zo 20 februari 2022
11.00, 14.00 & 16.00

DAVID CLAERBOUT:
THE CLOSE /
CHRISTOPH DE
BOECK: SURFACES
Nieuwe video- en klankkunst
voor het Concertgebouw

David Claerbout (BE) wordt beschouwd
als een van de meest innovatieve
en gewaardeerde kunstenaars in
de beeldende kunsten. Zijn oeuvre
balanceert tussen fotografie, video, 3D en
nieuwe media. Hij genoot een opleiding
als schilder, maar werd steeds meer
aangetrokken door fotografie en film. In
zijn werken laat hij laat verleden, heden en
toekomst samensmelten tot momenten
die een ‘rekbaar tijdsgevoel’ creëren.
Ze vormen zo bewegende filosofische
beschouwingen van onze perceptie
van tijd en werkelijkheid, herinnering
en ervaring, waarheid en fictie. Sinds
de start van zijn carrière halfweg de
jaren ’90 wonnen zijn installaties snel
aan complexiteit, en met de intrede
van de digitale media bij het begin van
dit millennium evolueerde zijn werk tot
een nagenoeg volledige synthetische
beeldpraktijk, waardoor hij meteen tot
de voorhoede van de nieuwe mediakunst
behoorde. Gelinkt aan die zogenaamde
‘synthetische beelden’ bedacht David
Claerbout in 2018 de term ‘donkere optica’
(‘dark optics’), die de veranderingen in
onze beeldcultuur en de toekomst van
‘lensgebaseerde’ media definieerde.
Hij stelt dat dergelijke media door de
switch van analoog naar digitaal steeds
meer een product zijn geworden van
AI (artificiële intelligentie) en big data,
waardoor ze steeds meer druk uitoefenen
op het vertrouwenssysteem dat wordt
gepromoot door het fotografische
beeld. David Claerbout is vooral
geïnteresseerd in de effecten van
digitale beelden op ons ‘metabolisme’:
d.w.z. hoe onze fysieke en zintuiglijke
reflexen veranderen in reactie op stimuli
in een steeds digitalere omgeving.
Claerbout exposeerde al wereldwijd,
onder meer in Kunsthaus Bregenz,
het Städel Museum in Frankfurt en
München, het Nederlands Fotomuseum
in Rotterdam, Kunsthalle Mainz, het San

Uitvoerders en
programma
Francisco Museum of Modern Art, Centre
Pompidou in Parijs, Wiels in Brussel en recent
nog in het Garage Museum in Moskou,
Kunst Museum Winterthur (Zwitserland)
en Galerie Rudolfinum (Tsjechië).

sopraan
Sarah Abrams
Kristien Nijs
Veerle Van Roosbroeck
Dagamara Dobrowolska
Barbara Somers
Annelies Brants

COPRODUCTIE CONCERTGEBOUW
CREATIEOPDRACHT CONCERTGEBOUW

Christoph De Boeck (BE) maakt beeldende
installaties waarin klank zich fysiek
manifesteert. Transducer-elementen
brengen objecten en oppervlakken aan
het resoneren en geluidsbronnen worden
ruimtelijk gearrangeerd. Geluid is deel van
een energiespectrum en manifesteert zich
als een spectre, een ontastbare en vluchtige
spookverschijning. Het is een uitgelezen
medium om al het onstoffelijke in kaart te
brengen dat onze wereld structureert.
De Boecks werk kenmerkt zich door het
zoeken naar sporen van verplaatsing.
Reflecties en resonanties verraden dat
de stabiele dingen die we zien onderhevig
zijn aan een druk die we niet onmiddellijk
visueel kunnen vaststellen. Werken met
akoestiek is een methode om het zichtbare
te onderzoeken aan de hand van de effecten
van een onzichtbaar medium. Onze wereld
is meta-stabiel: permanent gevangen in
een spanning tussen wat massief is en wat
kwetsbaar is. Zijn installatiewerk was onder
meer te zien in Bozar, Verbeke Foundation,
STUK, STRP Eindhoven, Netwerk Aalst, z33
Hasselt, Le Bon Acceuil Rennes, Museum
for Art & Technology MAAT Lissabon.

The Close (2022)
Kamermuziekzaal

Studio David Claerbout (Wim Janssen,
Ben Van Den Broeck, Wout Bosschaert,
Alexey Shlyk, Jasper Janssens, Willem
Corten, Tse-Ling Uh): video
met dank aan Joris Goorden, André
Hebbelinck & Johan Vandermaelen
Vlaams Radiokoor: koor
Bart Van Reyn: dirigent
—
Arvo Pärt (1935)
Da pacem Domine (2004)

Christoph De Boeck: performance
Overtoon: productie
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BEELDENDE KUNST

alt
Noëlle Schepens
Maria Gil Munoz
Helen Cassano
Ellen Wils
Elisabeth Colson
Anna Nuytten
tenor
Adriaan De Koster
Ivan Goossens
Frank De Moor
Etienne Hekkers
Mathis Van Cleynenbruegel
Yves Van Handenhove
Felipe Gallegos-Carlos

