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D.

D. Romantiek

D.

Indeling
Vroegromantiek: 19de eeuw, vanaf ca. 1800
bv. Beethoven, Schubert

Hoogromantiek: 19de eeuw, vanaf 1830
bv. Brahms, Wagner, Moessorgskij

Laatromantiek: 19de eeuw, vanaf ca. 1890
bv. Mahler, Strauss

D.

Tijdlijn romantiek
1800

1830

Berlioz

1890

Chopin

vroeg

1900
Impressionisme

‘beter’

Beethoven

academisch

Schumann

Schubert
Rossini

Brahms

hoog
‘anders’

teleologisch Liszt

Wagner

Verdi

Weber
Mendelssohn

laat

Moessorgskij
nationale scholen Tsjajkovskij
Dvorak

Bruckner
Mahler
Strauss

Grieg

Benoit
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D.

Algemene tendenzen
Verlichting zet door
aanzet tot moderne structuur, los van de Kerk
aandacht voor het individu
opkomend nationalisme
kolonialisme

D.

Muzikale tendenzen
Ontstaan vooruitgangsideologie:
originaliteitsgedachte
uitbreiding/afwijking van de norm
academische <> teleologische romantiek

Nationale scholen
Instrumentale muziek krijgt het overwicht

B. [I]

classicisme <> romantiek
18de eeuw

19de eeuw

vereenvoudiging

techniciteit

toenemend belang
van het instrumentale

overwicht van het
instrumentale

vastleggen van
standaard/norm
componist in dienst

afwijking van de
standaard/norm
vrijscheppend genie
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D. [vroeg]

Vroegromantiek
voortzetting van het classicisme, bv.:
Ignaz Pleyel (1757-1831), leerling van Haydn
Luigi Cherubini (1760-1842), vriend van Beethoven
Antonin Reicha (1770-1863), leraar van Beethoven,
Liszt, Berlioz
Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), leerling van
Mozart
Ferdinand Ries (1784-1838), leerling van Beethoven
Carl Czerny (1791-1857), leerling van Beethoven,
leraar van Liszt

D. [vroeg]

‘onbewust’ romantisch
Niccoló Paganini (1782-1840), o.w.v. speeltechniek
[ziekte van Marfan]

D. [vroeg]

‘onbewust’ romantisch
John Field (1782-1840), o.w.v. nocturnes
Louis Spohr (1784-1859), o.w.v. chromatiek en
‘Leitmotiv’
Carl Löwe (1796-1869), o.w.v. dramatisch lied
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D. [vroeg]

bewust romantisch
Kiezen voor een gerichte nieuwe aanpak:
Ludwig van Beethoven
Franz Schubert
Carl Maria von Weber

D. [vroeg]

negatief romantisch
Verkiezen het classicisme boven de romantiek:
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Gioachino Rossini

D. [vroeg]

Ludwig van Beethoven
1770-1827, Bonn.
Drie periodes:
vroeg (tot 1800)
midden (tot 1815)
laat (tot 1827)
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D. [vroeg]

van Beethoven
Vroege periode
classicistische schrijfwijze met niet-classicistische
kenmerken (bv. dynamiek)
bv. pianosonate nr.1, op.2.1.

keerpunt: pianosonate nr.8, op.13

D. [vroeg]

van Beethoven
middenperiode
verbinding met het extra-muzikale
Symfonie nr.3, op.55
Symfonie nr.6, op.68 (ook: afwijking aantal delen)

scheiding der parameters
doorgedreven motivisch denken
Symfonie nr.5, op.67
bv. pianosonate nr.25, op.79, deel 3

menuet wordt scherzo, bv. Symfonie nr.7, op.92, deel 3
thema wordt themagroep, bv. Strijkkwartet nr.7, op.59/1,
deel 1

