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Tijdlijn twintigste eeuw (I)
1900

modernisme

[traditionalisme]

[Sibelius]

1950
[Rachmaninov]

[academisch] ‘continuïteit’ / verwijde tonaliteit / ADDITIECHNIEK

Impressionisme – neo‘classicisme’
Satie Debussy

Ravel

Stravinsky

Bartók

Hindemith
Messiaen

[teleologisch] ‘discontinuïteit’ /
vrije atonaliteit – gebonden atonaliteit (= DODECAFONIE)

Expressionisme
Ives Skrjabin
Futurisme–Dadaïsme

Serialisme

Schönberg Berg von Webern
Weill
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E.

Traditionialisme
Behoud van romantische esthetiek
bv. late Strauss
bv. Sergeij Rachmaninov (1873-1943)
bv. Jean Sibelius (1865-1957)
bv. Aleksandr Glazoenov (1865-1936)
bv. Rued Langgaard (1893-1952)

E.

Modernisme
Traditionalisme: behoud van romantische esthetiek
Modernisme:
originaliteit en vernieuwing
esthetiek van het welluidende wordt verlaten
oppositie (simplistisch!) tussen twee polen

E.

Oppositie in polen
Continuïteit

Discontinuïteit

impressionisme en
neoclassicisme

expressionisme

‘objectief’

‘subjectief’

additietechniek

vrije atonaliteit (1908)
gebonden atonaliteit
(1923; = dodecafonie)
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E.

Modernisme voorbereid
Vanuit het impressionisme naar het neoclassicisme:
Fauré, Duparc
Debussy
[Ravel]

Vanuit een pre-expressionistische houding:
Ives
Skrjabin

E. [impressionisme]

Impressionisme
Gabriel Fauré (1845-1924)
meer sfeerscheppend dan expressief
bv. Cygne sur l’eau

Henri Duparc (1848-1933)
monochroom stemmingslyrisme
bv. l’invitation au voyage

E. [impressionisme]

Claude Debussy
1862-1918; Saint-Germain-en-Laye (Parijs).
Drie periodes
vroeg impressionisme
rijp impressionisme
neoclassicisme
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E. [impressionisme]

Debussy
Vroeg
invloed Satie (additietechniek)
1889: invloed gamelan (klank primeert op theoretische
noot)
bv. Arabesques, bv. Clair de Lune

E. [impressionisme]

Debussy
Rijp
orkest: Prélude à l’après-midi d’un faune, Nocturnes, La Mer
Opera: Pelléas et Mélisande
Images (orkest):
wending naar het constructieve
taal – materiaal: ‘iets’ doen ‘met iets’
dunne grens met het neoclassicisme

Laat
systematisch (bv. études)
neoclassicistisch
bv. berceuse héroïque

E. [impressionisme]

Maurice Ravel
1875-1937; Ciboure.
Vanaf het begin neoclassicistisch buigend over een
model:
bv. à la manière de [Naam] (1894)
bv. Menuet Antique (1895)

Geregeld impressionistisch model:
bv. Pavane pur une Infante défunte
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E. [impressionisme]

Ravel
Grote verscheidenheid in modellen:
bv. blues in vioolsonate (1917)
bv. hispanismen in Rhapsodie espagnole (1907)
bv. joodse cultuur in deux mélodies hébraïques (1914)
bv. bitonaliteit in pianconcerto in G (1931)
bv. wals in valses nobles et sentimentales (1911)

Expressionisme als model/ingesteldheid:
bv. la valse (1920)
bv. pianoconcerto voor de linkerhand (1931)
bv. Bolero (1928)

E. [pre-expressionisme]

Charles Ives
1864-1954; Danbury.
transcendentalisme: eigen ervaring > het aangeleerde
filosofie dicteert compositieproces: pre-expressionistisch
inclusief denken: o.a. ‘Americana’
bv. They are there!
bv. Unanswered Question
bv. TSIAJ
bv. Concord Sonate

E. [pre-expressionisme]

Aleksandr Skrjabin
1872-1915; Moskou.
Mystiek uitgangspunt
constructivistische uitwerking
bv. pianosonates
bv. Prometheus
invloed op kwarttoonmuziek
bv. Aloïs Hába:
strijkkwartetten
bv. opera Mátka
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E. [doorbraak modernisme]

Doorbraak van het modernisme
Futuristen:
radicaal eigentijds, modern
Luigi Russolo (1885-1947) (intonarumori)

E. [doorbraak modernisme]

Doorbraak van het modernisme
Futuristen
Dadaïsten:
anti-kunst-houding
Kurt Schwitters: Sonate mit Urlauten (1921)

E. [doorbraak modernisme]

Erik Satie
1866-1925; Honfleur.
Additietechniek
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E. [doorbraak modernisme]

Satie
Additietechniek
voorloper impressionisme: invloed op Debussy, bv.
Gnossienes, bv. Gymnopédies
voorloper neoclassicisme: invloed op Ravel, Stravinsky,
Les Six
voorloper miminal art
Vexations

dadaïsme blijkt verder uit bv. Je te veux, bv. trois
morceaux en forme de poire

E. [doorbraak modernisme]

Satie
afbouwen expressie-esthetiek:
nulstructuur, bv. Entr’acte [zie film]
musique d’ameublement, bv. Socrate

simultaan kunstwerk:
bv. Sonatine bureaucratique [zie pdf, zie film]
bv. Sports et divertissements

E. [expressionisme]

Expressionisme
Stilistisch: uitdrukkingswaarde
esthetisch: het beroeren van de belevingswereld
compositorisch: individuele behandeling van het
materiaal (> bestaand materiaal)
historisch: vanuit laatromantiek en Nationale Scholen
‘Tweede’ Weense School
Schönberg
Berg
von Webern
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E. [expressionisme]

Arnold Schönberg
1874-1951; Wenen.
Drie fases:
laatromantiek (tot 1908)
vrije atonaliteit (1908-1923)
gebonden atonaliteit (vanaf 1923)

