Schotlandstr. 30 rue d’Écosse
St.-Gillis/St-Gilles
02-538.63.58 / www.theatrepoeme.be
Salle De Mot-Couvreur

Spectacle d’impro: Belgique vs
Suisse. 20.30
Nieuwe Graanmarkt 24 pl. du Nouveau
Marché aux Grains Brussel/Bruxelles
www.fbia.be
Théâtre de la Clarencière

Shéhérazade rêve d’Hollywood.
20.30
rue du Belvédèrestr. 20 Elsene/Ixelles
02-640.46.76
www.laclarenciere.be
Théâtre de la Place des Martyrs

Cyrano de Bergerac. D’E. Rostand,
mise en scène D. Scahaise, avec
C. Destexhe. 20.15
Martelaarspl. 22 pl. des Martyrs
Brussel/Bruxelles
02-223.32.08
www.theatredesmartyrs.be
Théâtre de la Toison d’Or

Fée un vœu. De J.-L. Fonck, mise en
scène N. Uffner. 14.30
Gulden Vliesgalerij 396 galerie de la Toison
d’Or Elsene/Ixelles
02-510.05.10 / www.ttotheatre.be
Théâtre de Poche

Les contes hérético urbains. De
L. Bibot, R. Bizac, T. Gunzig & R. Liebman.
20.30
Gymnasiumweg 1A chemin du Gymnase
Ter Kamerenbos/bois de la Cambre
Brussel/Bruxelles
02-649.17.27 / www.poche.be
Théâtre Le Public

Monsieur Y perd la tête. D’Y. Tjolle
& S. Orlando. 20.30
L’encrier a disparu. De D. Harms,
mise en scène B. Cogniaux. 20.30
Skylight. De D. Hare, mise en scène
M. Marchese. 20.30
rue Braemtstr. 64-70
St.-Joost-ten-Node/St-Josse-ten-Noode
0800-944.44 / www.theatrelepublic.be
Théâtre Marni

Occident. De R. de Vos/F. Dussenne.
20.30
rue de Vergniesstr. 25 Elsene/Ixelles
02-639.09.80 / www.theatremarni.com
Théâtre National

Nouvelles Vagues: Good
Mourning! De & par F. Minder. 20.30
bd E. Jacqmainln. 111 Brussel/Bruxelles
02-203.53.03 / www.theatrenational.be
Théâtre Royal des Galeries

La Revue 2013. Mise en scène
D. Michels & B. Lefrancq. 15.00, 20.15
Koningsgalerij 32 galerie du Roi
Brussel/Bruxelles
02-512.04.07 / www.trg.be
Théâtre Royal de Toone

La nativité et le massacre des
innocents. D’après M. de Ghelderode.
16.00, 20.30
St.-Petronillagang/impasse Ste-Pétronille/
Grasmarkt 66 rue du Marché aux Herbes
Brussel/Bruxelles
02-511.71.37 / www.toone.be
Théâtre Royal du Parc

Le maître des illusions. De

de emancipatie van de klank
ictus: faune 15/12, 20.30, €12/16, KAAITHEATER, square Sainctelettesquare 20, Brussel/Bruxelles,
02-201.59.59, tickets@kaaitheater.be, www.kaaitheater.be

NL ❙ Van hedendaagse klassieke muziek stellen criticasters

vaak dat ze voor het publiek onbegrijpelijk is, of enkel
gericht op een kleine incrowd. Ictus geeft hen met Faune
zowel vormelijk als inhoudelijk lik op stuk, met een weloverwogen selectie van Debussy, Schönberg en Verrières.
“De aanleiding voor dit programma was het feit dat
Arnold Schönberg Pierrot Lunaire precies honderd jaar
geleden heeft geschreven,” vertelt Tom Pauwels, artistiek
codirecteur van Ictus. “Het is een werk dat mijn oren echt
heeft geopend. Ik heb als tiener Schönbergs muziek leren
kennen, net als die van Berg en Bartók, na veel rock-’n-roll
en alternatieve muziek. Pierrot Lunaire greep me heel
erg aan. Onder meer door die spreekstem, wat een hele
nieuwe manier van zingen was. Die past bovendien heel
goed bij waar het in dit werk om gaat: verlies van identiteit,
schizofrenie, waanzin – uitgesproken expressionistische
thema’s, zeker op het moment toen Schönberg dit schreef.
Wagner vierde in 1912 nog hoogtij, net als het belcanto
en de klassieke muziek van de Weense School. Ook Claude
Debussy’s Prélude à l’après-midi d’un faune is een van
die werken die ook vandaag nog ons doen en laten in
de muziek in hoge mate bepalen. Het werk bulkt van
de modernistische kenmerken, zoals het ontbreken van
motieven, de doorwerking – die we vooral kennen uit de
muziek van Beethoven – én het daar tegenoverstellen van
wat je zou kunnen omschrijven als de emancipatie van
de klankkleur. Debussy speelt met de intensiteit en het
timbre – wat aan het einde van de negentiende eeuw een
compleet nieuwe manier was om naar muziek te luisteren.
Je volgt als luisteraar geen melodietjes meer, je probeert

echt naar kleuren te luisteren! Dit vat goed de essentie
van wat nieuwe muziek is of kan zijn. Als luisteraar
probeer je de melodie los te laten en te aanvaarden dat
nieuwe muziek ook gewoon kan bestaan uit klankervaringen. Het hoeft dus niet altijd analytisch te zijn. Laat
dit misschien het grootste verschil zijn tussen Duitse en
Franse nieuwe muziek. De Franse muziek wordt eerder
vanuit kleur gedacht, tegenover de Duitse, die een veel
concreter karakter heeft. Bij deze kamermuziekversie van
Debussy’s Prélude heeft Thierry Demey een heel mooie
film gemaakt. Twee dansers zetten een heel aangrijpend
portret neer in de zoutvlakten van de zee van Aral. We gaan
het werk dan ook presenteren als een score bij deze film, in
tegenstelling tot Pierrot Lunaire, dat eerder is opgevat als
een cabareteske voorstelling – twee uiteenlopende manieren dus om met muziek om te gaan. Het derde werk ten
slotte, een bewerking door Frédéric Verrières van Ravels La
valse, is een voorbeeld van waar het met de hedendaagse
muziek naartoe zou kunnen gaan. Hij bouwt voort op het
materiaal waarmee Ravel de Weense wals naar zijn hand
zette, eigenlijk een persiflage. Verrières gaat met deze
creatie nog een stap verder, een wals in de derde macht.
Het is spectaculaire muziek, heel extreem, met heel veel
uitgecomponeerde rubato’s. De muzikanten moeten soms
ook rechtstaan en bewegingen uitvoeren die doen denken
aan walsen. De muziek klinkt als een fantastische nachtmerrie, alsof je halfwakker, half in slaap bent en allerlei
beelden ziet voorbijtrekken. Het is een heel performatief
stuk, en maakt dat dit programma naar mijn aanvoelen
erg compleet is.” roel daenen
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