo)
Andante con moto
Rondo alla Zingarese (Presto)

zo 11.10.2009
Johannes Brahms (1833-1897),
Drie intermezzi voor piano opus 117
Andante moderato
Andante non troppo e con molto espressione
Andante con moto
Hongaarse dansen voor vierhandig klavier nrs. 11-21
Drittes Heft (Poco andante - Presto - Andantino grazioso - Un poco andante Allegretto grazioso - Con moto)
Viertes Heft (Andantino - Molto vivace - Allegretto - Poco allegretto - Vivace)
— Pauze —
Pianokwartet nr. 2 in A opus 26
Allegro non troppo
Poco adagio
Scherzo (Poco allegro)
Finale (Allegro)

za 10.10.2009
Kamermuziek met
orkestrale allures
Brahms’ voorliefde voor de piano blijkt niet
alleen uit zijn composities voor piano solo en
zijn twee pianoconcerti, ook in zijn kamermuziek speelt het klavier een prominente
rol. Van de vierentwintig kamermuziekwerken zijn er slechts acht waarin de piano
niet meespeelt. In de drie pianokwartetten,
die nagenoeg tezelfdertijd gecomponeerd
werden, geeft de pianopartij aanleiding tot
een expansief klankbeeld met een rijk koloriet. Wat Schumann opmerkte over Brahms’
vroege pianomuziek, geldt daarom ook voor
zijn kamermuziek: ze is zwanger van een
symfonisch en orkestraal klankideaal.
Van de drie pianokwartetten sluit het eerste
uit 1861 het nauwst aan bij het muzikale
denken van Ludwig van Beethoven. Vooral
de snit van het thematisch materiaal en de
rijk gediversifieerde verwerking ervan in de
loop van de compositie zijn een stilzwijgend
eerbetoon aan Beethoven. Nochtans werd
het pianokwartet, net als andere genres
uit de kamermuziek, argwanend bekeken
door de toenmalige vooruitgangsdenkers
van de Nieuw-Duitse School. Volgens de
musicoloog Franz Brendel, die de naam
‘Neudeutsche Schule’ in 1859 lanceerde,
moest de muziek na Beethoven immers
overgaan in een nieuw stadium, gekenmerkt
door een versmelting van kunstvormen in
nieuwe muzikale genres. De programmamuziek van Franz Liszt en Richard Strauss en
het muziekdrama van Richard Wagner waren
volgens Brendel het uithangbord van deze
progressieve richting. De kamermuziekgenres daarentegen waren volgens de NieuwDuitse School te beladen met conventies

en artistieke canons uit het verleden om als
vehikel van de muzikale vernieuwing te kunnen fungeren. Brahms dacht hier duidelijk
anders over! In maart 1860 ondertekende
hij, samen met de violist Joseph Joachim en
enkele anderen, een manifest waarin hij zich
distantieerde van de esthetische ideeën van
de kring rond Franz Liszt (die Brahms’ talent
nochtans hoog inschatte). De 27-jarige
Brahms ondervond al vlug dat zijn duidelijke stellingname ook minder aangename
gevolgen had. Toen hij in de zomer van
1860 vijf composities – waaronder zijn eerste
pianoconcerto en de twee orkestserenades
– instuurde naar uitgever Breitkopf & Härtel,
werd alleen de eerste serenade aanvaard
voor publicatie.
Zijn eerste pianokwartet verging het gelukkig anders. Brahms legde er de laatste hand
aan in september 1861, en stuurde een
kopie naar Joseph Joachim, wiens advies hij
hoog inschatte. Alhoewel Joachim wat vragen had bij de complexe en vrije vorm van
de eerste beweging, was hij razend enthousiast over de Hongaarse finale van het pianokwartet. Ook al was Brahms op formeel
vlak geen grote vernieuwer, toch sprong
hij vaak heel vrij om met de overgeleverde
vormpatronen. In de eerste beweging van
het pianokwartet vinden we Brahms’ vrije
interpretatie van de sonatevorm, gekenmerkt door een complex en uitgebreid (373
maten!) spel met drie thematische ideeën
en talrijke brugthema’s. Desalniettemin blijft
het eerste thema prominent op de voorgrond: het is het enige dat Brahms oppikt in
de centrale doorwerking van deze beweging. Ook de coda van deze beweging is
uitsluitend op het eerste thema gebaseerd.
In de plaats van een scherzo vinden we een
intermezzo in een ABA-vorm. Onder de
gracieuze oppervlakte van deze beweging
presenteert Brahms ongewone harmonieën

