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Salon Libeer

De Donkerste Kamer

Camille Thomas speelt Prokofiev
en Shostakovich

Kijken en luisteren
naar fotografie

Zowel Shostakovich als Prokofiev
moesten heel hun leven lang het
moeilijke evenwicht zien te bewaren
tussen hun artistieke vrijheid en het
autoritaire Russische regime. Julien
Libeer onderzoekt deze moeilijke
omstandigheden in een meeslepend
gesprek met een expert ter zake, Francis
Maes. Tussendoor brengt Libeer samen
met celliste Camille Thomas enkele
exemplarische werken tot klinken.

Op de donkerste dag van het jaar
presenteren we een nieuwe editie van
De Donkere Kamer. De formule blijft
dezelfde: topfotografen en jong talent in
een cocktail van beeld, woord en muziek.
Dirk Braeckman en Bieke Depoorter
bevestigden alvast hun komst!

© Tim Theo Deceuninck

20.00 Kamermuziekzaal

ConcertgebouwBrugge
@concertgebouwbr

info & tickets +32 70 22 12 12 — In&Uit: ‘t Zand 34, Brugge

concertgebouw.be

V.U. Katrien Van Eeckhoutte, 't Zand 34, Brugge

Laat weten wat je van het concert vond op

vrijdag 23 nov 2018
20.00 Kamermuziekzaal

LEZING
PHILIPSPAVILJOEN
’58
Van harmonie naar chaos

Architect Jan de Heer (NL) woont en
werkt in Rotterdam. Al meer dan veertig
jaar publiceert hij over architectuur en
daaraan gerelateerde kunsten. Hij is
een expert in het werk van de Franse
architect Le Corbusier. Zijn meest
recente publicaties over dit laatste
onderwerp zijn The Architectonic Colour:
Polychromy in the Purist Architecture of
Le Corbusier en de artikels ‘Polychromy’
in Olivier Cinqualbres en Frédéric
Migayrous Le Corbusier: Mesures de
l’homme en ‘Léger – Le Corbusier’ in
Katia Baudins Fernand Léger: Painting
in Space. Samen met Kees Tazelaar
schreef hij From Harmony to Chaos:
Le Corbusier, Varèse, Xenakis and Le
poème électronique.

Uitvoerders
& programma
Kees Tazelaar (NL) is componist. Hij geeft
les aan het Instituut voor Sonologie /
Koninklijk Conservatorium sinds 1993 en is
er hoofd Sonologie sinds 2006. Naast zijn
eigen compositorische werk heeft Kees
Tazelaar zijn studio veelvuldig gebruikt
voor reconstructies van in historisch
opzicht belangrijke elektronische
composities van Gottfried Michael
Koenig, György Ligeti, Edgard Varèse, Jan
Boerman, Dick Raaijmakers en Konrad
Boehmer. Hij was twee keer Edgard Varèse
Guest Professor aan de Technische
Universität Berlin, waar hij in 2013 zijn
PhD behaalde met het proefschrift On
the Threshold of Beauty: Philips and
the Origins of Electronic Music in the
Netherlands 1925–1965.

Jan de Heer & Kees Tazelaar: lezing
—
in samenwerking met Archipel vzw
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Poème Electronique
Edgard Varèse

Voor de plafonds in de hoogste
foyers van het Concertgebouw
haalden de architecten Robbrecht
& Daem inspiratie bij de bekende
Franse architect Le Corbusier en
zijn assistent Xenakis. Zij ontwierpen
het beroemde Philipspaviljoen
voor Expo 58. In het paviljoen
konden de bezoekers genieten
van een multimediaspektakel dat
de naoorlogse technologische
vooruitgang moest vieren: een
van de eerste multimediashows
ooit die de moderne wereld
wou samenvatten in 8 minuten.

De naam van dit totaalproject,
Poème Electronique, was ook de
titel van de muziek van Edgard
Varèse, een pionier in sampling en
elektronische klankmanipulatie.
In samenwerking met Philips werd
deze elektronische compositie van
Varèse gerestaureerd en in 2003 in
een ingenieus luidsprekersysteem
in de foyerplafonds geïntegreerd.
Klanken komen afwisselend uit
verschillende hoeken op je af,
waardoor ze zich lijken voort te
bewegen en uit de architectuur zelf
lijken te ontstaan.