E. [expressionisme]

Schönberg
Laatromantiek (tot 1908)
Strijkkwartet in D dur (1897)
Verklärte Nacht, op.4 (1899)
Strijkkwartet nr.1 in d moll, op.7 (1905)
Kammersymphonie nr.1, op.9 (1906)
Gurrelieder (1901/1911)

E. [expressionisme]

Schönberg
Vrije atonaliteit (1908-1923)
Strijkkwartet nr.2 in fis moll, op.10 (1908)
Fünf Orchesterstücke, op.16 (1909) (‘Klangfarbenmelodie’)
Erwartung, op.17 (1909)
Sechs kleine Klavierstücke, op.19 (1911)
Pierrot Lunaire, op.21 (1912) (‘Sprechstimme’)
‘Verein für musikalische Privataufführungen’ (1918)
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E. [expressionisme]

Schönberg
Gebonden atonaliteit (vanaf 1923)
Dodecafonie (dwvdeka & fwnhv):
compositorisch hulpmiddel (≠ doel!)
panchromatisch: reeks van 12 gelijkwaardige tonen, geen tonale
hiërarchie
elke reeks bestaat uit 12 (11+1) gelijkwaardige transposities
4 modaliteiten: grondversie, omkering, kreeft, kreeft van omkering
48 reeksvormen bepalen toonhoogte (harmonisch en melodisch)
combinatie (superpositie, additie) van verschillende reeksen
(horizontaal, vertikaal)

E. [expressionisme]

Schönberg
Gebonden atonaliteit (vanaf 1923)
Fünf Klavierstücke, op.23 (1923)
Variationen für Orchester, op.31 (1928)
latere werken soms politiek gekleurd: A Survivor from Warschau,
op.46 (1947)
trio, op.45 (1946)

E. [expressionisme]

Schönberg
Belang
metataal als nieuwe manier van denken (dodecafonie)
aanzet (onbedoeld) tot primauteit van theorie
eigen visie doordrukken, wars van publieke opinie
verplaatst kunstmuziek naar ‘kenners’
expliciete ontkoppeling van esthetiek en zintuiglijk-aangename
stap naar consequente atonaliteit (afsluiting grote periode)
pedagogisch: leider van Tweede Weense School
auteur
Harmonielehre
Style and Idea
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E. [expressionisme]

Alban Berg
1885-1935; Wenen.
Drie periodes:
vroege werken (tot 1913)
rijpe werken (1914-1928)
late werken (1929-1935)

E. [expressionisme]

Berg
Vroege werken (tot 1913)
op de grens tussen laatromantiek en expressionisme
bv. Fünf Orchesterlieder nach Ansichtkartentexten Peter
Altenbergs, op.4 (1912-1913)

Rijpe werken (1914-1928)
betekenislagen worden toegevoegd
‘verdicht’ tonale (tonalistisch)
Wozzeck, op.7 (1914-1922); opera (mijlpaal)
Lyrische Suite (1925-1926)

E. [expressionisme]

Berg
Late werken (1929-1935)
nog meer tonalistisch
Lulu (1931-1935; onvoltooid)
Vioolconcerto ‘Dem Andenken eines Engels’ (1935; n.a.v.
overlijden van Manon Gropius)
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E. [expressionisme]

Anton von Webern
1883-1945; Wenen.
Choralis Constantinus (Isaac) als doctoraatsonderwerp
Periodes:
eerste werken (tot 1908)
vrije atonaliteit (vanaf 1908)
aforistische schrijfwijze

dodecafonie (vanaf 1924)
reeks als wet (aanzet)

late werken (vanaf 1935)

E. [expressionisme]

von Webern
Concept van dodecafonie:
reeks als wet (aanzet); cf. concept ‘Urpflanze’ als
voorafschaduwing van het serialisme:
precompositie > compositie
poging tot volledige beheersing van het materiaal (naast
toonhoogte ook andere parameters: tempo, dynamiek)
betrekken
reeks losgekoppeld van concrete geluiden (bv. thema), en
daardoor abstracter
denken in intervallen (niet in noten)

niet volledig consequent uitgewerkt (ergo: pre-serieel)
behoud van traditionele categorieën (bv. polyfonie)

E. [expressionisme]

von Webern
Orkestwerk:
passacaglia, op.1 (1908), laatromantisch
Sechs Orchesterstücke, op.6 (1909), atonaal,
‘Klangfarbenmelodie’
Symfonie, op.21 (1928), ‘Urpflanze’

Koorwerk
Liederen
Kamermuziek, bv. Sechs Bagatellen, op.9 (strijkkwartet)
Piano, bv. Variaties, op.27 (dodecafoon)
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E. [expressionisme]

geëngageerd expressionisme
Kunst ondergeschikt aan politiek (Brecht)
Expressionisme als muzikaal engagement
Kurt Weill (1900-1950, leerling van Busoni)
Dreigroschenoper (1927)
bv. Die sieben Todsünden (1933)
filmmuziek, broadwaymuziek

Paul Dessau (1894-1979)
bv. Mutter Courage und ihre Kinder (1946)

Hanns Eisler (1898-1962, leerling van Schönberg)
bv. Die Mutter (1931), bv. Lenin-Requiem (1937)

E.

Tijdlijn twintigste eeuw (I)
1900

modernisme
[Sibelius]

[traditionalisme]

1950
[Rachmaninov]

[academisch] ‘continuïteit’ / verwijde tonaliteit / ADDITIECHNIEK

Impressionisme – neo‘classicisme’
Satie Debussy

Ravel

Stravinsky

Bartók

Hindemith
Messiaen

[teleologisch] ‘discontinuïteit’ /
vrije atonaliteit – gebonden atonaliteit (= DODECAFONIE)

Expressionisme

Serialisme

Schönberg Berg von Webern

Ives Skrjabin
Futurisme–Dadaïsme

Weill

E. [neoclassicisme]

Neoclassicisme
Misleidende term:
≠ uitsluitend classicisme in nieuwe context
= een model (vreemd materiaal, in ruimste zin) waar
men zich over buigt, in een nieuwe context

Afstandelijkheid als kenmerk
Muziekwerk als ‘vormend’, ‘ontspannend’ (<>
subjectiviteit en engagement van expressionisme)
Werkt met bestaande categorieën
Additietechniek
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E. [neoclassicisme]