Surfaces
Foyer balkon 2

VOCAAL

Vlaams
Radiokoor

bas
Thomas Vandenabeele
Kai-Rouven Seeger
Yu–Hsiang Hseih
Vincent De Soomer
Kees Jan de Koning
Samuel Namotte

KLANKKUNST
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The Close – een residentiële straat
zonder doorgang – laat een reconstructie
van amateurbeelden uit de jaren
1920 samenvloeien met een digitale
3D-rendering van die beelden. De jaren
1920 waren het tijdperk van de zogenaamde
‘stadssymfonieën’, die het begin markeerden
van de aanwezigheid van filmcamera’s in het
dagelijkse leven. De stille openingsscène, met
kinderen blootvoets te midden van gehaaste
voorbijgangers, tuurt tegen de zon in, op een
dauwige ochtend. Enkele kinderen stoppen
om een portret te laten nemen. Twee van
hen komen steeds meer in het vizier, tot de
camera even vastloopt. Daarna wordt het
kleinere kind voor de camera gebracht om
haar portret te laten maken. Ze laat een
zeldzame glimlach zien. Het beeld bevriest
opnieuw, dit keer ongemakkelijk lang.
Sommige kijkers zullen gemerkt hebben dat
die haperingen zich hebben voorgedaan in
de digitale beelden, niet in de celluloid film.
Momenten verstrijken tot het begin
van een zeer langzame zoom-in op het
korrelige stilstaande beeld. Onmerkbaar
haast gaat het ruwe celluloid over in
een zeer gedetailleerd, quasi-technisch
portret waarin gezicht, ogen en lichaam
geobjectiveerd worden. Subtiel, zonder
duidelijke formele veranderingen gaan we
van het vertrouwde naar het vervreemdende,
het gefragmenteerde, totdat een bundeling
van klanken (of beter: zangers) ‘elders’
in de ruimte het gevoel van samenhang
herstelt. Niet in de visuele ruimte, maar wel
in de auditieve, met een vocale compositie
van Arvo Pärt uit 2014. Deze versie van Da
pacem Domine – opgenomen met alle 24
zangers gescheiden én met mondmasker
vanwege de coronapandemie – focust op
de zoekende dialoog tussen de performers.
Sommigen aarzelend, met tussenpozen
ondergedompeld in de harmonie, anderen op
vaste koers vooruit.

Zintuiglijke samenhang (door vertrouwen
en verwantschap) en fragmentatie in de
audiovisuele cultuur staan centraal in David
Claerbouts onderzoek en praktijk. Recent
kwam daar de nadruk bij op wat er gebeurt
als we onze zintuigen niet meer kunnen
vertrouwen door de doordringende effecten
van virtualisatie. Over dat virtuele zegt
Claerbout: ‘Het virtuele mag dan wel geen
verleden hebben om naar terug te keren, of
een toekomst om naar vooruit te kijken, het
heeft niettemin effecten die transformerend
en permanent zijn. De moeilijkheden die deze
effecten teweegbrengen, zijn vergelijkbaar
met het zintuiglijk wantrouwen dat een
schizofrene patiënt kan ervaren. Het gaat
er niet om te zoeken naar die vroegere
samenhang maar om de gefragmenteerde
aandacht te aanvaarden en haar van het ene
rijk naar het andere te laten springen.’
The Close is bedoeld als een korte,
emotionele geschiedenis van de camera en
reflecteert op wat Claerbout ‘dark optics’
noemt: een diepgaande, zij het chaotische
herijking van onze gedeelde overtuigingen
met betrekking tot beeld, informatie en taal.
‘Ik heb geen films met soundtracks.
Als er muziek gebruikt wordt, is die een
fundament, en wordt de film net vanwege
dat fundament gemaakt. Eerder werk dat
ik in die geest creëerde, omvat Sections of a
Happy Moment, Travel (Relaxation profonde
van Eric Breton), Sunrise (Vocalise van
Rachmaninov), White House (Pourquoi me
réveiller? van Jules Massenet) en Bordeaux
Piece (Für Alina van Arvo Pärt).’
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‘Klank is het ontembare kind in de
familie der zintuigen en in mijn
films laat ik meestal geen geluid
toe. Als ik met klank werk, heb ik
bewust de neiging om met goedkope
muzikale thema’s te werken. Vandaar
dat ik mij er maar om de vijf jaar
aan waag. Dat heeft al genoeg
gezonde schade aangericht.’
— David Claerbout
20 FEB 2022
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The Close (2022)

