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Glossopoeia
Ensemble intercontemporain,
Richard Siegal, Alberto Posadas
Concertzaal - 20.00
19.15 Inleiding door Rebecca Diependaele

Biografieën
Alberto Posadas (1967, Spanje) volgde
compositieles bij Francisco Guerrero, die
hij nog steeds als zijn belangrijkste leraar beschouwt. Geïnspireerd door Guerrero begon
Posadas aan een voortdurende zoektocht
naar compositiemodellen gebaseerd op mathematische, natuurkundige of architecturale
principes. Het oeuvre van Posadas bestaat
voor het grootste deel uit instrumentale
werken, niet zelden gecomponeerd in opdracht van bekende solisten, ensembles en
festivals.
Alberto Posadas is tevens docent analyse,
harmonie en compositie aan het conservatorium van Majadahonda (Madrid).
Richard Siegal is choreograaf en performer.
Van 1997 tot 2004 danste hij bij het William
Forsythe’s Ballet Frankfurt. In 2002 richtte hij
The Bakery Paris-Berlin op, een organisatie
gericht op internationale artistieke samenwerking en het exploreren van hedendaagse
presentatievormen. Siegals werk is regelmatig te zien in Europa en de VS. In België was
hij reeds te gast op Klapstuk #12 in Leuven
(2005, STUK). Daarnaast is hij verbonden
aan het American Dance Festival, waar hij
onder meer instaat voor de programmering
van het jaarlijkse Forsythe Festival.

Het Ensemble intercontemporain werd
in 1967 opgericht door Pierre Boulez en
verzamelt 31 solisten die eenzelfde passie
delen voor de muziek van de 20ste eeuw,
tot vandaag. Onder de muzikale leiding
van Susanna Mälkki volbrengen ze de missies van spreiding, transmissie en creatie
die vastgelegd zijn in de statuten van het
Ensemble. Sinds 1995 is het ensemble in
residentie in de Cité de la musique
(Parijs) en treedt het op in Frankrijk en in
het buitenland, waar het uitgenodigd wordt
op de belangrijkste internationale festivals.
Het ensemble wordt ondersteund door het
‘ministère de la Culture et de la Communication’ en van de stad Parijs. Voor zijn creatieprojecten in 2010, geniet het Ensemble
intercontemporain van de steun van de
Fondation d’entreprise Hermès.
Het Ircam, Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique is een van de
grootste publieke onderzoekscentra van de
wereld die zich aan de muzikale creatie en
aan wetenschappelijk onderzoek wijden. Het
is een unieke plek waar artistieke, wetenschappelijke en technologische innovatie
samenkomen, die sinds 2006 door Frank
Madlener geleid wordt en meer dan 150
medewerkers telt. Het Ircam ontplooit zijn
drie belangrijkste missies – creatie, onderzoek, transmissie – in de loop van het Parijse
seizoen, van het festival Agora en van tournees in Frankrijk en in het buitenland. Het
Ircam werd opgericht door Pierre Boulez
en is verbonden met het Centre Pompidou,
ondersteund door het Franse ministerie van
cultuur.

Richard Siegal: choreografie en artistieke leiding
Alberto Posadas: compositie
Solisten van Ensemble intercontemporain
Alain Billard: basklarinet
Odile Auboin: altviool
Eric-Maria Couturier: cello
Samuel Favre: percussie
Raphaëlle Delaunay, Julie Guibert, Asha Thomas: dans
Guillaume Tesson: lichtontwerp
Lorenzo Bianchi: Ircam Computer Music Designer
Frédéric Bevilacqua, Emmanuel Fléty, Bruno Zamborlin: Ircam Motion Gesture System
Artefactory Lab: beeldontwerp
Yann Philippe: video
Alexandra Bertaut: kostuumontwerp
opdracht van Ircam-Centre Pompidou, Kairos Music, operadhoy-Madrid
coproductie van Ircam/Les Spectacles vivants-Centre Pompidou, Festival d’Automne Paris, Ensemble
intercontemporain, operadhoy-Madrid
met de steun van SACD (Fonds Musique de Scène), Réseau Varèse (gesubsidieerd door de Europese
Commissie, afdeling Cultuur), CENTQUATRE (partner van Ircam, voor het steunen van experimentele
projecten) en van Adami
technici Ircam
Fabien Gougeon: regisseur
Sylvain Cadars: geluidsingenieur
Jérôme Tuncer: video
Guillaume Tesson: lichtregie
technicus Ensemble intercontemporain
Benjamin Moreau: orkestregisseur en geluidsingenieur
———
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In samenwerking met Ars Musica