Igor Stravinsky
1882-1971; Oranienbaum
Russische balletten (samenwerking met Diaghilev):
Vuurvogel (1910)
Petroesjka (1912)
Le Sacre du Printemps (1913)

het ‘probleem’ Pulcinella (1920)

E. [neoclassicisme]

Stravinsky
Agon (1957)
algemeen: indifferentie van stijlen
‘kunst drukt niets uit’
exemplarisch vertegenwoordiger
van het
neoclassicisme

E. [neoclassicisme]

Béla Bartók
1881-1945; Nagyszentmiklos
van expressionisme naar neoclassicisme (met
significante uitzonderingen)
etnomusicologisch onderzoek
(samen met Zoltán Kodály, 1882-1967)
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E. [neoclassicisme]

Bartók
volksmuziek:
als bewerking (neoclassicistisch)
als ‘kunstmuziek’ met integratie van volksidioom
(expressionistisch), bv. Allegro barbaro (1911)

piano percussief bespeeld
opera: de burcht van hertog Blauwbaard (1911)

E. [neoclassicisme]

Bartók
‘bartók’-pizzicato (bv. Strijkkwartet nr.4)
evolutie naar getemperd expressionisme:
bv. muziek voor strijkers, slagwerk en celesta (1936)

synthese:
bv. concerto voor orkest (1943)

de sonate voor vioolsolo (1945) bevat kwarttonen
als pedagoog: Mikrokosmos

E. [neoclassicisme]

Paul Hindemith
1895-1963; Hanau (bij Frankfurt).
Periodes:
‘dadaïsme’ (tot 1922)
eerste wending (1923-1934)
tweede wending (1934-1963)
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E. [neoclassicisme]

Hindemith
‘Dadaïsme’ (tot 1922), expressionistisch
bv. Kammermusik nr.1, op.24, nr.1. (1921)
bv. Nusch-Nuschi (1920)

Eerste wending (1923-1934): ‘Neue Sachlichkeit’
objectieve kunst, los van romantiek, expressionisme,
dadaïsme; bv. Das Marienleben, op.27 (1923)

Tweede wending (1934-1963)
traktaat Unterweisung im Tonsatz (1934-1936)
romantisch gebaar wordt geïntegreerd; bv. Mathis der Maler
(1934)

Vertegenwoordiger van academisch neoclassicisme

E. [neoclassicisme]

Koorbeweging
Voornamelijk in Duitsland, Engeland, Vlaanderen
Carl Orff (1895-1982)
bv. Carmina Burana (1936)

Hugo Distler (1908-1942)

E. [neoclassicisme]

Neoclassicisme in Frankrijk
Les Six
Louis Durey (1888-1929)
Arthur Honegger (1892-1955)
Darius Milhaud (1892-1974)
Germaine Tailleferre (1892-1983)
Francis Poulenc (1899-1963)
Georges Auric (1899-1983)
integratie van het humoristische
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E. [neoclassicisme]

Neoclassicisme in Frankrijk
L’école d’Arceuil
Le Triton
La Jeune France: reactie tegen het lichtvoetige

E. [neoclassicisme]

Neoclassicisme: anderen
George Antheil (1900-1959)
Eclecti(ci)sme
bv. de Synthetisten (België)
bv. Ernst Krenek (1900-1991)

E. [neoclassicisme]

doctrinair neoclassicisme
Duitsland: Entartete Kunst
Sovjet-Unie:
fase 1 (1917-1927): aanmoediging avant-garde
bv. Zavod (Mosolov), bv. Lev Theremin [cf. film]

fase 2 (1927-1935): opkomst arbeiderscultuur
fase 3 (1935-1953): socialistisch realisme (Gorki) <>
‘westers formalisme’
bv. Aram Katsjatoerjan (1903-1978)
bv. Sergeij Prokofjev (1891-1953)
bv. Dmitrij Sjostakovitsj (1960-1975)
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E. [neoclassicisme]

Sergeij Prokofjev
1891-1953; Sontsovska.
Periodes:
vroege jaren (1891-1918)
bv. klassieke symfonie (1917)

Westerse periode (1918-1936)
opera liefde voor drie sinaasappelen (1919)

Sovjetperiode (1936-1953)
filmmuziek (Eisenstein)
politieke werken (Zdravitsa)

E. [neoclassicisme]

Dmitrij Sjostakovitsj
1906-1975; Sint-Petersburg
Periodes:
conservatoriumjaren (tot 1925)
experimenten (1925-1932)
van Lady Macbeth tot het eerste
conflict (1932-1936)
‘Eerherstel’ (1936-1948)
tweede conflict (1948-1953)
de dood van Stalin (1953-1965)
late werken (1965-1975)

E. [neoclassicisme]

Sjostakovitsj
conservatoriumjaren (tot 1925)
Symfonie nr.1, op. 10 (1925)

experimenten (1925-1932)
bv. Pianosonate nr.1, op.12 (1926), bv. Aforismen, op.13 (1927)
bv. Symfonie nr.2, op.14 (1927)
bv. opera De Neus, op.15 (1928)
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E. [neoclassicisme]

Sjostakovitsj
van Lady Macbeth tot het eerste conflict (1932-1936)
opera Lady Macbeth van Mzensk, op.29 (1932)
concerto voor piano, trompet en strijkorkest, op.35 (1933)
1936: “chaos in plaats van muziek”
Symfonie nr.4, op.43 (1936) versus Symfonie nr.5, op.47 (1937)

E. [neoclassicisme]

Sjostakovitsj
‘Eerherstel’ (1936-1948)
pianokwintet op.57 (1940)
Symfonie nr.7, op.60 (1941), Symfonie nr.8, op.65 (1943)
na de oorlogsperiode: Symfonie nr.9, op.70 (1945)

Tweede conflict (1948-1953)
’zdanovtsjina’
veel werken ‘in de lade’

E. [neoclassicisme]

Sjostakovitsj
De dood van Stalin (1953-1965)
Symfonie nr.10, op.93 (1953)
Strijkkwartet nr.8, op.110 (1960)
toetreding tot de communistische partij

