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Bartók & Eötvös

Uitvoerders
en programma

Anthony
Gerace
wo 11.09.2019 — zo 03.11.2019

19.15 Inleiding door Francis Maes

05 OKT 2019
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Human Labels /
100 Identity Cups

Brussels Philharmonic: orkest
Peter Eötvös: dirigent
Viktoria Vizin: mezzosopraan (Judith, Nina)
Jordan Shanahan: bariton (Il Uomo)
Gábor Bretz: bas-bariton (Blauwbaard)
—

Peter Eötvös (1944)
Senza sangue (2014-15), opera in één bedrijf
Op een libretto van Mari Mezei, naar de
novelle van Alessandro Baricco (1958)
pauze
Béla Bartók (1881-1945)
Hertog Blauwbaards burcht, BB62 (1911-12)
• Proloog en introductie
• Eerste deur: Blauwbaards martelkamer
• Tweede deur: De wapenkamer
• Derde deur: De schatkamer
• Vierde deur: De geheime tuin
• Vijfde deur: Blauwbaards koninkrijk
• Zesde deur: Het meer van tranen
• Zevende deur: Blauwbaards vrouwen
Op een libretto van Béla Balázs

Op sociale en niet-sociale media wordt er
tegenwoordig stevig gelabeld. We zijn voor
of tegen. Links of rechts. Realist of dromer.
Ook op bumperstickers of koffietassen
lijkt het of we slechts één kenmerk hebben.
We zijn echter allen variaties op hetzelfde
thema: de ‘mens’ met zijn veelvoud aan
eigenschappen.
Met de installatie Human Labels / 100
Identity Cups wil Peter De Bruyne een cup
in het hoenderhok gooien en tegen de
polarisatiegolf in surfen. Gedurende het
seizoen zal de installatie evolueren, van
stigmatiserende labels naar een bredere
blik op wie we (kunnen) zijn.

© Peter De Bruyne

wo 11.09.2019 — di 30.06.2020

Uw applaus krijgt kleur dankzij
de bloemen van Bloemblad.
Met Nederlandse boventiteling

We nodigen ook jou graag uit om deel
te nemen en Cups te vervangen door
alternatieven. Neem alvast een kijkje
in de Expobox in de Inkomhal.
— 02 —
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Collage-artiest Anthony Gerace
portretteerde acht mensen uit de
Concertgebouw-community – artiesten,
personeel, publiek – en bewerkte de
beelden vervolgens met vintage papier.
Zo ontstond een veelkleurige compositie
die je uitnodigt voorbij die eerste indruk
te kijken. Je kan het resultaat niet alleen
in onze seizoensbrochure bewonderen,
maar nu ook tijdelijk op de muren van het
Concertgebouw. Speciaal voor deze expo
creëerde hij ook een aantal nieuwe werken.

Bij het begin van de 20e eeuw waren de
ogen van de Hongaarse intelligentsia
gericht op Parijs. Het invloedrijkste literaire
tijdschrift heette toepasselijk Nyugat
(Westen), als indicatie dat culturele
vernieuwing uit het Westen, meer in het
bijzonder uit Parijs, zou komen. Béla
Balázs, de auteur van de tekst van Bartóks
opera Hertog Blauwbaards burcht, was
een buitenbeentje. Afkomstig uit een
Duitse familie en met Herbert Bauer
als oorspronkelijke naam, wekte hij een
zeker wantrouwen. Zijn voorliefde voor
de drama’s van Friedrich Hebbel zou zich
bijvoorbeeld uiten in de keuze van de naam
Judith voor het vrouwelijke personage van
de opera. Toch was ook hij een voorstander
van de blik naar het Westen. Hij noemde
zich de apostel van Maurice Maeterlinck
in Hongarije. Ariane et Barbe-bleue
van Dukas en Maeterlinck motiveerde
hem om een Hongaarse tegenhanger te
schrijven. Van 1908 tot 1909 schaafde hij
aan zijn literaire ballade. De invloed van
Maeterlinck is onmiskenbaar. Een eerste
punt van vergelijking is de middeleeuwse
setting. Blauwbaard ontvangt zijn nieuwe
vrouw Judith in zijn sombere kasteel.
Zoals in het oorspronkelijke sprookje
van Charles Perrault ziet de vrouw daar
zeven gesloten deuren. Bij Perrault is de
zevende deur verboden terrein. Zoals bij
Maeterlinck krijgen de personages en het
kasteel een onvatbare symbolische rol. Het
kasteel staat voor Blauwbaards ziel en de
geheimen die zij verbergt.
Béla Balázs schreef zijn visie over
Maeterlinck neer in het eerste nummer van
Nyugat (1908):