D. [vroeg]

van Beethoven
middenperiode
verbinding met het extra-muzikale
scheiding der parameters
menuet wordt scherzo
thema wordt themagroep
ontstaan van het romantisch concept van het concerto:
Pianoconcerto nr.5, op.73
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D. [vroeg]

van Beethoven
late periode
Symfonie nr.9, op.125
verbinding met het extra-muzikale
toevoeging van het vocale
cyclisch principe

karaktervariaties
bv. pianosonate nr.32, op.111, deel 2
bv. Diabelli-variaties, op.120

toevoeging psychologische richtlijnen aan partituur
bv. strijkkwartet nr.13, op.130 deel 5

D. [vroeg]

van Beethoven
Vrijscheppend genie (<> in dienst)
vernieuwing van vorm (afwijking van de norm)
extra-muzikale duiding
Herschrijving van het concept van
pianosonate
strijkkwartet
symfonie

D. [vroeg]

Carl Maria von Weber
1786-1826, Eutin (bij Lübeck).
Duitse romantische opera (Singspiel)
Der Freischütz
gedeeltelijk doorgecomponeerd
concept van ‘Leitmotiv’
aandacht voor het declamatorische

Euryanthe (geen gesproken dialogen)
Oberon (in het Engels)
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D. [vroeg]

Gioachino Rossini
1792-1868, Pesaro.
Guillaume Tell:
voorloper van de ‘Grand opéra’

Focus op classicistische opera buffa:
herleving van Italiaanse belcanto
virtuositeit
briljante orkestratie

D. [vroeg]

Franz Schubert
1797-1828, Himmelpfortgrund (Wenen).
Symfonie
nr.1.-6: overwegend classicistisch
[nr.7]: onvoltooid (naast andere)
[nr.8]: de zgn. ‘Onvoltooide’
[nr.9]: de zgn. ‘Grote’

D. [vroeg]

Schubert
Symfonie
Kamermuziek
Octet
strijkkwartetten (o.a. Quartettsatz)
Strijkkwintet
‘Forellen’kwintet

7	
  

14/03/17	
  

D. [vroeg]

Schubert
Symfonie
Kamermuziek
Piano
kleinere genres
monumentale Wandererfantasie
sonates

D. [vroeg]

Schubert
Lied
Duits romantisch lied
Verzelfstandiging stem
begeleiding met versterkende werking
Erlkönig
Cycli: Die schöne Müllerin / Die Winterreise
Types:
strofisch
gevarieerd strofisch
doorgecomponeerd

declamatorisch aspect

D. [vroeg]

Felix Mendelssohn-Bartholdy
1809-1847, Berlijn.
wonderkind
Octet; monumentale stijl
5 grote symfonieën
programmatische ouvertures
Bewuste synthese, vertrekkend
vanuit het classicisme
Verbinding
oud (contrapunt)
klassiek (Mozart)
romantische techniek (Beethoven)
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D. [vroeg]

synthese: stijl
Norm/afwijking
Het extra-muzikale
Isoleren van parameters
Hiërarchie in genres (bv. opera vs. duet)

D. [vroeg]

synthese: instrumentatie
Homogeen klankbeeld, continuïteit
Kamermuziek: standaardisering (Pi3, SQ) naast
verscheidenheid
Dirigent

D. [vroeg]

synthese: orkestratie
Homogeniteit
Dynamische schakeringen ≈ speelwijzen
Sonoriteiten
Deel van het compositieproces
‘kopiëren’ van type-instrumentatie (bv. harpeggio op
piano)
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D. [vroeg]

synthese: melodie
Ruimere combinatiemogelijkheden
Symmetrie gecombineerd met afwijking
Buiten het ‘optimale’ in functie van expressie

D. [vroeg]

synthese: tijd en dynamiek
‘Deel’ is niet langer gelijk aan ‘beweging’
Ritme: meer notenwaarden, verzelfstandiging
Accenten als expressiemiddel
overgangsdynamiek

D. [vroeg]

synthese: harmonie
In functie van het expressieve: bv. onvolledig akkoord
Verminderd septiem akkoord als ‘loper’
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D. [vroeg]

synthese: tonaliteit
Modulatie o.w.v. expressie
Intratonale modulaties
Toename chromatiek