Late werken (1965-1975)
systematisering, bv. Zeven liederen op tekst van Blok, op.127
(1967)
Strijkkwartet nr.15, op.144 (1974)
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E. [simplificatie oppositie]

Simplificatie van de oppositie
Foutieve probleemstelling:
óf expressionisme
óf neoclassicisme

Beter: iuxtapositie van o.m.
traditionalisme
modernisme (expressionisme, neoclassicisme)
het wijsgerige
jazz
musical
[…]

E. [simplificatie oppositie]

Goerdjieff – de Hartmann
Georgij Ivanovitsj Gurdjieff (1870?-1949)
mysticus

Thomas de Hartmann (1886-1956)
pianist
componist
componist voor Goerdjieff

E. [scharnierfiguren]

Scharnierfiguren
Henry Cowell – Harry Partch – Edgar Varèse
Overstijgen de polariteit expressionisme-neoclassicisme
anticiperen op gedachtengoed van de tweede helft
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E. [scharnierfiguren]

Henry Cowell
1897-1965; Menlo Park (Ca.)
wonderkind
inclusief denken
The Tides of Manaunaun (1912?, clusters), Aeolian Harp
(1923, binnenwerk piano)
Ensemble (1924, grafische notatie)
Rhythmicana (1938, voor rhythmicon (samenwerking met
Theremin), ook ‘gewoon’ piano)
Mosaic Quartet (1935, aleatorisch: mobiele structuur)
invloed op Cage

E. [scharnierfiguren]

Harry Partch
1901-1974; Oakland.
akoestiek: ‘just intonation’
eigen toonladders
eigen instrumenten

folkloristisch materiaal
theatrale denken, ironiserend
bv. The Letter (1943, 1950?)

E. [scharnierfiguren]

Edgard Varèse
1883-1965; Parijs.
Vanaf 1915 in de V.S.:
dirigent
‘sound as a living matter’
emancipatie van het geruis
organisatie van geluid
Ionisation (1931)

Van onbegrip naar erkenning
Déserts (1954: bandmuziek samen met live-uitvoering)
Poème électronique (1958)

Voorloper van de Musique Concrète
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E.

Tijdlijn twintigste eeuw (I)
1900

modernisme

[traditionalisme]

[Sibelius]

1950
[Rachmaninov]

[academisch] ‘continuïteit’ / verwijde tonaliteit / ADDITIECHNIEK

Impressionisme – neo‘classicisme’
Satie Debussy

Ravel

Stravinsky

Bartók

Hindemith
Messiaen

[teleologisch] ‘discontinuïteit’ /
vrije atonaliteit – gebonden atonaliteit (= DODECAFONIE)

Expressionisme

Serialisme

Schönberg Berg von Webern

Ives Skrjabin
Futurisme–Dadaïsme

Weill

E. [tendenzen na 1950]

Tweede helft van de 20ste eeuw
Terminologie en tendenzen:
na 1950: neoclassicisme/expressionisme na = gematigd
modernisme (herkwalificatie)
radicaal modernisme = avant-garde
opgelet! avant-garde van bv. de jaren ‘60 in de jaren ‘90 =
gematigd modern
invraagstelling van het modernisme = postmodernisme

E. [gematigd modernisme]

Gematigd modernisme
vanaf 1950:
voortzetting neoclassicisme (incl. eclecticisme):
≈ neoclassicisme: band met verleden
≈ neoclassicisme: wil vernieuwend zijn (niet extreem)

voortzetting expressionisme

in de loop van de tweede helft 20ste eeuw:
elke gematigde vorm van avant-garde

kwantitatief zeer ruim vertegenwoordigd
bv. Benjamin Britten (1913-1976): War Requiem (1960)
bv. Sjostakovitsj na 1950
opgelet! term ≠ waardeoordeel
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E. [Musique Concrète]

Musique Concrète
muziek op band
Studio ORTF
Concept van sample
Musique Concrète <> Elektronische Muziek

E. [Musique Concrète]

techniek en proces
technische beschrijving

proces

E. [Musique Concrète]

Personalia
Pierre Schaeffer (1910-1995), sonorisator
Pierre Henry (1927-), componist
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E. [Musique Concrète]

Pierre Henry
°1927; Parijs.
Leerling van Nadia Boulanger en Messiaen.
Le microphone bien tempéré (1950-51)
esthetische stellingname tegen het elitisme: Messe Pour le
temps Présent (1967, remix in 1997)

E. [Musique Concrète]

belang
eerste bandmuziek
katalysator voor elektronische muziek en verbosonie
manipulaties opgenomen in het abstracte compositieproces
sleutelrol:
verbinding tussen artistieke uitingen: surrealisme, dadaïsme,
futurisme (cf. nieuwe machines)
overstijgt:
oppositie neoclassicisme <> expressionisme
tonaliteit <> atonaliteit (vanwege het continuum)
‘apotheose’ van additietechniek

E. [Messiaen]

Messiaen
1908-1992; Avignon.
Drie pijlers:
katholicisme
orgel
ornithologie

docent analyse (Parijs): leerlingen Goeyvaerts, Boulez,
Stockhausen
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E. [Messiaen]

Messiaen
Vroege jaren (tot 1934)
Rijpe jaren (1935-1948)
technique de mon langage musical (1944p)
toonhoogte:
‘modes a transpositions limitées’
klankopeenstapelingen (‘notes ajoutées’)

toonduur: additieve ritmiek (‘valeurs ajoutées’)

additietechniek + reeksdenken
bv. La Nativité du Seigneur (1935)
bv. Turangalîla-symfonie (1948)

E. [Messiaen]

Messiaen

E. [Messiaen]

Messiaen
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E. [Messiaen]

Messiaen

E. [Messiaen]

Messiaen

E. [Messiaen]

Messiaen
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E. [Messiaen]

Messiaen

E. [Messiaen]

Messiaen

E. [Messiaen]

Messiaen
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E. [Messiaen]

Messiaen

E. [Messiaen]

Messiaen

E. [Messiaen]

Messiaen
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E. [Messiaen]

Messiaen
Pre-seriële jaren (1949-1950)
Quatre Études de Rythme (1950), met o.a. Mode de valeurs et
d’intensités
Livre d’orgue (1951)
niet volledig consequent en systematisch