en verstoort hij het ritmisch gevoel van de
luisteraar met onverwachte accenten.
Het kroonstuk van dit pianokwartet vormt
de finale, het Rondo alla zingarese. De Hongaarse invloeden in Brahms’ muziek gaan
terug op het revolutiejaar 1848, toen er een
(mislukte) poging ondernomen werd om de
39 Duitse staten tot een nationale eenheid
samen te voegen. Daarop zochten vele
vluchtelingen – onder wie heel wat nationalistisch gezinde Hongaren – de havenstad
Hamburg op, in de hoop daar te kunnen
inschepen naar de Verenigde Staten. Onder
hen bevond zich de beroemde violist Eduard
Reményi, die voor een optreden in Hamburg
de jonge Brahms engageerde als begeleider. Brahms was meer dan gecharmeerd
door de Hongaarse zigeunermuziek die
Reményi pleegde in te lassen in zijn concertprogramma’s. Deze begeestering mondde
uit in een reeks van eenentwintig Hongaarse
dansen voor vierhandig klavier, gecomponeerd tussen 1852 en 1869. Brahms weet
de sfeer van de Hongaarse zigeunermuziek
even effectief op te roepen in het slotdeel
van het eerste pianokwartet. Op formeel
vlak is de gevarieerde, episodische structuur
heel opmerkelijk. Er zijn talrijke wijzigingen
van tempo, sfeer en instrumentatie. De vrijheid die het spel van de zigeuners kenmerkt,
heeft Brahms ook op formeel vlak weten te
valoriseren. Verder is hij erin geslaagd om de
typisch Hongaarse sonoriteit op te roepen.
De razendsnelle loopjes in parallelle octaven
op de piano doen onmiskenbaar denken aan
het cimbalon, het begeleidingsinstrument
bij uitstek van de zigeunermuziek. Ook al
is de vorm erg gediversifieerd, de niet aflatende stuwing van het ritme verenigt heel
het slotdeel in één lange opgang naar de
slotmaten.

In de Fantasieën opus 116 (1892), een
bundel van zeven late klavierstukken van
Johannes Brahms, worden enkele tendensen
uit het vroegere werk op de spits gedreven.
Brahms verzaakt hier aan de uitgebreide
vormpatronen, waarin hij zich eerder zo
meesterlijk had uitgedrukt, en kiest voor
relatief korte klavierstukken, meestal in
een eenvoudige ABA-vorm. Toch kan er
bezwaarlijk sprake zijn van een vereenvoudiging in het late werk. Anders dan
hun romantiserende titels ‘Intermezzo’ en
‘Capriccio’ doen vermoeden, zijn de zeven
fantasieën ontsproten aan een heel bewuste, constructieve intentie van de componist.
De motivische concentratie wordt erg ver
doorgedreven, in zoverre er geen noot
klinkt die niet op de een of andere manier
afgeleid is van de basismotieven. Verder
laat Brahms zijn voorliefde voor ritmische
accentverschuivingen hier de vrije loop.
In het eerste stuk Capriccio, bijvoorbeeld,
noteert Brahms telkens een accent op de
derde tel van de maat, normaalgezien een
niet-geaccentueerde tel. Daardoor ontstaat
een sterke discrepantie tussen hoe de muziek genoteerd is en hoe ze waargenomen
wordt. In het B-gedeelte van het laatste
stuk, eveneens een Capriccio, demonstreert
Brahms de relativiteit van de maatstreep.
Het begeleidingspatroon volgt de maatsoort
weliswaar heel netjes, maar de melodie
wordt met een halve tel vertraging ingezet,
waardoor er een fascinerend samenspel van
twee andere tijdsordeningen ontstaat.
Jan Christiaens