Surfaces
Twee gemotoriseerde luidsprekers
projecteren ultrasone audio op de wanden,
hoeken en kanten van het Concertgebouwinterieur. Deze stralenbundels worden
pas hoorbaar wanneer ze tegen een
muur botsen en terugkaatsen. Door de
ultrasone draaggolf kan je het geluid erg
nauwkeurig richten in de ruimte. Op die
manier wordt de reflectie hoorbaar van één
specifiek punt in de architectuur, in plaats
van de totale galm van de hele ruimte.
Indien een constante ruis of toon over
plafond, hoeken, schuin aflopende
wanden en rechte muren glijdt, verandert
de kleur van de ruis of de toon bij elke
overgang omdat de frequentie-inhoud

verandert. De lokale reflecties ‘breken’
het geluid en versterken of verzwakken
een aantal frequentiebanden.
Met deze performance wil Christoph
De Boeck de architectuur van het
Concertgebouw akoestisch uitlichten.
Ruistonen en kliks brengen een
akoestisch beeld van de ruimte tot stand
dat langzaam wordt opgebouwd.
Na verloop van tijd krijgen de minimale
bouwstenen van de compositie meer
kleur en volgen de hyperlokale reflecties
elkaar op om deel te worden van
een sequens die zich afspeelt in 360
graden om de luisteraars heen.
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BELEEF 20 JAAR
CONCERTGEBOUW
SAMEN MET ONS

Duik mee in
het verleden
We passeren langs 15 hoogtepunten uit
20 jaar Concertgebouw en bladeren
door foto’s van toen.

Concertgebouw
Circuit

Kuier langs de
festiviteiten

Vanaf vandaag krijgt The Close van David
Claerbout officieel een vaste plek in de
kunstcollectie van het Concertgebouw. Maar
wist je dat het Concertgebouw nog veel meer
kunst herbergt, van onder meer Luc Tuymans,
Dirk Braeckman, Peter Verhelst en Anouk
De Clercq? Geef je ogen én oren de kost en
verken de collectie hedendaagse beeldende
kunst en de unieke klankkunstwerken
tijdens Concertgebouw Circuit.
Elk weekend open en tijdens schoolvakantie
ook op woensdag, donderdag en vrijdag.

concertgebouwcircuit.be
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© Tim Theo Deceuninck

Vier mee met ons feestprogramma,
geniet mee met ons feestfilmpje en laat
ons weten wat jouw favoriete voorstelling
uit die 20 jaar Concertgebouw was.

Een bijzonder belevingsparcours
met kunst en architectuur

De toekomst in
het vizier
Lees mee hoe algemeen directeur Katrien
Van Eeckhoutte en artistiek directeur
Jeroen Vanacker terugblikken én
vooruitkijken.

Met dank aan onze Vrienden,
Keys-leden en partners

concertgebouw.be/20-jaar
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In grote of kleine daden
bouwde jij de afgelopen jaren
mee aan ons kunstenhuis.
Daarom is het ook jouw
Concertgebouw!
© Patrick De Spiegelaere

concertgebouw.be/top20

© Tim Theo Deceuninck
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© Peter De Bruyne

Heb jij bijzondere herinneringen
aan bepaalde voorstellingen? We
zijn benieuwd naar jouw favorieten
uit die paar duizend concerten,
dansvoorstellingen, lezingen,
tentoonstellingen, films … die hier
al op het programma stonden in de
afgelopen 20 jaar. Kies jouw top 3 uit
de preselectie van ons artistieke
team en beslis mee welke
voorstellingen een plaatsje
verdienen in onze ultieme top 20!

TOP 20

De Concertgebouw
top 20 aller tijden

In de kijker
DONDERDAG

WOENSDAG

24 FEB 2022

09 MRT 2022
20.00 Concertzaal

© Bonica Ayala

© Marco Borggreve

20.00 Concertzaal

Deutsche
Kammerphilharmonie
Bremen

Roomful of Teeth
Lang. The Little Match Girl Passion

Johannes Brahms schreef zijn Vier
Ernste Gesänge op het eind van zijn
leven, na de dood van zijn geliefde
vriendin Clara Schumann. Ook voor
Shostakovich’ aangrijpende en bittere
Kamersymfonie – een gebalde aanklacht
opgedragen aan de slachtoffers van
fascisme en oorlog – was de dood de
aanleiding. Schuberts Vierde symfonie
klinkt eerder behaaglijk en kleurrijk, vol
knipogen naar Mozart en Beethoven.

Roomful of Teeth, ooit door The New York
Times omschreven als een ‘musicalclub
aan de ecstacy’, kijkt niet over grenzen,
maar negeert ze. Hun mix van genres en
vocale stijlen leverde een Grammy op, plus
een stevig portfolio aan nieuwe muziek.
Zo schreef Caroline Shaw haar Pulitzerbekroonde Partita for 8 Voices speciaal
voor en met haar collega’s in Roomful.
David Lang giet in zijn Little Match Girl
Passion dan weer het hartverscheurende
sprookje van Andersen in een Bachse
passie-vorm.

Laat weten wat je van de voorstelling vond op

ConcertgebouwBrugge
@concertgebouwbr

info & tickets +32 (0)78 15 20 20 — In&Uit: ‘t Zand 34, Brugge

concertgebouw.be

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

Schubert, Brahms & Shostakovich