Verdere ontwikkelingen (1950-1992)
integratie vogelgeluiden, bv. Catalogue d’oiseaux (1958)
Chronochromie (1960)
opera Saint François d’Assise (1975-1983)

E. [jaren ’50]

Jaren ’50
Na Tweede Wereldoorlog:
afstand van emotie
streven naar het objectieve

Streven naar volledig rationele controle over de
parameters:
voorzetten:
[Beethoven, Brahms] Schönberg
Webern
Messiaen

beslissende stap: Karel Goeyvaerts

E. [jaren ’50]

Tijdlijn twintigste eeuw (I-II)
1900

modernisme

1950

[traditionalisme]
[academisch] ‘continuïteit’ / verwijde tonaliteit / ADDITIECHNIEK

Impressionisme – neo‘classicisme’
Stravinsky
Messiaen
[teleologisch] ‘discontinuïteit’ /
vrije atonaliteit – gebonden atonaliteit (= DODECAFONIE)

Expressionisme
Schönberg

Serialisme
von Webern

28	
  

5/04/17	
  

E. [jaren ’50]

Tijdlijn twintigste eeuw (IIa)
Schönberg
Stravinsky

modernisme 1950
[traditionalisme]

[academisch] ‘continuïteit’ / verwijde tonaliteit / ADDITIECHNIEK

Impressionisme – neo‘classicisme’

Messiaen

Goeyvaerts

[teleologisch] ‘discontinuïteit’ /
vrije atonaliteit – gebonden atonaliteit (= DODECAFONIE)

Boulez
Serialisme

Stockhausen

Expressionisme

von Webern

E. [jaren ’50]

Serialisme
Karel Goeyvaerts: nr.1. sonate voor twee piano’s (1950-1951)
één grondidee bepaalt zowel vorm als detail
beheersing van alle parameters
overgenomen door Boulez (Polyphonie X), Stockhausen
(Kreuzspiel)

E. [jaren ’50]

Serialisme
Basiskenmerken van het serialisme
wetenschappelijk verantwoordelijke materiaalanalyse
(parameters)
modale preselectie (reeks)
equidistributie
toepassingstechniek uiteindelijk op alle compositorische
vragen (integraal serialisme)
illustratie: Structures I (Boulez)
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E. [jaren ’50]

Serialisme

E. [jaren ’50]

Serialisme

E. [jaren ’50]
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E. [jaren ’50]

Tijdlijn twintigste eeuw (IIb)
Schönberg
Stravinsky

modernisme 1950
[traditionalisme]

[academisch] ‘continuïteit’ / verwijde tonaliteit / ADDITIECHNIEK

Cage

Impressionisme – neo‘classicisme’

Music of Changes

Indeterminisme
Messiaen

Goeyvaerts
Boulez

Serialisme

[teleologisch] ‘discontinuïteit’ /
vrije atonaliteit – gebonden atonaliteit (= DODECAFONIE)

Structures I

Stockhausen

Expressionisme

von Webern

E. [jaren ’50]

Karel Goeyvaerts
1923-1993; Antwerpen.
Jaren ’50:
nummer 1: eerste serieel werk
nummer 4: prototype minimal music

Jaren ’60: aleatoriek
Jaren ’70: evolutief-repetitief
Jaren ’80: postmodern

E. [jaren ’50]

Pierre Boulez
1925-2016; Montbrison.
Periode naar het serialisme toe (tot 1949)
bv. tweede pianosonate (1948)
contact met Cage

Serialisme (1949-1957)
invloed van Messiaen
opus magnum van het serialisme:
Structures I (1951)
Le Marteau sans Maître (1954, rev.
1957, op tekst van René Char)
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E. [jaren ’50]

Boulez
Postserialisme (1957-2016)
bv. Derde pianosonate (1957, met aleatorische elementen)
vanaf 1959 veelvuldig actief als dirigent
1971: oprichting van het IRCAM (‘Institut de Recherche
et de Coordination Acoustique/ Musique’)

Grote invloed op het modernistische, seriële en
postseriële denken

E. [jaren ’50]

Karlheinz Stockhausen
1928-2007; Mödrath (bij Keulen).
Seriële periode (tot 1968)
contact met serialisme via
Goeyvaerts, Messiaen, Boulez
contact met elektronische muziek via
Musique Concrète en Eimert
bv. Gesang der Jünglinge (1956)
bv. Klavierstück XI (1956): mobiele structuur
bv. Gruppen (1957): parameter toonplaats
bv. Kontakte (1960)

E. [jaren ’50]

Stockhausen
Wending naar het inhoudelijke (vanaf 1968)
bv. Stimmung (1968)
bv. Aus den sieben Tagen (1968), verbale partituur
bv. Mantra (1970): serialistische complexiteti wordt
verbonden met het inhoudelijke (mantra’s)
verbinding met het mystieke: bv. Am Himmel wandre ich
(1972)
eenvoudige partituren, bv. Tierkreis (1975)
operaproject Licht – die sieben Tagen der Woche (1977-2003)
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E. [jaren ’50]

Luigi Nono
1924-1980; Venetië.
Seriële werken:
‘versplintering’ als geliefdkoosd procedé:
bv. Polifonica–Monodica–Ritmica (1951)
bv. Incontri (1955), bv. Il canto sospeso (1956)

politiek engagement, bv. la Fabbrica Illuminata (1964)
verstilling in latere werken
bv. Fragmente–Stille, an Diotima (1980)

E. [jaren ’50]

Iannis Xenakis
1922-2004; Braïla (Roemenië). Griekse afkomst.

