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Imaginarium
Ensemble
& Enrico Onofri
La voce nel violino
Kamermuziekzaal - 20.00
19.15 Inleiding door Ignace Bossuyt

Biografieën
De carrière van Enrico Onofri (Ravenna)
schoot uit de startblokken toen Jordi Savall
hem vroeg als concertmeester van La
Capella Reial de Catalunya. Al snel speelde
Onofri ook bij Concentus Musicus Wien,
Ensemble Mosaiques en Concerto Italiano.
Sinds 1987 is hij concertmeester en solist
van Il Giardino Armonico. Als dirigent werkt
hij onder meer met het barokorkest Divino
Sospiro. Enrico Onofri is de bezieler van het
IMAGINARIUM Ensemble, opgericht om
Italiaans vioolrepertoire uit de barokperiode
te vertolken. Hij nam talloze cd’s op, die met
diverse prijzen aan de haal gingen. Onofri
doceert barokviool en barokinterpretatie
aan het Conservatorio Bellini in Palermo, en
wordt uitgenodigd voor masterclasses over
heel Italië en in de rest van Europa.
Het IMAGINARIUM Ensemble (Imaginarium
= ‘het rijk der beelden’) werd opgericht
door Enrico Onofri. Elk van de musici is
actief in vooraanstaande barokensembles.
Zo is Riccardo Doni sinds 1994 de vaste
klavecinist van Il Giardino Armonico, en
dirigeert hij al sinds 1984 het vocale ensemble Musica Laudantes. Violist, altviolist en
luitist Alessandro Tampieri is concertmeester
bij de Academia Montis Regalis en speelt
onder andere ook bij Il Giardino Armonico,
L’Arpeggiata en La Fenice. Harpiste Margret
Köll op haar beurt kennen we van ensembles
als Europa Galante, Balthasar-NeumannEnsemble en Collegium Vocale Gent. Onlangs nog werd zij als soliste uitgenodigd
door Ivor Bolton in de Bayrische Staatsoper
in München. Alessandro Palmeri, ten slotte,
is als cellist verbonden aan de Academia
Montis Regalis en L’Astrée. Het programma
‘La voce nel violino’ verscheen in 2006 op cd
bij Zig-Zag Territoires. Een gloednieuwe opname van Vivaldi’s kamermuziek komt binnenkort uit bij Deutsche Harmonia Mundi.
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“La voce nel violino”
vioolrepertoire uit de vroege 17e eeuw
Giovanni Paolo Cima (1570-1630), Sonata per il violino (1610)
Marco Uccelini (1603/10-1680), Sonata La Luciminia Contenta (1645)
Giovanni Battista Fontana (?1589-1630), Sonata Seconda (1641)
Giovanni Paolo Cima, Sonata per Cornetto, over Violino (1610)
Giovanni Battista Fontana, Sonate Terza (1641)
Claudio Monteverdi (1567-1643), Mentre vaga angioletta (1638)
Riccardo Rognoni (ca 1550-?), Ancor che col partire, passeggiato (1641)
Dario Castello (1e helft 17e eeuw), Sonata Seconda (1640)
— Pauze —

Dario Castello, Sonata Prima (1640)
Carlo Gesualdo (1561-1613), Asciugate i begli occhi (1613)
Giovanni Bassano (1560/61-1617), Ricercata Seconda (1585)
Riccardo Rognoni (ca 1550-1626), Vestiva i colli, passeggiato (1620)
Claudio Monteverdi, Armato il cor d’adamantina fede (1638)
Girolamo Frescobaldi (1583-1643), Se l’aura spira tutta vezzosa (1630)
Giovanni Antonio Pandolfi Mealli (ca 1660-69), Sonata La Cesta (1660)
kamermuziek

focus
viool

‘Affetti musicali’:
de emotionele stem
van de viool
In 1617 verscheen in Venetië een verzameling instrumentale muziek onder de merkwaardige titel Affetti musicali. De componist
was de vioolvirtuoos Biagio Marini, lid van
het ensemble van de San-Marcobasiliek
geleid door Claudio Monteverdi. Deze
bundel bevat zeer uiteenlopende muziek
voor een tot drie violen en basso continuo.
De titel is niets minder dan een programmaverklaring: ‘muzikale affecten’ wijst nadrukkelijk op de expressieve mogelijkheden en
de emotionele impact van de instrumentale
muziek. Marini postuleert dat de weergave
van emoties en de overdracht ervan op
de toehoorders niet alleen het voorrecht
waren van de vocale muziek, waar de tekst
richtingbepalend was voor de aard van de
expressie, maar evenzeer de instrumentale
muziek toekomt. Hierbij wil hij niet zozeer
de vocale muziek nabootsen, maar een
eigen instrumentale ‘taal’ ontwerpen die wel
verwijst naar de eigentijdse composities met
een tekst, maar die toch vooral gedacht is
vanuit het instrument.
Omstreeks 1600 had een spectaculaire
omwenteling plaats in de West-Europese
muziek. De ‘geleerde’ polyfonie kreeg het
gezelschap van een geduchte concurrent:
de begeleide monodie, waarbij één vocale
partij het verloop van de muziek bepaalt,
ondersteund door een instrumentale bas,
de basso continuo. De stem staat volledig
in functie van de emotionele overdracht van
de tekst, nu eens door de imitatie van een
retorische spreekstijl, in het verhalende of
dramatische recitatief, dan weer door op de
dans geïnspireerde liederen of vaak extreem
virtuoze aria’s. De eerste volwaardige vruchten van deze stile moderno waren monodi-