Glossopoeia
Eerst en vooral wil ik vermelden dat mijn
interesse voor interactiviteit een natuurlijke uitloper is van de manier waarop ik
de choreografie in het algemeen benader
- meer bepaald een methode gebaseerd
op het spelen, de creatie van relaties tussen
gebeurtenissen. Een gebeurtenis volgt uit de
gebeurtenis die eraan vooraf gaat ...
Met deze woorden begint een interview met
choreograaf Richard Siegal naar aanleiding
van de première van Glossopoeia.
Na eerdere producties waarin interactiviteit
een belangrijke rol speelde, leerde Siegal in
2006 een onderzoeksproject van Frédéric
Bevilacqua en het Franse Ircam kennen. Hierin werd een technologie voor bewegingsherkenning ontwikkeld. Deze ontmoeting zou
uiteindelijk leiden tot een voorstelling waarin
horen en zien krachtig én subtiel met elkaar
verbonden worden. Glossopoeia wordt gekenmerkt door een zeer nauwe band tussen
dans en muziek, een relatie die zelfs tot op
zekere hoogte gethematiseerd wordt in het
werk. Daarbij spelen zowel het ontstaansproces van de muziek, als de technologische
mogelijkheden tot interactie tussen beide
uitdrukkingsvormen, een cruciale rol.
In Glossopoeia wordt gebruik gemaakt van
een sensorensysteem dat de dansbewegingen nauwkeurig registreert. Die informatie kan vervolgens gebruikt worden om
bijvoorbeeld bepaalde parameters van de
muziek te beïnvloeden: textuur, toonhoogte,
harmonie, plaatsing in de ruimte ... Bij
momenten is de interactie opmerkelijk adequaat waarneembaar - Richard Siegal maakt
in hetzelfde interview de vergelijking met
een tekenfilmpje - waardoor het principe
voor de toeschouwer onderlijnd wordt. Op
andere plaatsen is de relatie tussen dans
en muziek minder duidelijk en veeleer op

een structureel niveau aanwezig. Siegal en
Posadas beschouwen de dansers echter niet
als een soort van muzikanten, maar eerder
als een gegeven waarrond de muziek zich
sluit. Dit idee was al sterk aanwezig in het
ontstaansproces van de muziek: Posadas
ontwierp zijn compositie immers in functie
van de aanwezige bewegingen en hun opeenvolging. Die werkwijze doet in zekere zin
denken aan sommige stukken die John Cage
in de jaren 1930 en 1940 componeerde voor
dansvoorstellingen. Ook Cage schreef zijn
muziek in functie van een choreografie die al
in grote lijnen vastlag, zonder evenwel in een
relatie van ondergeschiktheid te belanden.
De spitstechnologie die gebruikt wordt voor
Glossopoeia en de interactiviteit die daaruit
voortvloeit, betrekken muziek en choreografie nog dichter elkaar. De klanken zitten de
dansers letterlijk en figuurlijk op de huid.
Betrokkenheid lijkt hét codewoord in het
ontstaansproces van Glossopoeia. Muziek en
dans, maar ook video en scenografie haken
voortdurend in elkaar. Hoe dat gebeurt,
varieert de hele tijd. Glossopoeia groeide
immers uit een continue dialoog tussen de
betrokken kunstenaars. De talloze verbanden, raakpunten en interacties tussen de
verschillende aspecten van de voorstelling
volgen daarbij niet één consequent doorgevoerd principe, maar zijn het resultaat van
een organisch, intuïtief proces.
—
De stellingen die nodig zijn voor het optrekken van een nieuw gebouw: daarmee vergelijkt Richard Siegal de precompositorische
systemen die een compositie of choreografie
vormgeven. Zowel Siegal als Posadas zijn
gefascineerd door systemen die functioneren
als een grammatica die processen op gang
brengt en zo een discours opbouwt. De titel