zo 11.10.2009
Behoeder van de
kamermuziek
Johannes Brahms koesterde heel zijn leven
lang een bijzondere voorliefde voor de
kamermuziek. Op zich is dit feit niet zo
opmerkenswaardig, ware het niet dat de
interesse van de progressief georiënteerde
componisten uit die tijd nagenoeg exclusief
uitging naar het muziekdrama (Wagner) en
het symfonische gedicht (Liszt). In hun ogen
was de kamermuziek te beladen met de
erflast van het verleden om als katalysator te
fungeren van de verhoopte vernieuwing van
de compositiepraktijk. Brahms hield er, zoals
bekend is, een andere mening op na. Hij
wist maar al te goed dat werkelijke vernieuwing zich afspeelt aan de binnenkant van de
muziek, met name door de manier waarop
een componist zijn muzikale basismateriaal
vormgeeft. Zo komt het dat de titels van
Brahms’ kamermuziekwerken een verkeerde
indruk kunnen wekken. Je vindt er immers
vooral traditionele genres (strijkkwartetten,
duosonates, pianotrio’s en -kwartetten etc.),
die al een hele geschiedenis achter zich hebben. De componist kan derhalve niet anders
dan tot op zekere hoogte rekening houden
met de conventies, esthetische codes en
muzikale wetmatigheden die zich in de loop
van die geschiedenis afgetekend hebben.
Precies daarom vonden de componisten van
de zogenaamde Nieuw-Duitse School in de
kamermuziek geen geschikte bedding voor
hun vernieuwingsdrang. Ze wilden veeleer
tabula rasa maken en zelf de bakens
uitzetten.
Brahms heeft nochtans gedemonstreerd dat
zelfs traditionele genres als het pianokwartet
draagkrachtig genoeg zijn om daadwerkelijk

muzikale vernieuwingen voort te brengen.
Hij wijdde zich in het begin van de jaren
1860 intensief aan het genre, en daar zijn
ongetwijfeld ook andere dan zuiver muzikale redenen voor. Na de slecht onthaalde
uitvoering van zijn eerste pianoconcerto
(Leipzig, januari 1859) probeerde Brahms
opnieuw publieke erkenning te vinden met
composities in een genre waarin hij uitblonk,
de kamermuziek met piano. Ongetwijfeld
speelde ook het feit mee dat Brahms hoopte de leider te worden van de Hamburger
Philharmonische Konzerte – een hoop die in
1863 echter ijdel zou blijken.
Het Tweede Pianokwartet opus 26 werd
voltooid in de herfst van 1861, kort na het
eerste (opus 25). De muziekcriticus Eduard
Hanslick, nochtans een fervent aanhanger
van Brahms’ esthetiek, kon zijn ontgoocheling maar moeilijk verbergen: hij vond de
thema’s van het tweede pianokwartet ‘nietszeggend en droog’. Toch begreep Hanslick
maar al te goed waarom Brahms precies
voor dergelijke thema’s had gekozen. Een
eenvoudig beginthema laat namelijk des
te ingrijpender variaties, transformaties en
afleidingen toe in de loop van de compositie. Het is precies op dit vlak dat Brahms zijn
absolute meesterschap bewijst. Daarmee
vormt hij een uiterst belangrijke schakel
tussen de muziek van de 18e en de 20e
eeuw. Zijn muzikaal denken bouwt een brug
tussen de uitgebalanceerde architectonische
vormen van de late 18e eeuw en de eerder
logisch-organische vorm van het begin van
de 20e eeuw. Terwijl de muzikale vormpatronen in het eerste geval een soort mal
zijn, onverschillig tegenover de inhoud
die ze ontvangen, begint de relatie tussen
vorm en inhoud bij Brahms om te slaan. Uit
Brahms’ muziek blijkt dat de overkoepelende vorm van een stuk ook gegenereerd kan
worden door de bewerkingen die de