Balázs verbergt de parallel met
Maeterlinck niet. Sommige details
verwijzen rechtstreeks naar hem. Dat
Judiths jurk blijft haken wanneer ze het
kasteel binnentreedt komt rechtstreeks
uit Pelléas et Mélisande, waar Mélisande
zegt: ‘Mijn jurk bleef haken aan de spijkers
van de poort; kijk, ze is gescheurd.’ Dat
de deuren van het kasteel zich uit zichzelf
sluiten verwijst naar het sluiten van de
stadspoorten bij de fatale ontmoeting
tussen Pelléas en Mélisande. De
belangrijkste parallel is de rol van de beide
vrouwen. Zoals Judith licht wil brengen
in het kasteel, maar precies daardoor de
duisternis uitlokt, zo brengt Mélisande
aanvankelijk licht en genezing in het rijk
van Allemonde. Haar schaduwkant zet
echter een negatieve spiraal in gang die
leidt naar de fatale ontknoping.

• Librettist Béla Balázs liet zich
voor het libretto van Hertog
Blauwbaards burcht inspireren
door Maurice Maeterlincks
Pelléas et Mélisande.
• Béla Bartók bouwde de
compositie op rond de
lichtsymboliek van het
werk, net als Debussy deed
in Pelléas et Mélisande.
• Dirigent en componist Peter
Eötvös schreef zijn eenakter
Senza sangue naar een novelle
van Alessandro Baricco met
de bedoeling om het werk
met Hertog Blauwbaards
burcht uit te voeren.

‘In de aangehouden stilte waarin niets
gebeurt, is de onzichtbare kracht actief die
dit leven tegenhoudt … Niets gebeurt in die
stukken. Het Leven gebeurt.’
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Anders dan in het sprookje van Perrault
brengt Blauwbaard zijn vrouw niet
rechtstreeks om. Op het einde volgt Judith
de drie vorige vrouwen van Blauwbaard
achter de zevende deur. De moord is niet
fysiek, maar symbolisch. Blauwbaard blijkt
niet in staat om een vrouw te beminnen.
Hij idealiseert hen, maakt hen mooier in
zijn verbeelding, en verliest daardoor alle
contact met de levende vrouw die voor
hem staat. Als levende persoon bestaat ze
niet meer voor hem. De droom van de man
doodt haar, verduidelijkt Balázs. Precies de
droom die zij in hem heeft ontstoken.

Bij de relatie tussen tonaliteit en de lichtdonker symboliek houdt de gelijkenis
op. Debussy’s opera is een meesterwerk
van understatement. Evoluties worden
haast onmerkbaar aangekondigd,
verdwijnen onder de radar, en worden
pas na een lang proces voltooid. Bartóks
opera is geconcentreerd. De schildering
van de inhoud van de zeven deuren is
precies gekarakteriseerd. De evolutie
van duisternis naar licht en weer terug is
onafwendbaar.

Hoe ver ging de inspiratie van Debussy’s
meesterwerk op de opera van Bartók?
De componist begon aan de partituur
in 1911 en reviseerde hem in 1912 en 1917.
Zoals Debussy plande Bartók de tonale
structuur als een muzikale parallel van
de lichtsymboliek in het stuk. Debussy
had een tonaal plan ontworpen dat
het dualisme tussen licht en duisternis
muzikaal onderlijnde. De toonaarden van C
en D staan voor duisternis, die toonaarden
van Fis en in extremis Cis voor het licht.
Bartók nam het principe over, maar keerde
de relatie om: Fis staat nu voor duisternis,
en C voor het licht. De doorbraak van
de doeltoonaard C valt samen met het
openen van de vijfde deur en de blik op
Blauwbaards landerijen: de grootste dosis
licht die het kasteel binnenvalt.