D. [vroeg]

synthese: vorm
Enerzijds blijven standaardvormen
Anderzijds vervangingen door typische vormen: scherzo
(i.p.v. menuet), ländler, tarantella (i.p.v. rondo)
Romantisch vormprincipe: continue stroom van
muziek
Romantische kleinvorm: bv. Lieder ohne Worte

D. [hoog]

Hoogromantiek
Stellingname t.o.v. verworvenheid
academisch
teleologisch

Nationale scholen (mét stellingname!)
Rusland
Polen
Vlaanderen
Scandinavië
Bohemen
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D. [hoog]

Hector Berlioz
1803-1869, La Côte Saint André.
Geen instrumentalist
Symphonie fantastique (1830)
‘idée fixe’
Orkestratie
Lélio, ou le retour à la vie
Harold en Italie
Vermenging genres:
opera/oratorium-achtige werken

D. [hoog]

Berlioz
Liederen
vermenging koor/sololied
aanzet tot ‘mélodie’

Grande messe des morts (requiem, 1837)
ruimtelijke werking
bizarre orkestratie

Benvenuto Cellini (1838)
ophicléïde

D. [hoog]

Berlioz
Het dramatische > het esthetische
profiel van onconventioneel ‘genie’
‘miskend’, ‘voor op zijn tijd’
afwijking als norm (!)
vooruitgrijpend op Wagner
realisme: ideeënmuziek, inclusief het demonische
orkestratie: Traité, cf. ‘col legno’
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D. [hoog]

Frédéric Chopin
1810—1849; Wola.
als pianist grotendeels autodidact
(en daardoor onorthodox)
Polen – Frankrijk
beau monde
George Sand
Liszt – Thalberg

D. [hoog]

Chopin
Ornament als structurerend middel (onderdeel van
virtuoze speelwijze)
salonmuziek: goede muziek binnen een klein milieu
pianomuziek:
pedagogisch: études
salon: walsen, mazurka’s, nocturnes
grote vormen: scherzi, ballades, sonates

eenzijdig genie

D. [hoog]

Robert Schumann
1810—1856; Zwickau.
pianolessen bij Friedrich Wieck; huwelijk met Clara
Opsplitsing:
Florestan (vooruitstrevend)
Eusebius (poëtisch)

‘optimalisering’ pianotechniek
Neue Zeitschrift für Musik
Pro Schubert, Mendelssohn
Chopin, Brahms
Overlijdt in een instelling
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D. [hoog]

Schumann
Pianomuziek
Abegg-variaties: structuurdenken via intervallen
cycli kortere pianowerken
sonates: symfonisch gedacht

Orkestmuziek
4 symfonieën: nog in partijen gedacht (<> totale
sonoriteit)
pianoconcerto, celloconcerto: polyfonie als
expressiemiddel

D. [hoog]

Schumann
Liederen
poëtische suggestie
cycli:
grote samenhang
muziek ‘interpreteert’ de gedichten
rol van piano verder dan bij Schubert
bv. Dichterliebe, bv. Frauenliebe und Leben

Kamermuziek
pianokwartet, pianokwintet: tot minimum gereduceerd
orkest (<> vroegromantiek: ‘briljante’ kamermuziek)

D. [hoog]

Franz Liszt
1811-1886; Raiding (nabij Eisenstadt)
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D. [hoog]

Liszt
Fascinatie voor:
godsdienst, mystiek
minnaressen (Marie d’Agoult)

Leerling van Czerny, Salieri, Reicha
Periodes:
pianist, virtuoos, concertreizen
Weimar: operaproducties (Wagner), symfonische
gedichten
Rome: poging om de religieuze muziek te hervormen

D. [hoog]

Liszt
Virtuozenjaren
van optimaal naar maximaal
toevoeging van het poëtische, via ‘orkestrale’ schrijfwijze
(effecten genereren illusie), bv. La campanella
parafrasen: bv. Verdi, Mozart
transcripties: bv. Beethoven
bravoure stukken, bv. Grande Galoppe Chromatique