van de voorstelling sluit naadloos aan bij dat
idee. Het uit het Grieks ontleende woord
glossopoeia verwijst immers naar de ontwikkeling van een nieuwe taal (voor praktische
of artistieke doeleinden) of het in regels gieten van een bestaande taal. De ‘uitvinding’
van het Esperanto is een bekend voorbeeld
van ‘glossopoeia’. Tegelijkertijd kunnen we
de titel lezen als een metafoor voor de nooit
volbrachte zoektocht naar nieuwe vormen
van artistieke expressie.
—
De muzikale taal van Alberto Posadas heeft
diepe wortels in de twintigste eeuw, maar
berust op vragen die ook vandaag nog zeer
actueel zijn. In zijn muziek verkent Posadas
de mogelijkheden om compositietechnieken
af te leiden uit wiskundige principes of natuurkundige fenomenen (bijvoorbeeld fractalen). In dezelfde lijn exploreert de componist
de microscopische eigenschappen van klanken en de manier waarop die een grotere
muzikale structuur kunnen schragen. Ook
Richard Siegal kijkt graag over het muurtje
van de kunsten en laat zich inspireren door
biologie en semantiek om een ‘grammatica
van beweging’ te ontwikkelen.
Een andere fascinatie van Alberto Posadas
is die voor de verbindingen en interactie
tussen muziek en andere kunstvormen, in het
bijzonder architectuur. Concreet betekent
het dat hij een muzikale tegenhanger zoekt
voor begrippen zoals volume, afstand en
proportie. Die sterke verbinding tussen muzikale en architecturale fenomenen, tussen
eigenschappen van tijd en ruimte, doet sterk
denken aan de muziek van Iannis Xenakis
(1922-2001). Alberto Posadas kan zonder
twijfel beschouwd worden als een erfgenaam
van deze Griekse architect en componist.
De bouwwerken van Xenakis vertonen een

bijzondere aandacht voor de vormgeving
van volumes (eerder dan vlakken). Op een
gelijkaardige manier benadert hij klanken
als volumes in de ruimte: zijn muziek bestaat
veelal uit dichte klankwolken die aanvoelen
als massieve constructies.
Xenakis’ achtergrond als ingenieur komt ook
duidelijk tot uiting in zijn benadering van
klankprojectie, het plaatsen van de klank in
de ruimte. Door gelijkaardige berekeningen
als in de bouwkunde te gebruiken voor de
ruimtelijke dimensie van zijn muzikale composities, zette Xenakis een denkwijze in gang
die mee aan de basis zou liggen van het in
1970 opgerichte onderzoeksinstituut Ircam
(Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique). Sindsdien is het Ircam een
cruciale speler in het onderzoek naar en in
de ontwikkeling van muziektechnologie voor
elektronische muziek, spatialisering, klankanalyse en nog veel meer. Talloze componisten werkten gedurende kortere of langere
tijd aan het Ircam, zo ook Alberto Posadas.
Het sensorensysteem dat in Glossopoeia beweging met klank verbindt, is eveneens het
resultaat van een project van het Ircam.
Niet alleen het opzet, maar ook het klankbeeld van Posadas’ muziek is verwant aan dat
van Xenakis. Vooral de hoge densiteit, het
belang van ruimte en de organische structuur
springen meteen in het oor. Richard Siegal
trekt de analogie met architecturale begrippen graag door naar de volledige voorstelling: net zoals de muziek zich als een tweede
huid rond de bewegingen sluit, beschouwt
hij de muziek als een gegeven, als een steen
waarrond de scenografie gesculpteerd wordt.
Als vloeibare architectuur, zeg maar.
Rebecca Diependaele
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WO 21.04.10 / 20.00 / CONCERTZAAL
SCÈNE OP SCÈNE
BODIES TO BODIES /
ISABELLE VAN GRIMDE
De Canadese choreografe Isabelle Van Grimde verweeft
hedendaagse dans en muziek met beeldende kunst en
poëzie. In Bodies to Bodies werkt ze samen met componist en jazzdrummer Thom Gossage en drie andere componisten. Ze creëert een voorstelling die deels vaststaat
en deels ter plekke door de performers wordt ingevuld.

VR 07.05.10 / 20.00 / CONCERTZAAL
DUNAS / SIDI LARBI CHERKAOUI
& MARÍA PAGÉS
De Spaanse flamenco-choreografe en ‘danseres met de
eindeloze armen’ MaríaPagés en de Belgische choreograaf en danser Sidi Larbi Cherkaoui maken van DUNAS
een wervelend platform waar hedendaagse dans, flamenco, flamencomuziek, zang en tekenkunst met elkaar
in dialoog gaan en elkaar kruisbestuiven.
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