De Hongaarse dirigent en componist
Péter Eötvös is een eminente vertolker
van Bartóks meesterwerk. Omdat de
eenakter zich zo moeilijk laat combineren
met een andere bestaande korte opera
besloot Eötvös om zelf een pendant te
componeren. Hij zag potentieel in de
novelle Senza sangue (Zonder bloed, 2003)
van Alessandro Baricco.
Ook Baricco schept een minimalistisch
drama tussen een man en een vrouw. De
aanleiding is de ontmoeting tussen een
gewezen krijgsman en de vrouw die hij ooit
als kind had gered. De feiten speelden zich
af in een fictief Spaanstalig land tijdens
— 05 —
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Concert-thriller met
twee explosieve werken

vandaan kwam, maar ze besefte dat ze
geen antwoorden had.’
Mari Mezei maakte voor Eötvös een libretto
in het Italiaans. Een man en een vrouw
onderzoeken elkaars trauma’s. Zoals Judith
wil zij doordringen tot de geheimen in de ziel
van de man.
Eötvös gebruikt de orkestbezetting van
Blauwbaard, maar gaat er anders mee
om. Zijn muziek moest neutraler zijn:
‘Bartók is concreter, illustratief. Ik wilde dat
mijn muziek de basis zou leggen voor de
psychologische staat van de personages,
zoals een goede filmcomponist de
toeschouwer voorbereidt op wat komen zal.’

‘Toen bedacht ze dat hoe onbegrijpelijk het
leven ook is, je het waarschijnlijk doorbrengt
met niets anders dan het verlangen om
terug te keren naar de hel die je heeft
voortgebracht, en om daar te leven aan
de zijde van degene die je ooit uit die hel
heeft gered. Ze probeerde zich af te vragen
waar die absurde trouw aan het afgrijselijke
05 OKT 2019

— Francis Maes

Beleef de kracht
van een symfonisch
orkest samen met
je (klein)kinderen!
Het zal je maar overkomen: plots woont er een
meisje in je hoofd. Het gebeurde twee eeuwen
geleden met de Franse componist Hector
Berlioz, die er zijn Symphonie fantastique
rond componeerde. In deze meeslepende
vertelling kruipt acteur Bert Verbeke in de
huid van de Franse componist. Antwerp
Symphony Orchestra laat zijn wervelende
werk weerklinken.

KIDconcert / Hector
Antwerp Symphony Orchestra
zo 20 okt 2019 / 17.00
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De pianist en
pianopedagoog Béla Bartók
Toen Bartók in 1907 als opvolger van
zijn pianoleraar István Thomán (18621940) – een leerling van Liszt – benoemd
werd tot pianoleraar aan de Academie
van Boedapest behoorde hij al, samen
met Rachmaninov en Prokofiev, tot de
beroemdste pianisten van zijn tijd. Zijn
eerste pianolessen kreeg hij van zijn
moeder. Tijdens zijn gymnasiumstudies
was László Erkel – een zoon van de
componist Ferenc Erkel – zijn pianoleraar
en nadien, aan de Academie van
Boedapest, de reeds vermelde Thomán.
Compositielessen kreeg hij van Hans
Koessler (1853-1926), een neef van Max
Reger. Het succes in 1903 van Kossuth, een
nationalistisch symfonisch gedicht, werkte
erg stimulerend op zijn compositorische
ijver. Toen was zijn reputatie als pianist
echter al gevestigd, vooral door zijn
memorabele vertolking op 22 oktober
1901 van Liszts ééndelige Sonate in b
en doordat hij het lerarenkorps wist te
verbluffen met de uitvoering van zijn eigen
pianoreductie van de pas verschenen
partituur van Richard Strauss’ Ein
Heldenleben. Een stunt die hij op 26 januari
1903 herhaalde tijdens een concert in het
Weense Tonkünstlerverein. Zijn eerste
werk voor piano en orkest, de Rhapsodie,
opus 1 (1904) kende succes, maar werd
tevens zijn eerste tegenvaller. Met deze
compositie nam hij in 1905 deel aan het
Parijse Anton Rubinsteinconcours voor
piano en compositie. Helaas werd de
prijs compositie niet toegekend en deze
voor piano ging naar Wilhelm Backhaus.
Dit fnuikte geenszins zijn carrière als
pianist en pianopedagoog en al zeker
niet deze als baanbrekend componist. Als
pianist bleef hij actief tot het einde van
zijn leven. Zijn vele opnames als solist of
als begeleider van onder meer de violist
Joseph Szigeti getuigen van zijn precieze