sche madrigalen en de eerste opera’s, zoals
Orfeo van Claudio Monteverdi (1607).
De theatrale dramatiek van deze vocale
werken werd kort nadien op solistische instrumenten overgebracht door de Milanees
Giovanni Paolo Cima, in enkele composities
voor viool en basso continuo (1610). Typisch
voor deze affectgeladen muziek zijn de
sterke contrasten (onder meer in tempo
en dynamiek), de abrupte stemmingswisselingen en de vaak virtuoze versieringen.
De snelle ontwikkeling van de vioolbouw in
centra als Brescia en Cremona stimuleerde
de componisten om steeds meer idiomatisch te componeren voor het instrument,
al lieten heel wat componisten aanvankelijk
de keuze tussen de viool en een blaasinstrument, zoals de cornet. In de eerste helft van
de 17e eeuw volgde uitgave na uitgave met
briljante vioolmuziek, van Noord-Italiaanse
componisten als Biagio Marini, Giovanni
Battista Fontana, Dario Castello en Marco
Uccellini.
Een publicatie uit 1649 met solowerken van
Uccellini is de eerste verzameling composities die exclusief solosonates bevat voor
viool en basso continuo. Er wordt geen
keuze meer gelaten voor andere instrumenten en de speeltechniek is helemaal gedacht
vanuit de viool, met een ver doorgedreven
virtuositeit, een uitgebreide ambitus tot drie
octaven, grote melodische sprongen, gebruik van dubbelgrepen, typische violistische
trekjes zoals tremolo … Zijn muziek is vaak
grillig, bizar en onvoorspelbaar, met soms
vreemde, momenteel moeilijk te verklaren
titels, zoals La Luciminia contenta.
De Italiaanse vioolmuziek werd al snel
populair ten noorden van de Alpen, vooral
in het Duitse taalgebied. Biagio Marini was
onder meer werkzaam aan het hof van

Wittelsbach (en ook enige tijd in Brussel). Een andere Italiaan, Giovanni Antonio
Pandolfi Mealli, verbleef tussen 1660 en
1669 aan het Habsburgse hof in Innsbruck,
waar hij kennismaakte met de beroemde
operacomponist Marco Antonio Cesti. De
vioolsonate La Cesta is bedoeld als een
hulde aan zijn Italiaanse collega. De invloed
van de Italiaanse vioolmuziek op de Duitse
virtuozen uit de late 17e eeuw is moeilijk
te overschatten. Het werk van Heinrich
Schmelzer, Heinrich Ignaz Franz von Biber en
Johann Jakob Walther is ondenkbaar zonder
de Italianen. Hun composities voor viool
stonden dan weer model voor de vioolmuziek van Johann Sebastian Bach.
Vooraleer de vioolmuziek als zelfstandig
repertoire tot ontwikkeling kwam, werd heel
wat vocale muziek instrumentaal uitgevoerd
of diende ze als uitgangspunt voor diverse
soorten, vaak improvisatorische arrangementen. In de late 16e eeuw waren vooral
polyfone madrigalen geliefd als basis voor
virtuoze bewerkingen. Enkele daarvan waren
echte tophits, zoals Ancor che col partire
van Cipriano de Rore en Vestiva i colli van
Palestrina. De instrumentalist Riccardo
Rognoni schreef in 1592 een theoretisch
geschrift met versierde versies (passaggi)
van onder meer deze madrigalen, als pedagogische modellen voor verdere studie. In
sommige traktaten, zoals van de befaamde
Venetiaanse instrumentalist Giovanni
Bassano (1585), komen al korte solistische
werkjes voor, die echter nog veraf staan van
de krachtige muziektaal die de componisten
uit de 17e eeuw spreken.
Ook vroeg-17e-eeuwse polyfone of monodische vocale composities, bijvoorbeeld
van Carlo Gesualdo, Claudio Monteverdi
of Girolamo Frescobaldi, lenen zich uitstekend voor een instrumentale uitvoering.