D. [hoog]

Liszt
Weimar
accent op het inhoudelijke
transformatietechniek
H-moll Sonate (1853)
concerti
symfonieën
symfonische gedichten
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D. [hoog]

Liszt
Transformatietechniek
voor het eerste in Années de Pélérinage
vanuit karaktervariatie
vanuit het programmatische
er is geen schema, enkel ontwikkeling (‘één grote
doorwerking’)
zowel étude als karakterstuk
ook in de pianosonate en de symfonische gedichten

D. [hoog]

Liszt
Rome
religieus
sober
bv. Via crucis
grens met impressionisme: nuages gris (1881)
omnitonaliteit: bagatelle sans tonalité (1885)

D. [hoog]

Liszt
Het recital
pianopedagoog
symfonisch gedicht
programmamuziek
transformatietechniek
invloed op Nationale Scholen en op Wagner

16	
  

14/03/17	
  

D. [hoog]

Richard Wagner
1813-1883; Leipzig.
Zeer vroeg: theaterwereld
Weber: Freischütz
Parijs:
contact met muziek van Meyerbeer
contact met muziek van Berlioz
eerste contact met Liszt
filosofie van Feuerbach (goden als
menselijk verzinsel)

D. [hoog]

Wagner
Dresden: contact met Bakoenin (1849)
Zürich: ballingschap
Beieren: maecenaat door Ludwig II
Bayreuth: voltooiing Ring (1874)
Geschriften: o.a. Oper und Drama (1851)

D. [hoog]

Wagner
Jeugdwerken
Die Feen (1834)
Das Liebesverbot (1836)
Rienzi (1840)
doorgecomponeerd
open vorm
declamatorische zangstijl
herkenningsmotieven:
in de lijn van Weber
nog niet structurerend
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D. [hoog]

Wagner
Onderscheid opera en (ideeën)drama
basis voor het ideeëndrama:
Der Fliegende Holländer (1841)
Tannhauser (1845)
Lohengrin (1848)

D. [hoog]

Wagner
Muziekdrama (‘Gesamtkunstwerk’):
Der Ring des Nibelungen (1854-1874)
Das Rheingold (1854)
Die Walküre (1865)
Siegfried (1871)
Götterdämmerung (1874)

D. [hoog]

Wagner
Muziekdrama (‘Gesamtkunstwerk’):
Der Ring des Nibelungen (1854-1874)
samenhang:
via het epos
via muzikale middelen

‘Leitmotive’:
structureren (cf. Liszt)
verbinden
symboliseren (cf. Weber)

nieuw type melodie, gebaseerd op het motivische: ‘unendliche
Melodie’
‘romantische polyfonie’: homofoon, met ritmisch en
melodisch vrij bewegende akkoordnoten (cf. Tristan)
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D. [hoog]

Wagner
Muziekdrama:
Tristan und Isolde (1859)
Die Meistersinger von Nürnberg (1867)
Parsifal (1882)

D. [hoog]

Wagner
Invloed en belang
vanaf ca. 1880, Parijs (symbolisten)
nadien verspreiding
symbool Duitse cultuur 19de eeuw
controversieel (cf. standpunt Joden)
positieve nawerking: Bruckner, Mahler, Strauss,
expressionisten
negatieve nawerking: Tsjajkovskij, Debussy
in oppositie met de academische romantiek
duidelijkste exponent van de teleologische romantiek

D. [hoog]

Giuseppe Verdi
1813-1901; Le Roncole (nabij Parma).
Eerste succes met Nabucco (1841)
Nieuwe stijl (ca. 1850):
Rigoletto (1850)
Il trovatore (1852)
La Traviata (1853)

rol in onafhankelijksstrijd
Falstaff (1891): blijspel
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D. [hoog]

Giuseppe Verdi
Kenmerken
groots en dramatisch opgevat
deelaspecten tot grote verfijning:
belcanto (met hoog en herkenbaar melodisch gehalte)
orkest
dialoog
declamatorisch (vernieuwde vorm van recitatief)

geen duiding (<> Wagner)
psychologisch drama
realisme (bv. via lokaal coloriet)