componist uitvoert op de inhoud (de muzikale thema’s). Deze organische opvatting
van muzikale vorm werd verder uitgewerkt
door de 20e-eeuwse vernieuwer Arnold
Schönberg, die Brahms als een van zijn belangrijkste voorbeelden beschouwt.
De vormgenererende kracht van muzikale
thema’s en hun bewerkingen, daarover gaat
het in het Tweede Pianokwartet. De eerste
beweging is opgebouwd rond drie thema’s,
die hun gemeenschappelijke motivische oorsprong niet kunnen verbergen. Zo smeedt
Brahms dit uitgebreide openingsdeel tot
een hechte eenheid samen. Het emotionele
hoogtepunt van dit kwartet is de tweede
beweging, een lang uitgesponnen nocturne waarin de piano de hoofdrol speelt.
Betoverend mooi zijn de piano-arpeggio’s
die uit het diepe register opwellen en het
harmonische evenwicht even aan het wankelen brengen. Het beginthema van deze
trage beweging vertoont een opvallende
melodische gelijkenis met het eerste van
de Drie intermezzi opus 117 (1892). De
gelijkenis strekt zich echter nog verder uit:
in het beroemde Wiegenlied (Guten Abend,
gut’ Nacht – opus 49 nr 4, 1868) vinden we
nagenoeg dezelfde melodische curve terug.
Het is heus niet toevallig dat Brahms de
intermezzi karakteriseerde als ‘Wiegenlieder
meiner Schmerzen’. De ‘Nachtmusik’ van het
pianokwartet, het instrumentale wiegelied
uit de intermezzi en het gezongen wiegelied: kennelijk werd het muzikale karakter
van de berceuse door Brahms geassocieerd
met een specifieke melodische wending,
waarnaar hij meermaals teruggreep.
Dat Brahms bij de compositie van zijn
pianokwartet zijn licht opgestoken heeft
bij Franz Schubert, blijkt onmiskenbaar uit
het Scherzo van het pianokwartet. De zettingswijze, waarbij de strijkers het thema

voorstellen en de piano het daarna imiteert
in vloeiende parallelle octaven, zal de luisteraar aan Schuberts Forellenkwintet doen
denken. In de Finale van dit pianokwartet
kan Brahms de sprankelende inventiviteit
en de meeslepende Hongaarse dansritmiek
van het eerste pianokwartet maar moeilijk
evenaren. De invloed van de Hongaarse
zigeunermuziek is dan ook veel minder
uitgesproken. Dat is wel even anders in de
Hongaarse dansen voor piano vierhandig,
die Brahms tussen 1852 en 1869 componeerde. Brahms putte hiervoor rijkelijk uit
de traditie van de Hongaarse folkloristische
muziek, die hij ontdekte door de samenwerking met de Hongaarse violist Eduard
Reményi. De jonge Brahms componeerde
ook zelf in de Hongaarse stijl: de melodieën
van de Hongaarse dansen nummer 11, 14 en
16 zijn van zijn hand. Anders dan bijvoorbeeld de Hongaarse rapsodieën van Franz
Liszt probeerde Brahms het klankbeeld van
de zigeunerensembles zo getrouw mogelijk
te vertalen naar een zetting voor vierhandig
piano. De dansen leggen niet alleen getuigenis af van de pianistieke kwaliteiten van
Brahms. Ook zijn grootheid als componist
wordt erdoor in de verf gezet: deuntjes en
dansen uit de zigeunermuziek worden door
hem herschapen en opgetild tot het niveau
van muzikale meesterwerken zonder dat ze
hierdoor ook maar in het minst de originele
inspiratie verraden.
Jan Christiaens