E. [jaren ’50]

Xenakis
1922-2004; Braïla (Roemenië). Griekse afkomst.
Studies ingenieur en muziek
verzetsstrijder
Parijs:
assistent van Le Corbusier
bouw van het Philipspaviljoen (1958)
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E. [jaren ’50]

Xenakis
Stochastische muziek:
gebaseerd op waarschijnlijkheid
beheersing van complexe, toevallig lijkende verschijnselen
bv. Metastasis (1954), met collectieven
verhoogde complexiteit via inschakeling van computer
(vanaf 1962)

Eveneens significant voor de ontwikkelingen van de jaren
’60
Europese pendant voor hetAmerikaanse indeterminisme
Latere werken: tonale referenties, bv. Jonchaies (1977)

E. [jaren ’50]

Luciano Berio
1925-2003; Oneglia.
Elektronische muziek in Italië
Postserialistisch
Verzoening tussen avant-garde en publiek
Sequenza’s (1958-1995)
Sinfonia (1968)

E. [jaren ’50]

Henri Pousseur
1929-2009; Malmedy.
Via Boulez contact met het serialisme
Aleatoriek vanaf 1957:
bv. opera Votre Faust (1961)

1970: ‘Centre de Rechercehs musicales de
Wallonie’ (samen met Bartholomée en Boesmans)
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E. [jaren ’50]

Elektronische muziek
Europese dichotomie:
Musique Concrète (Schaeffer, Henry)
Elektronische muziek (bv. Eimert, Stockhausen)

V.S. dichotomie:
studiowerk (bv. Lejaren Hiller (1923-1994), Illiac Suite:
serialisme via computer)
live-electronics

E. [jaren ’60]

Tijdlijn twintigste eeuw (IIc)
1950

modernisme

Stravinsky

1960

[traditionalisme]
Serialisme

Messiaen

[academisch] ‘continuïteit’ / verwijde tonaliteit / ADDITIECHNIEK
systeemdenken:
‘totale’ controle

(postserieel) systeemdenken:
gecontroleerd toeval (Europa)

Goeyvaerts

Impressionisme – neo‘classicisme’

Aleatoriek

Boulez

[teleologisch] ‘discontinuïteit’ /
vrije atonaliteit – gebonden atonaliteit (= DODECAFONIE)

Stockhausen
Nono

Cage

Xenakis

Music of Changes
Expressionisme

Indeterminisme

Berio
Pousseur

‘open’ toeval (V.S.)

E. [jaren ’60]

Tijdlijn twintigste eeuw (IId)
1960

modernisme

[traditionalisme]
(postserieel) systeemdenken:
gecontroleerd toeval (Europa)

Music of Changes
Stravinsky

1970

[academisch] ‘continuïteit’ / verwijde tonaliteit / ADDITIECHNIEK

Ligeti Kagel

Penderecki

Serialisme

Aleatoriek
expansie – het eenmalige

[teleologisch] ‘discontinuïteit’ /
vrije atonaliteit – gebonden atonaliteit (= DODECAFONIE)

Minimal music / repetitieve muziek
Indeterminisme
‘open’ toeval (V.S.)

Expressionisme

Cage Nancarrow

Goeyvaerts
Boulez
Stockhausen
Nono
Xenakis
Berio
Pousseur
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E. [jaren ’60]

Jaren ’60: algemeen
‘hoogtepunt’ van de avant-garde
breuk met het verleden is totaal

‘eindpunt’ van de avant-garde
representativiteit in vraag gesteld

expansie:
verbinding van verschillende kunstvormen en media
improvisatie
nieuwe schrijfwijzen ≈ nieuwe speelwijzen ≈ nieuwe notatie
elektronische muziek

van precompositie naar het unieke – accent op de uitvoering
engagement

E. [jaren ’60]

Toeval
Aleatoriek <> indeterminisme
Aleatoriek:
alea = dobbelsteen
Europa
gecontroleerd toeval (cf. stochastiek)

Indeterminisme (‘indeterminacy’)
Cage
V.S.
filosofisch concept

E. [jaren ’60]

John Cage
1912-1992; Los Angeles.
contact met Schönberg en Cowell
periodes:
vroege jaren (tot 1949)
rijpe jaren (1950 tot jaren ‘70)
laten jaren(jaren ’80)
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E. [jaren ’60]

Cage
vroege jaren (tot 1949)
Trio for three percussionists (1936)
concept: begin – verloop (met ritmische structuur) – einde
samenwerking met Merce Cunningham
1939: Landscape No.1., First Construction in Metal
prepared piano: Bacchanale (1940), Sonates and Interludes
(1946-1948)
Credo in US (1942): met aleatoriek
contact met Zenboeddhisme
Strijkkwartet (1949-1950)

E. [jaren ’60]

Cage
rijpe jaren (1950 tot jaren ‘70)
egoloze kunst
‘kring rond Cage’:
David Tudor (1926-1996)
Morton Feldman (1926-1987)
Christian Wolff (1934-)
Earle Brown (1926-2002)

E. [jaren ’60]

Cage
rijpe jaren (1950 tot jaren ‘70)
egoloze kunst
‘kring rond Cage’
I Ching – indeterminisme – toevalsoperaties –
simultaneïteit (<> causaliteit):
1951: Music of Changes
1952: 4’33”
1958: pianoconcerto
1958: Variations I
1969: HPSCHD

1961: Silence (publicatie van lezingen)
mesostics
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E. [jaren ’60]

Cage
late jaren (vanaf jaren ‘80)
zowel versobering als ‘nieuwe virtuositeit’
bv. Cheap Imitation (1969)
bv. Freeman Etudes (1978)
bv. de ‘nummerstukken’
bv. ASLSP (zie website http://www.aslsp.org)

inclusief denken: “Everything we do is music”
“I have nothing to say and I am saying it”

E. [jaren ’60]

György Ligeti
1923-2006; Dicsuos-zenmárton.
Vroege werken: gematigd modernisme
Contact met serialisme

E. [jaren ’60]

Ligeti
Clusters:
Atmosphères (1961)
Requiem (1965)
Volumina (1962, rev. 1966)
uitbreiding in de tijd: micropolyfonie
bv. Poème Symphonique (1962)
bv. tweede strijkkwartet (1968)
bv. Continuüm (1968)

Venstertechniek (het abrupte)
bv. Aventures (1962)
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E. [jaren ’60]

Ligeti
Clusters
Venstertechniek
Tonale reminiscenties en ironie
bv. Le Grand macabre 1977)
bv. Hungarian Rock (1978)

Complexiteit, ook in late werken
bv. de etudes voor piano (1985-2005)