D. [hoog]

César Franck
1822-1890; Liège.
Motivische variatie
Polyfone orgeltraditie
Beethoventraditie
Ideeënmuziek
Cyclische principe
Thematische arbeid

Wagnerinvloed

D. [hoog]

Franck
Symfonische gedichten (met eigen toepassing, bv.
koor, solisten)
pianowerk
Variations symphoniques (1889)
weinig dramatiek
veel subtiliteiten
vooruitgrijpend op het impressionisme

Symfonie en re (1888)
cyclisch
niet extra-muzikaal

Orgelwerk (significant)
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D. [hoog]

Anton Bruckner
1824-1896; Ansfelden.
Vroege werken: invloed classicisme
Mis in D (1864):
voor het eerst eigenheid
tussen Beethoven en Wagner

Symfonieën
‘eenvoudige’ orkestratie
formeel origineel, ‘vreemd’, blokken, afgebroken climaxen
monumentaal
dramatische stuwing < sonoriteitsstuwing

Omstreden

D. [hoog]

Johannes Brahms
1833-1897; Hamburg.
Contact met:
Joseph Joachim
Hans von Bülow
Robert Schumann en Clara Wieck

Verzet tegen Liszt en Wagner

D. [hoog]

Brahms
Koormuziek:
Ein deutsches Requiem

Liederen:
enerzijds: haast volks
anderzijds: declamatorisch, doorgecomponeerd kunstlied

Piano
muzikaal zinvolle > pianistieke
in het verlengde van Schumann

Kamermuziek
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D. [hoog]

Brahms
Orkestmuziek:
relatief laat
Haydnvariaties (karaktervariaties)
Symfonie nr.1 (‘10de van Beethoven’)
Symfonie nr.4: scheiding parameters; karaktervariaties
concerti zijn symfonisch gedacht, niet virtuoos

Absolute muziek:
“tönend bewegte Formen” (Hanslick)

D. [hoog]

Brahms
Belang
chromatiek als expressie binnen het tonale (<> Liszt)
imitari et aemulari
structureel denken:
intervallen (cf. Symfonie nr.4)
Beethoven: expressie > eufonie
Brahms: structuur > expressie > eufonie

Gebruiksmuziek én kunstmuziek: bv. Hongaarse dansen
Boegbeeld academische romantiek

D. [hoog / nationale scholen]

Nationale scholen
Verbinding hoogromantiek met nationaal bewustzijn:
Polen: Chopin (oneigenlijk)
Vlaanderen (België): Peter Benoit (1834-1901)
Tsjechië: Antonin Dvorak (1841-1901)
Noorwegen: Edvard Grieg (1843-1907)
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D. [hoog / nationale scholen]

Nationale scholen
Verbinding hoogromantiek met nationaal bewustzijn:
Rusland:
het ‘machtige hoopje’ (de Vijf):
Aleksandr Borodin (1833-1887)
Cesar Cui (1835-1918)
Nikolaj Rimskij-Korsakov (1837-1908) (ook laatromantiek)
Milij Balakirev (1837-1910) (leider)
Modest Moessorgskij (1839-1881)

Pjotr Illjitsj Tsajkovskij (1840-1893)

D. [hoog / nationale scholen]

Modest Moessorgskij
1839-1893; Karevo.
Liederen:
declamatorisch, intervaldenken
bv. Zonder Zon
bv. Liederen en dansen van de Dood

Symfonisch gedicht:
bv. Nacht op de kale berg

Pianowerk:
bv. Schilderijententoonstelling

D. [hoog / nationale scholen]

Moessorgskij
Opera’s:
bv. Boris Godoenov
kritische reflectie over het tsarendom
complexe ontstaansgeschiedenis
sonoriteit > harmonisch denken (cf. impressionisme)
telos = Russische muziek
negatie van vorm/regels/welluidendheid (expressionisme)
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D. [hoog / nationale scholen]