en erg persoonlijke pianospel. In een
artikel ‘Bartók pianiste, pédagogue’ (La
Revue Musicale: numéro spécial n°244:
Béla Bartók; L’Homme et l’Oeuvre) vertelt
Bartóks leerling Lajos Hernádi dat hij
zijn lessen steeds op tijd begon en nooit
inkortte. Onvermoeibaar speelde hij vele
passages zelf voor tot soms wel tienmaal
toe indien nodig. Aan soms amper twee
maten kon hij tot meer dan tien minuten
tijd besteden. Aan technische details,
vingerzettingen en dies meer schonk hij
minder aandacht alhoewel hij het belang
ervan zeker niet onderschatte, maar
van oordeel was dat men als student
aan de Academie (hoger onderwijs)
wat betrof deze technische materie
voldoende onafhankelijkheid moest
verworven hebben. Bartóks pedagogische
invloed overstijgt ruimschoots het louter
persoonlijke door de vele zogenaamde
pedagogische werkjes die hij naliet. Zijn
For Children (85 stukjes naar Hongaarse
en Slovaakse melodieën) en vooral zijn
zesdelige Mikrokosmos worden vandaag
nog altijd door de betere pianopedagogen
als aanvullend lesmateriaal gebezigd.
— Johan Huys
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een revolutie of burgeroorlog. De vader
van het meisje werd afgemaakt door een
fascistische leider en zijn handlangers. Het
meisje Nina ontsnapte aan de raid doordat
de jonge strijder Tito haar spaarde en
verborgen hield. Jaren later ontmoetten
ze elkaar weer. De man verwacht het
ergste. Zijn superieuren van toen zijn
immers in raadselachtige omstandigheden
gestorven. Beiden denken terug aan de
gebeurtenissen. Ze trekken naar een hotel
voor een nacht samen.

Biografieën
Brussels Philharmonic (BE) werd in 1935
opgericht als studio-ensemble onder
de vleugels van de openbare omroep
en staat bekend als een modern en
flexibel orkest. Het richt zich vooral
op 20e-eeuwse muziek, maar draagt
ook het romantische repertoire, de
hedendaagse muziek en filmmuziek een
warm hart toe. Op internationaal vlak
heeft Brussels Philharmonic een eigen
plaats veroverd, met vaste afspraken in de
grote Europese hoofdsteden en tournees
in onder andere Japan en de Verenigde
Staten. Dankzij samenwerkingen met
diverse gastdirigenten ontwikkelt het
orkest voortdurend nieuwe manieren
van concerteren en kunnen andere
muziekgenres en kunstdisciplines
verkend worden. De uiteenlopende
cd-reeksen van Brussels Philharmonic
(DeutscheGrammophon, Palazzetto Bru
Zane, Klara, Film Fest Gent, Brussels
Philharmonic Recordings) krijgen
internationale bijval en zijn onderscheiden
met vele prijzen, waaronder een ECHO
Klassik, Ceciliaprijs, Choc de Classica
de l’annee en Diapason d’Or de l’annee.
Brussels Philharmonic is een instelling van
de Vlaamse Gemeenschap.

