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CD-recensie ‘De Feesten van Angst en Pijn’, ‘Music for 3 instruments’ en ‘Improvisations’
Door Liesbeth Devos, sopraan en Het Collectief o.l.v. Vykintas Baltakas

Vertaling
Het beluisteren van lmprovisaties (2011) laat niet de minste twijfel bestaan: het is door
zijn ervaringen als praktiserend violist dat de jonge Antwerpse componist Bram Van Camp,
schatplichtig aan de sonaten en de studies van zijn landgenoot Ysaye, zijn muziek op
papier heeft gezet. De idiomatische virtuositeit van de romantische viool, waarvan het
palet nog discreet werd uitgebreid, staat Wibert Aerts niet in de weg om de polyfone
structuur helder te articuleren en tegelijk de zorgvuldig gesneden spontaniteit perfect
geloofwaardig te houden
Ondanks een titel en een bezetting die sterk aan Bartok doen denken, heeft Music for 3
lnstruments (2010) een totaal eigen opbouw. Het stuk gaat hoofdzakelijk over
transformaties die door de muzikanten vakkundig worden uitgevoerd: de zeer ijle
multiphonics van de klarinet waar de viool in binnendringt, die op haar beurt met wazige
omspelingen de resonanties van de piano doorbreekt, dit alles getuigt van een grote
beheersing van de instrumentale schriftuur.
De uiterste kamermuziek-cohesie van Het Collectief, die één van de belangrijkste troeven is
van het ensemble, verwezenlijkt wonderen in deze steeds voortschrijdende fusionele
muziek.
De hoofdschotel, te weten The Feasts of Fear and Agony (2010-2012) heeft misschien zijn
scherp karakter te danken aan de gedichten (1918-1921) van Paul Van Ostaijen, aan hun
experimenteel schriftbeeld en aan hun intrinsiek ritme.
Indien men voor deze verscherpte expressiviteit en het gebruik van het Sprechgezang aan
een Pierrot Lunaire denkt – waar het kwintet trouwens een heel mooie versie van
opgenomen had – gedoopt in de elektriciteit van Erwartung, dan heeft Van Camp beslist
een originele weg gevonden in deze niet semantische theatraliteit, die met een
onbetwistbare zelfzekerheid door Liesbeth Devos wordt belichaamd. Het Collectief brengt
ons zoals altijd een zeer geslaagde CD, waarvan men alle facetten met veel plezier
herbeluistert.
(Pierre Rigaudière, Diapason Januari 2014)