Boris Godoenov
Literaire achtergrond:
tussen 1860-1870: interesse voor geschiedenis tussen
16de en 18de eeuw
Karamzin: standaardwerk (begin 19de eeuw), basis voor
de tekst van Poesjkin
Moessorgskij: 7 scènes

D. [hoog / nationale scholen]

Boris Godoenov
Context:
Dmitrij (zoon van Ivan) † in 1591 (7 jaar oud)
Feodor op troon; sterft kinderloos
schoonbroer Boris Godoenov (laatste telg van de Ruriks)
op de troon
gerucht: Boris heeft Dmitrij vermoord
troonpretendent staat op

D. [hoog / nationale scholen]

Boris Godoenov
Versie 1, 1869, 7 scènes:
klooster Novodjevitsj
kroning
kloosterkamer Pimen
herberg
appartement van de tsaar
kathedraal
Kremlin: raad van bojaren / Pimen / dood van BG
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D. [hoog / nationale scholen]

Boris Godoenov
Versie 1, 1869, 7 scènes, geweigerd:
geen vrouwelijke rol
geen verliefde tenor
geen sentiment
geen ballet
‘onspeelbare’ baspassages
mislukking van Poesjkin’s Boris

D. [hoog / nationale scholen]

Boris Godoenov
Versie 2, 1872, 9 scènes:
klooster Novodjevitsj
kroning
kloosterkamer Pimen
herberg
appartement van de tsaar
*Poolse scène: kamer
*Poolse scène: tuin
[kathedraal]
Kremlin: raad van bojaren / Pimen / dood van BG
*opstand in het woud van Kromy (met de Onschuldige)

D. [hoog / nationale scholen]

Boris Godoenov
Fragmentaire uitvoering
Quasi-integrale in 1874
Versie 3, 1889-1896:
herwerking door Rimskij-Korsakov
optimalisering van orkestratie ten nadele van expressie
‘de’ versie tot midden jaren 1970
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D. [hoog / nationale scholen]

Boris Godoenov
proloog
BG doet alsof hij de troon weigert
klooster Novodjevitsj
politie spoort massa aan BG te aanroepen
Sjtsjelkalov (douma) zegt dat BG de troon weigert
pelgrims smeken (georkestreerd door BG)
bojar Sjoesjkij roept “leve de staar BG”

D. [hoog / nationale scholen]

Boris Godoenov
Act I
1598, klooster: Pimen schrijft kroniek; de jonge Grigorij
besluit te doen alsof hij Dmitrij is (= de Pretendent)
herberg aan de grens: Grigorij, Varlaam en Missail;
Grigorij vlucht naar Polen (in oorlog met Rusland)

D. [hoog / nationale scholen]

Boris Godoenov
Act II
1598, klooster: Pimen schrijft kroniek; de jonge Grigorij
besluit te doen alsof hij Dmitrij is (= de Pretendent)
herberg aan de grens: Grigorij, Varlaam en Missail;
Grigorij vlucht naar Polen (in oorlog met Rusland)
appartement van tsaar BG; Xenia en Feodor (kinderen),
voedster; BG achtervolgd door herinneringen
Sjoesjkij op audiëntie meldt het bestaan van de
Pretendent
papegaai bijt voedster
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D. [hoog / nationale scholen]

Boris Godoenov
Act III
Polen, Sandomirpaleis
prinses Marina verliefd op de Pretendent
priester Rangoni zet haar aan tot het verleiden van de
Pretendent (cf. Rusland bekeren tot het katholicisme)

D. [hoog / nationale scholen]

Boris Godoenov
Act IV
kathedraal in Moskou
gerucht: Dmitrij leeft, is met leger in aantocht
de Onschuldige roept tot BG (cf. kinderen, kopeke,
moord op Dmitrij)
douma van bojaren beraadslagen over de Pretendent
BG stort in
woud in Kromy: massa mishandelt een bojar
men volgt de Pretendent naar het Kremlin
de Onschuldige blijft achter en voorspelt onheil