Behoud van zintuiglijke beoordeling

E. [jaren ’60]

Mauricio Kagel
1931-2008; Buenos Aires.
neo-dadaïstische ondertoon
bv. Anagram (1958)

handelingen in compositie geïntegreerd
instrumentaal theater
bv. Sur Scène (1960)
bv. Match (1964)
bv. Pas de cinq (1965)

E. [jaren ’60]

Kagel
Niet-conventionele geluidsbronnen
bv. Der Schall (1968)
bv. Acustica (1968-1970)

basiskenmerk: het operationele (wat kan ik doen met
wat?), bv. Ludwig van (1970)
wending naar traditionele parameters, humor, het
inhoudelijke
bv. Der Tribun (1979)
bv. Zehn Marschen um den Sieg zu verfehlen (1978-79)
bv. Rrrrrrr… (1980-81)
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E. [jaren ’60]

Krzysztof Penderecki
°1933; Debica.
Twee periodes:
‘Penderecki I’: uitgesproken avant-garde, met dramatisch
gebaar
bv. Anaklasis (1960), Trenos (1960)
bv. Fluorescences (1966)

‘Penderecki II’: overwicht van het dramatische
bv. Lukaspassie (1965)
bv. Pools Requiem 91980-1984, 1993)

E. [jaren ’60]

Conlon Nancarrow
1912-1997; Texarcana.
Focus op ritmische structuren, op de grens van het
haalbare
(noodgedwongen) oplossing via player piano
diverse studies voor player piano
erkenning vanaf de jaren ‘70
invloed op Ligeti

E. [jaren ’70]

Tijdlijn twintigste eeuw (IIe)
Ligeti Kagel
1960

modernisme

1970

1980

[traditionalisme]

Penderecki

Music of Changes
Stravinsky
[academisch] ‘continuïteit’ / verwijde tonaliteit / ADDITIECHNIEK

(postserieel) systeemdenken:
gecontroleerd toeval (Europa)

Serialisme

Aleatoriek
[teleologisch] ‘discontinuïteit’ /
vrije atonaliteit – gebonden atonaliteit (= DODECAFONIE)

expansie – het eenmalige

Cage Nancarrow

Minimal music / repetitieve muziek
Indeterminisme

Young

Reich

‘open’ toeval (V.S.)

Riley

Glass

Expressionisme

Johnson

Berio
Pousseur
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E. [jaren ’70]

Jaren ’70: algemeen
representativiteit van de avant-garde
vooruitgangsideologie stort in – ontnuchtering
muzikaal:
minder radicaal
opnieuw bestaande formaties, partijen, zelfs ‘expressie’
enz., zelfs welluidendheid (‘tonaal’)
verinnerlijking
concentratie, systeemvorming
versobering (cf. nieuwe ‘eenvoud’)
retrobeweging
minimal art en repetitieve muziek

E. [jaren ’70]

Minimal art
sterk aanwezig in beeldende kunst
het kunstwerk biedt
zo weinig mogelijk zo stringent mogelijk

muzikale voorlopers:
Satie: vexattions (1893)
de filosofie van Cage
Goeyvaerts: Nummer 4 (1952)

E. [jaren ’70]

Minimal art
kenmerken:
weinig materiaal
vaak (niet altijd!) herhaling als karakteristiek: vandaar
‘repetitieve muziek’
soms band met improvisatie
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E. [jaren ’70]

Minimal art
Eerste generatie: componisten geboren ca. 1935
La Monte Young
Terry Riley
Steve Reich
Philip Glass
Tom Johnson

Tweede generatie:
boven voort op eerste generatie
ruimer dan eerste generatie
bv. Charlemagne Palestine
bv. Louis Andriessen

E. [jaren ’70]

La Monte Young
°1935; Bern (Idaho).
interesse voor jazz
Trio for strings (1958)
conceptuele werken in 1960 (fluxus):
bv. Composition 1960 # 10

E. [jaren ’70]

Young
°1935; Bern (Idaho).
Trio for strings (1958)
conceptuele werken in 1960 (fluxus):
bv. Composition 1960 # 10
‘eerste’ minimal werk: Composition 1960 #7
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E. [jaren ’70]

Young
The Tortoise, his Dreams and Journeys (1964)
onderdeel van ‘Theatre of Eternal Music’
lang aangehouden tonen
vanuit improvisatie
‘Just Intonation’
niet repetitief

The Well-Tuned Piano (vanaf 1964)

E. [jaren ’70]

Terry Riley
°1935; Colfax.
Mescaline mix (1962?): Musique Concrète met loops
eerste toepassingen van delay
1964: mijlpaal in C
53 motieven
herhaling
toevalsaspect en improvisatie
tonaal (!) centrum

inE. [jaren
C. ’70]
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E. [jaren ’70]

Riley
Delay:
Poppy Nogood and the Phantom Band (1968)
A Rainbow in Curved Air (1969)
Persian Surgery Dervishes (1971-1972)

E. [jaren ’70]

Steve Reich
°1936; New York.
invloed van Riley (loops, delay):
it’s gonna rain (1965)
come out (1966)

basiskenmerken:
repetitief
faseverschuiving
‘resulting patterns’
(bijna) geen improvisatie

E. [jaren ’70]

Reich
bv. piano phase (1967)
bv. Drumming (1971)
bv. Clapping Music (1973)
synthese: Music for 18 musicians (1976)
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E. [jaren ’70]

Philip Glass
°1937; Baltimore.
Via Ravi Shankar tot additieve ritmiek
bv. Two Pages (1967)
bv. Music wih Changing Parts (1973)
Einstein on the Beach (1976)
doorbraak
radicale minimalisering materiaal
cyclische tijdsstructueren

E. [jaren ’70]

Tom Johnson
°1939; Greeley (Colorado).
rationele verbonden met het repetitieve
Four Note Opera (1972)
metataal
humoristische dimensie

later werk: bv. Music for 88,
bv. Bonhoeffer-Oratorium (1988-1992)

E. [jaren ’70]

Tweede lichting
[Eenmalig beïnvloed:
bv. Rzewski: Coming Together / Attica (1971-1972)]