Peter Eötvös (HU) is componist, dirigent en
docent en een van de grootste meesters
uit de 20e en 21e eeuw op elk van deze
domeinen. Hij werd geboren in 1944 in
Transsylvanië, studeerde compositie in
Boedapest en orkestdirectie in Keulen.
Van 1978 tot 1991 volgde hij Pierre
Boulez op als dirigent van het Ensemble
Intercontemporain. Als dirigent werkte hij
samen met de beste orkesten van Europa.
In 2016 ging zijn opera Senza sangue, in
opdracht van de New York Philharmonic en
de Kölner Philharmonie, in wereldpremière.
Eötvös is nog steeds een veel gevraagd
componist: zo ging in juli 2019 een nieuw
vioolconcerto van hem in première met
topvioliste Isabelle Faust. Tevens is hij
gepassioneerd door het overbrengen van
zijn kennis naar de volgende generatie.
Dat blijkt uit de door hem opgerichte
International Eötvös Institute (1991) en de
Eötvös Contemporary Music Foundation
(2004), speciaal voor jonge componisten
en dirigenten.
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Gábor Bretz (HU) staat geregeld op het
podium van de Hongaarse Staatsopera,
waar hij de titelrollen zingt van onder
andere Mefistofele, Le Nozze di Figaro en
Don Giovanni, en ook Banquo in Macbeth,
Colline in La Bohème, Don Basilio in Il
Barbiere di Siviglia, Escamillo in Carmen,
Gurnemanz in Parsifal, Zaccaria in
Nabucco, Orestes in Elektra en Landgraf in
Tannhäuser op het Wagner Festival onder
leiding van Adam Fischer in Boedapest.
Internationale successen behaalde hij in
de Bayerische Staatsoper, Royal Opera
House Covent Garden, Metropolitan
Opera New York, New National Theatre
in Tokio en Hamburgische Staatsoper en
met talrijke uitvoeringen van de titelrol in
Hertog Blauwbaards burcht met Berliner
Philharmoniker, Helsinki Philharmonic
Orchestra, Bayerische Rundfunkorchester,
Oregon Symphony Orchestra en New York
Philharmonic. Bretz zingt ook geregeld als
solist, met in zijn repertoire onder andere
de grote oratoria van Bach, Haydn en
Mozart.

Bariton Jordan Shanahan (US) heeft
al meer dan 70 grote rollen uitgevoerd
op festivals en in zalen over heel de
wereld, onder meer in The Metropolitan
Opera, Lyric Opera Chicago, Bayerische
Staatsoper. Zijn repertoire bestrijkt een
brede waaier aan rollen, waaronder Figaro
van zowel Rossini als Mozart, belcantorollen zoals Donizetti’s Belcore in L’Elisir
d’Amore, of Enrico in Lucia di Lammermoor,
tot Tchaikovsky’s Eugène Onegin en
Prince Yeletsky in Pique Dame. Met zijn
rol als Il Uomo in Senza sangue won hij het
vertrouwen van de meest vooraanstaande
componisten van vandaag. Als solist wordt
Shanahan gevierd om zijn uitvoeringen
gaande van Verdi’s Requiem tot de
cantates van Bach, en was hij te horen met
grote orkesten in Europa en Amerika, in
zalen als Carnegie Hall, MUPA Boedapest
en het Concertgebouw Amsterdam.
Mezzosopraan Viktoria Vizin (HU) staat
geregeld op het podium in de grootste
operahuizen zoals The Metropolitan
Opera, de Hongaarse Staatsopera of Royal
Opera House Covent Garden. De laatste
seizoenen heeft Vizin zich toegelegd op het
repertoire van dramatische mezzosopraan.
In 2012 zong zij haar honderdste Carmen
in de Hongaarse Staatsopera, vertolkte ze
de rol van Judith in Hertog Blauwbaards
burcht op het Miskolc International Opera
Festival (2013) en met Oregon Symphony
(2016), en ze maakte haar debuut in
Denemarken in 2014 in de Den Jyske
Opera, Aarhus. Daarnaast was Vizin ook
als alt-soliste te horen in onder meer
de Negende symfonie van Beethoven
(Krannert Center for Performing Arts), in
Messiah van Händel (MUPA Budapest),
zong ze in de Roy Thompson Hall in Toronto
en op het openingsgala van het Nature
Opera Festival in Hongarije.
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Brussels Philharmonic