Het resultaat is bijzonder bevredigend, net
omdat de componisten van zowel vocale
als instrumentale muziek streefden naar een
verhoogde expressie, vaak zelfs naar een
extreme emotionaliteit (zoals Monteverdi
in de madrigalen uit de achtste bundel,
Madrigali guerrieri et amorosi, 1638). De
affectieve ‘lagen’ die de componisten van
die tijd aanboren zijn onuitputtelijk: van de
aanstekelijke lyriek van Frescobaldi’s lied Se
l’aura spira tot de oorlogszuchtige kreten in
Monteverdi’s ‘madrigale guerrero’ Armato il
cor. Hier is de minnaar een krijger in dienst
van de Liefde: in zijn drang naar directe,
onmiddellijk herkenbare (en voelbare) expressie bootst Monteverdi trompetsignalen
na, die oorlog en strijd oproepen. De viool,
met zijn expressieve mogelijkheden, zijn rijkdom aan klankkleuren en zijn uitzonderlijke
flexibiliteit, is ideaal om een vocale partij
te vervangen: ‘la voce nel violino’, de stem
kruipt in de huid van de viool.

Ignace Bossuyt

De kunst van het ‘verkleinen’
De kunst van het verkleinen of diminueren is
de kunst van het omspelen van een gegeven toon of toonafstand met steeds kortere
(kleinere) notenwaarden. Diminueren was
destijds een gangbare praktijk en vormde
een ware uitdaging voor het improvisatietalent van menig uitvoerder (zanger, cornettospeler, violist, gambist, organist …).
In de 16e en 17e eeuw was diminueren
eveneens een essentieel onderdeel van het
componeren, vooral in Italië en Spanje, later
ook in Duitsland, Oostenrijk en zowat heel
West-Europa. In feite kan men stellen dat
alle latere virtuositeit, tot op vandaag, haar
oorsprong vindt in de 16e- en 17e-eeuwse
kunst van het diminueren. Wat anders
zijn al die virtuoze en soms aartsmoeilijke
notenslierten dan ‘omspelingen’ van het
thematische materiaal?

van het diminueren. Diruta onderscheidt vijf
soorten diminuties: minuta of verdelingen,
groppi, tremoli, clamationi en accenti.
De vermoedelijk vroegst gekende traktaten
over de kunst van het diminueren zijn de
Opera intitulata Fontegara uit 1535 en de
Regola rubertina uit 1542, beide van
Sylvestro Ganassi (1492-midden 16e eeuw).
Het eerste traktaat handelt over het bespelen van de blokfluit en het tweede over
zowat alles wat de viola da gamba aanbelangt. Dat diminueren onderdeel was van
de uitvoeringspraktijk blijkt reeds uit de titel
van La Fontegara: ‘La Fontegara, la quale
insegna di suonare il flauto con tutto l’arte
opportuna ad esse istria (industria) massime
il diminuire, il quala sara utile ad ogni instrumento di fiato e chorde et anchora ad chi si
diletta di canto.’
Johan Huys

Al voor 1600 verschenen er traktaten over
de kunst van het diminueren. Zo werd in
1584 Il vero modo di diminuir, libri I et II
gepubliceerd, een werk van Girolamo Dalla
Casa, die samen met zijn broers Giovanni en
Nicolò het eerste permanente instrumentaal
ensemble vormde dat aan San Marco in
Venetië verbonden was. Het is een belangrijke historische bron voor de verschillende
diminutietechnieken die gebruikt werden in
laat-16e-eeuwse motetten en madrigalen.
Giovanni Bassano (ca 1558-1617) werd zo
bekend met zijn traktaat over diminuties
uit 1585 dat het hem de betrekking van
assistent-leraar zang aan het seminarie van
San Marco opleverde. In het eerste uitgebreide traktaat over het orgelspel (Il transilvano, o dialogo sopra il vero modo di sonar
organi e stromenti da penna), verschenen in
1593, behandelt de auteur Girolamo Diruta
(ca 1554-na 1610) naast houding, vingerzetting en dies meer ook uitgebreid de kunst

uit The modern Musick-Master van Peter Prelleur, 1730

vr 27.11.09 / 20.00 / Concertzaal
La Petite Bande & Ex Tempore /
Haydn
De zogenaamde ‘Paukenmesse’ van Haydn is geïnspireerd op de veldtochten van Napoleon. La Petite
Bande en Ex Tempore vormen het geknipte collectief
voor deze flamboyante bekroning van de 18e-eeuwse
mistraditie, waarin vocale solisten, koor en orkest elkaar
voortdurend uitdagen. Ook de expressieve Symfonie
nr. 26 (‘Lamentatio’) maakt deel uit van dit prachtige
Haydnprogramma.

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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