Overname van minimal art (eerste lichting) en integratie:
bv. John Adams (°1947)
bv. Charlemagne Palestine (°1945)
bv. Louis Andriessen (°1939): De Staat (1976), Hoketus
(1975-1977)
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E. [jaren ’70]

Voortzetting uit jaren ’60
Performance evolueert naar Environment en Event
Politiek engagement blijft aanwezig
Integrale muziek, bv. Peter Michael Hamel (°1947)
Elektronische muziek:
bv. Alvin Lucier (°1931), I’m Sitting in a Room

nieuwe virtuositeit: bv. Brian Ferneyhough (°1943)
label ‘Lovely Music’: Robert Ashley
bv. Private Parts (1977)

E. [jaren ’70]

(her)ontdekkingen
Morton Feldman (1926-1987)
kring rond Cage
grafische notatie
klankopvatting: = Cage (stilte, geluid) ≠ minimalistisch
bv. Palais de Mari (1986)

Giacinto Scelsi (1905-1988)
Quattro Pezzi su una nota sola (1959)

E. [postmodernisme]

[vergelijking rond 1975]
voorbeeld 1:
Sjostakovitsj: Strijkkwartet nr.15
gematigd modernisme

voorbeeld 2:
Glass: Einstein on the Beach
modernisme (avant-garde)

voorbeeld 3:
Pärt: Cantus in memory of Benjamin Britten
postmodernisme

‘verhaal van de boomgaard’ (Buckinx)
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E. [postmodernisme]

term
term ‘post’modernisme misleidend:
post = na [?] het modernisme
post = naast het modernisme

ruime invulling:
alles na 1980: = postmodern

enge invulling:
enkel de ‘betekenisvolle uitzonderingen’ binnen het
compositorisch klimaat

einde van de grote verhalen (‘master narrative’) leidt tot
fundamentale onzekerheid

E. [postmodernisme]

‘voorboden’ en voedingsbronnen
Oost-Europa
Minimalisme
Traditionalisme
Neue Einfachheit
Scratch Orchestra en New Simplicity
Cross-over en stijlpluralisme

E. [postmodernisme]

Oost-Europa
Arvo Pärt (°1935; Paide)
experimentele periode
vanaf 1976:
tintinnabuli-stijl: een nieuwe tonaliteit
bv. Für Alina, Spiegel im Spiegel (1976), Fratres (1977), Tabula
Rasa (1977)
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E. [postmodernisme]

Oost-Europa
Alfred Schnittke (1934-1998; Engels aan de Wolga)
Eerste symfonie (1969-1972): veellagig
citaten worden metaforen
eclecticisme wordt polystilistiek
bv. Strijkkwartet nr.3 (1980)

Sofija Goebajdoelina (°1934; Tsjistopol)
meest uiteenlopende bronnen als gelijkwaardige
middelen

E. [postmodernisme]

Minimal
Eerste lichting
voortzetting van oorspronkelijke stijl, verruimd met andere
invloeden

Tweede lichting
cf. supra
bv. Marjan Mozetich (°1948; Gorizia)

E. [postmodernisme]

‘Traditionalisme’
‘niet eigentijds’
bv. Hans Zender (°1936): Schuberts Winterreise
bv. Uri Caine (°1956): ‘herinterpretaties’
van Bach, Mahler

‘keuzevrijheid’ om te schrijven:
nieuwe barok (in stijl van barok, bv. ‘Hendrik’)

de paradox van het postmodernisme:
ingesteldheid: er is geen ambitie om vernieuwend te zijn
die ingesteldheid is nieuw
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E. [postmodernisme]

‘Traditionalisme’
Componisten met een ‘wending’:
bv. Krzysztof Penderecki

Mikolay Górecki (1933-2010; Czernica).
Eerste periode: seriliastisch
In de loop van de jaren ’60: weg van de
avant-garde
Symfonie nr.3 (Symfonia piesni zalosnech, 1976)

E. [postmodernisme]

Duitsland: Neue Einfachheit
Componisten met een ‘wending’:
bv. Karlheinz Stockhausen
bv. Mauricio Kagel

Peter Michael Hamel
Neue Einfachheit
misleidende term
‘groep’ componisten (Walter Zimmermann, Wolfgang
Rihm, Klarentz Barlow, …) verwerpt de term
theorie opnieuw naast/onder het kunstwerk

E. [postmodernisme]

Duitsland: Neue Einfachheit
Wolfgang Rihm (°1952; Karlsruhe)
bv. Sub-Kontur (1974/75)
keert zich nadien af van de invalshoek

Walter Zimmermann (°1949; Schwabach)
bv. Lokale Musik (1977-1981)
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E. [postmodernisme]

New Simplicity
Vanuit het Scratch Orchestra:
bezieler Cornelius Cardew (1936-1981)

eenvoud en directheid
nieuwe tonaliteit

E. [postmodernisme]

New Simplicity
Gavin Bryars (°1943; Yorkshire).
bv. Jesus’ Blood Never Failed Me Yet (1971)

Michael Nyman (°1944; Londen).
Brian Eno (°1948; Woodbridge).

E. [postmodernisme]

Cross-over – stijlpluralisme
pluralisme <> purisme
pluralisme <> monisme
grensoverschrijdend tussen culturen:
bv. John Zorn

herinnerend aan eclecticisme
verbinding met ‘lichte’ muziek
verbinding met Afrikaanse muziek
kritische bevraging van het stijlpluralisme
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E. [postmodernisme]

Cross-over – stijlpluralisme
indirecte aanknoping bij het modernisme
verbinding met het kunstfilosofisch universalisme:
bv. Frederic Rzewski (°1938; Westfield):
The People United Will Never Be Defeated! (1975)
“I have no style”

via kunstfilosofisch relativisme naar stijlmonisme:
bv. Beth Anderson (°1950; Lexington):
“beauty is revolutionary”

E. [postmodernisme]

Unanswered question
voortzetting van het modernisme:
overtreffende complexiteit
theoretisering
extreme als norm
prominent aanwezig
uitgehold?

postmodernisme:
in ruime zin: blijvend aanwezig
tijdelijk? voorbij?
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