tweede viool
Samuel Nemtanu
Pablo Ases Urenya
Véronique Burstin
Aline Janeczek
Bartosz Korus
Eleonore Malaboeuf
Sayoko Siobhan Mundy
Eline Pauwels
Joana Revez Mendonça
Stefanie Van Backlé
Lore Vancauwenberghe
Francis Vanden Heede

altviool
Mihai Cocea
Monica Goicea
Philippe Allard
Phung Ha
Hélène Koerver
Agnieszka Kosakowska
Maryna Lepiasevich
Barbara Peynsaert
Stephan Uelpenich
Patricia Van Reusel

contrabas
Jan Buysschaert
Helena Custers
Thomas Fiorini
Daniele Giampaolo
Benjamin Heymans
Simon Luce
fluit
Wouter Van den Eynde
Lieve Schuermans
Eric Mertens

contrafagot
Kristien Pieters
hoorn
Hans van der Zanden
Kevin Cardoso
Andrea Mancini
Claudia Rigoni

WAGNER
SIEGFRIED IDYLLE

STRAUSS

trompet
Ward Hoornaert
Rik Ghesquière
Luc Sirjacques
Simon Van Hoecke

TOD UND VERKLÄRUNG

PARADISE
LOST

trombone
Bram Fournier
Daniel Foeteler
bastrombone
Tim Van Medegael
tuba
Elias Gustafsson

piccolo
Jill Jeschek
hobo
Joost Gils
Maarten Wijnen
engelse hoorn
Lode Cartrysse

percussie
Titus Franken
François-Xavier Leroy

klarinet
Maura Marinucci

harp
Eline Groslot
Emma Wauters

esklarinet
Danny Corstjens

celesta
Anastasia Goldberg

basklarinet
Midori Mori

orgel
Dieter Van Handenhoven

fagot
Karsten Przybyl
Marceau Lefèvre
Alexander Kuksa
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JUN MÄRKL dirigent

pauken
Gert François

WWW.BRUSSELSPHILHARMONIC.BE

eerste viool
Bart Lemmens
Sylvie Bagara
Olivia Bergeot
Eva Bobrowska
Annelies Broeckhoven
Cristina Constantinescu
Naoko Ogura
Justine Rigutto
Anton Skakun
Philippe Tjampens
Alissa Vaitsner
Bram Van Eenoo
Veerle Van Roosbroeck
Gillis Veldeman

cello
Karel Steylaerts
Kristaps Bergs
Kirsten Andersen
Aude Dubois
Barbara Gerarts
Sophie Jomard
Emmanuel Tondus
Elke Wynants

VU GUNTHER BROUCKE · ONTWERP LIESBET LUTIN · FOTO © WOUTER VAN VAERENBERGH
MET DANK AAN DE BELGISCHE TAX SHELTER & BELGA FILMS FUND

concertmeester
Henry Raudales

BRUSSELS PHILHARMONIC

CONCERTGEBOUW
don 07.11.2019

Listen on Spotify

In de kijker
VRIJDAG & ZATERDAG

WOENSDAG
06 NOV 2019

18 & 19 OKT 2019

20.00 Concertzaal

© Evelien Van Rijn

© Kurt Van der Elst

19.30 Concertzaal

Orkest van de
Achttiende Eeuw

Menuet
LOD muziektheater & SPECTRA

Mozart. Don Giovanni
Seizoenscomponist Daan Janssens en
regisseur Fabrice Murgia zetten hun
tanden in Louis Paul Boons roman Menuet.
Existentiële thema’s als eenzaamheid,
schaamte en seksuele drift vormen de
rode draad. De toeschouwer krijgt het
verhaal driemaal te zien, telkens door de
ogen van een ander personage.

Laat weten wat je van het concert vond op

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

Wie zou er niet eens Don Giovanni willen
zijn? Argeloos genieten van de liefde en
het leven? Mozarts tijdloze opera stelt
vragen die ook nu nog beroeren. Het
Orkest van de Achttiende Eeuw laat
Mozart sprankelen als nooit tevoren. Maar
let op, ook bij Don Giovanni geldt: wie
laatst lacht, best lacht.