The Brahms connexion III:
Eduard Reményi, geboren
Hoffmann (1828-1898)
Eduard Reményi was ooit een beroemde
en beruchte Hongaarse violist die in 1846
debuteerde in Pest en in de daaropvolgende jaren furore maakte in Parijs en Londen.
Hij was een overtuigd nationalist die in
1848/1849 betrokken raakte bij de Hongaarse onafhankelijkheidsstrijd. Als medestander
van Lajos Kossuth (de Hongaarse nationale
held die later – in 1903 – Béla Bartók inspireerde tot het componeren van zijn symfonisch gedicht Kossuth) werd hij beschouwd
als een revolutionair en na het neerslaan van
de Hongaarse opstand tegen Oostenrijk het
land uitgezet. Hij emigreerde naar de V.S.,
maar keerde in 1852 naar Europa terug en
vestigde zich, zoals vele van zijn destijds uitgeweken landgenoten, in Hamburg. Het was
daar dat Brahms de Hongaarse volksmuziek
leerde kennen en in contact kwam met de
enorm succesvolle Reményi.
In die periode genoot Brahms nauwelijks
bekendheid. Hij gaf wat pianoles, was begeleider in het theater en componeerde
salonstukjes à la mode voor de uitgever
Cranz, misschien onder het collectieve
pseudoniem G.W. Marks. Tussen Brahms
en Reményi klikte het onmiddellijk en op
19 april 1853 verliet de 20-jarige Brahms
zijn geboortestad om gedurende enkele
maanden met Reményi te concerteren in
zowat alle belangrijke Duitse steden. Maar
na een bezoek in Weimar aan Liszt, die
Reményi zeer bewonderde, en de weigering
van Brahms om bij Liszt verder compositie te
studeren, annuleerde Reményi, die een dergelijke houding het toppunt van stupiditeit
vond, alle verdere concerten met Brahms.

De Hongaar Liszt werd Reményi’s artistieke
leidsman en vriend. De verdere carrière van
Reményi leest als een ware avonturenroman.
Van 1854 tot 1859 was hij viool solo in dienst
van koningin Victoria. In 1865 ondernam hij
een briljante concerttournee door Frankrijk,
Duitsland, België en Nederland. In 1877 verblijft hij in Londen en in 1878 toert hij in de
V.S., Canada en Mexico. Een wereldtournee
die hem tot in Japan, China en Zuid-Afrika
bracht, stond in 1886 op zijn programma.
Naar het einde van zijn leven toe had hij te
kampen met gezondheidsproblemen en kon
hij steeds minder uitpakken met zijn eertijds
zo fenomenale techniek. Omstreeks 1898
trad hij nog enkel op in vaudevilletheaters.
Zijn dood was al even spectaculair als zijn
leven. Bij het spelen van het pizzicato uit
de balletsuite Sylvia van Leo Delibes tijdens
een concert in het Orpheum Theater in
San Fransico, stortte hij in en overleed aan
de gevolgen van een beroerte op 15 mei
1898. Enigszins bekend bleef hij door zijn
‘Nouvelle école du violon’, een verzameling transcripties van walsen, mazurka’s en
polonaises van Chopin en werkjes van Bach,
Schubert etc., en natuurlijk vooral ook door
zijn duo met Brahms dat toch enkele maanden standhield.
Johan Huys

Eduard Reményi en Johannes Brahms

FOCUS BRAHMS
Het Concertgebouwseizoen 2009-2010 legt een focus op Johannes Brahms, die erin slaagde een
synthese te brengen van romantische expressiviteit, klassieke traditie, vernieuwingen en volksmuziek.
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Brussels Philharmonic / Michel Tabachnik & Jan Michiels / Symfonie nr. 2
Antje Weithaas, Quirine Viersen, Silke Avenhaus / Viool- en cellosonates
Plamena Mangova / Pianosonate nr. 3
Danel Kwartet / Integrale strijkkwartetten en -kwintetten 1
Danel Kwartet / Integrale strijkkwartetten en -kwintetten 2
Danel Kwartet / Integrale strijkkwartetten en -kwintetten 3
Kammerorchester Basel / Paul Mccreesh / Symfonie nr. 3

Concertgebouwcahier
Johannes Brahms
Samen met vijf andere Vlaamse musicologen schreef
Steven Vande Moortele een toegankelijke gids over
Johannes Brahms. De auteurs gaan na wat Brahms leerde van zijn directe voorbeelden Beethoven, Schubert
en Schumann en van oude meesters als Bach en Schütz.
Bovendien analyseren ze hoe Brahms’ even doorwrochte
als verinnerlijkte muziek, niet minder dan de muziek van
zijn tijdgenoot en zogezegde tegenpool Wagner, naar
de toekomst vooruitwijst.
Te koop in het Concertgebouwcafé en aan de
programmabalies (€ 12 i.p.v. € 14,95).
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