D. [hoog / nationale scholen]

Pjotr Tsjajkovskij
1840-1893; Kamsko-Votkinsk.
Invloed van Schumann
Symfonieën:
nr.1-3: nationalistisch
nr.4-6: artistiek & technisch hoogstaand

Concerti: grote populariteit
Balletten: traditiebevestigend
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D. [hoog / nationale scholen]

Antonin Dvorak
1841-1904; Nelahozeves.
Invloeden:
aanvankelijk Liszt en Wagner
nadien Brahms

Opera’s: nationalistisch
Symfonieën: bv. nr.9
(‘uit de nieuwe wereld)
kamermuziek: trio, strijkkwartet
traditiebevestigend
integratie volksidioom: bv. dumka, furiant, bv. Slavische dansen

D. [hoog / nationale scholen]

opera in Frankrijk
Grand opéra
Giacomo Meyerbeer (1791-1864):
geïntegreerd geheel, expressief monumentalisme

Charles Gounod (1818-1893):
spectaculaire < herkenbare, realistische

Opera comique
Georges Bizet (1838-1875): Bizet shockerend:
‘comique’ met moord aan einde
(in illo tempore) weerzinwekkende personages
realisme: overtuigende karaktertypering
invloed op verisme (Puccini)

D. [hoog / nationale scholen]

Synthese: vorm
sonatevorm als vertrekpunt voor afwijken
neiging tot structuurdenken
romantische polyfonie
academische romantiek:
principe climax/anticlamix: één doorlopend geheel
daarbinnen: schrijfwijzen als expressiemiddel (fuga,
passacaglia)
cyclisch principe
episodisch denken (bv. intermezzo-tussendelen)

teleologische romantiek:
elk detail belangrijk
continuïteit
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D. [hoog / nationale scholen]

Synthese: orkestratie
Versmelting
‘Verbetering’ van instrumenten leidt tot complexere
schrijfwijze
academische romantiek: klassiek orkest als basis
teleologische romantiek: het experimentele, ongekende,
plastisch en illusionistisch (Wagner)
nationale scholen: decoratief coloriet

D. [hoog / nationale scholen]

Synthese: kleur en duur
‘sfeer’: geheel van details die waargenomen worden
maar niet rationeel geduid
maat en metrum: zwevend metrum & polymetriek >
maatprincipe
ritme: complex en gedifferentieerd

D. [hoog / nationale scholen]

Synthese: tonaliteit
academische romantiek:
vertrekpunt: classicistisch tonaliteitsprincipe
uitbreidingen via nevengraden
modulaties als expressiemiddel
vier/vijfklanken, harmonische versieringen, expressieve
dissonanten

teleologische romantiek:
Liszt: omnitonaliteit, modaliteit, parallelle kwinten
Wagner: harmonisch, maar met een logica vanuit elke
stem
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D. [hoog / nationale scholen]

Synthese: toonhoogte
stemvoering:
‘echte’ polyfonie (vooral academische romantiek)
romantische polyfonie

melodie:
herkenbare, afgesloten melodische gestalten (Verdi), ook
als citaat (Brahms)
toename van het intervaldenken

D. [laat]

Laatromantiek
1890-1910
geen equivalent in andere kunstvormen: beeldende
kusnten, literatuur enz. al begin van het modernisme
1890:
einde van hoogromantische productie, begin van het
œuvre van Mahler, Strauss, Satie, Debussy
andere stijlmiddelen treden naar voren

D. [laat]

Nikolaj Rimskij-Korsakov
1840-1908; Tichvin.
orkestrator
niet: expressietechniek of esthestische theoriën
wel: techniciteit
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D. [laat]

Giacomo Puccini
1858-1924; Lucca.
belcanto verbonden met verisme
bewust van het modernisme
citaatdenken is neoclassicistisch

D. [laat]

Hugo Wolf
1860-1903; Windischgrätz (nu in Slovenië).
liedcomponist
stijl als stijlmiddel
pluralisme

D. [laat]

Gustav Mahler
1860-1911; Kaliste (Bohemen, nu Tsjechië).
liederen en symfonieën
Periodes:
beginjaren (tot 1888)
verdere ontwikkeling (tot 1897)
Wenen (1897-1907)
laatste jaren (1907-1911)
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D. [laat]

Mahler
Beginjaren (tot 1888)
Das klagende Lied (1880): hybride concept
Lieder eines fahrenden Gesellen (1883-1885)
Des Knaben Wunderhorn (1888-1889)
inclusie van volkse stijlen

Ontwikkelingen (tot 1897):
Symfonie nr.1 in D dur (1888)
Symfonie nr.2 in c moll (1894) (‘Wunderhorn’)
Symfonie nr.3. in d moll (1896) (‘Wunderhorn’)

D. [laat]

Mahler
Wenen (1897-1907):
Symfonie nr.4 in G dur (1900) (‘Wunderhorn’)
huwelijk met Alma Mahler
Symfonie nr.5 in cis moll (1902)
Kindertotenlieder (1905)
Symfonie nr.6 in a moll (1905) (pre-expressionistisch)
Symfonie nr.7 in e moll (1905) (pre-expressionistisch)
Rückertlieder (1900-1907)
Symfonie nr.8 in Es dur (1907)

D. [laat]

Mahler
laatste jaren (1907-1911):
diverse crisissen (1905)
Das Lied von der Erde (1908, symbolisch einde
laatromantiek)
Symfonie nr.9 in a moll (1910)
Symfonie nr.10 (1911, onvoltooid)
verinnerlijking

belang
synthese van symfonie en lied
samenvatting van alle stijlmiddelen uit de romantiek
ideeënmuziek verruimd tot muzikale filosofie
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D. [laat]

Richard Strauss
1864-1949; München.
Symfonische gedichten:
eerst ‘uitdrukkend’
dan ‘narratief’
dan ‘portretterend’, ‘realistisch’
bv. Also sprach Zarathustra (1896)

D. [laat]

Strauss
Opera:
jeugdopera’s
grens met expressionisme:
Salome, op.54 (1905)
Elektra, op.58 (1908)

‘neoclassicistisch’:
bv. Der Rosenkavalier, op.59 (1910)

Lied:
Vier letzte Lieder (1948): definitieve (!) eindpunt van de
romantiek

D. [laat]

‘op de grens’
Aleksandr Glazoenov (1865-1936, Sint-Petersburg)
Ferruccio Busoni (1866-1924, Empoli)
Max Reger (1873-1916, Brand)
cf. traditionalisme
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D. [laat]

Synthese
Alle stijlmiddelen uit de voorgaande perioden worden
gebruikt

D. [laat]

Synthese: orkestratie
hoogromantiek: structureel, expressief, decoratief
laatromantiek: synthese, bv. decoratief wordt
structurererend
uitbreiding combinaties, variatie in toonkleur
uitzonderlijke speelwijzen worden couranter
moeilijkheidsgraad neemt toe

D. [laat]

Synthese: tonaliteit
hoogromantiek: grens wordt bereikt
laatromantiek:
grens verder aftasten
tonaliteit blijft de basis, maar is niet noodzakelijk
structurerend; alleszins expressiemiddel
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D. [laat]

Synthese: stemvoering
hoogromantiek: romantische polyfonie
laatromantiek:
romantische polyfonie leidt tot
echte polyfonie
schijnpolyfonie (Strauss)
simultaneïteit (Mahler)

D. [laat]

Synthese: toonhoogte
hoogromantiek: van melodie in de richting van
intervaldenken
laatromantiek:
(tijdelijke) afname van intervaldenken
het melodische neemt toe
nieuw profiel (<> bv. vroegromantiek)
diatoniek als contrast binnen chromatische context

D. [laat]

Synthese: vorm
extreme afwijking van de norm
suite-denken neemt toe (met behoud van eenheid)
dramatisch denken
genrevermenging
verbale toelichting neemt toe
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