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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
De Belgische componist Bram Van Camp (geboren in 1980), vroeger een professionele
violist, heeft naam gemaakt als een bijzonder goede componist wat bevestigd wordt op
deze CD met werk van de voorbije drie jaren. Het langste werk is De Feesten van Angst en
Pijn, een lied-cyclus in drie delen op gedichten van Paul Van Ostaijen, wiens suggestieve en
vaak fantasievolle beeldspraak is teruggebracht tot haar semantische essentie in een
muziek die de emotionele volatiliteit van de resulterende tekst weerspiegelt in een
opeenvolging van recitatieve en arioso passages, terwijl de sopraan continuïteit biedt over
een gefragmenteerde en vaak disjunctieve instrumentale textuur die pas echt samensmelt
in de laatste stadia van het tweede deel. Liesbeth Devos slaagde wonderwel in dit opzicht,
terwijl haar gevoel voor het vocale timbre betekenis haalt uit onverstaanbare woorden.
De leden van Het Collectief zijn fijn afgestemd op de eisen van deze muziek onder leiding
van Vykintas Baltakas, wat ook het geval is voor de twee instrumentale werken. Music for
Three Instruments brengt de Bartókiaanse combinatie samen van klarinet, viool en piano,
hoewel de ‘contrasten’ in tempo worden weggelaten om zo een naadloze continuïteit te
bereiken die het trio tot een onlosmakelijk geheel samenvoegt. Improvisations is nog
indrukwekkender; een ogenschijnlijk vrije evolutie ontvouwt zich binnen een formeel
concept met meer dan een hint naar de chaconne - alsof Bach en Lachenmann worden
verenigd in een onwaarschijnlijk maar vruchtbaar akkoord. De uitvoeringen doen alweer
eer aan deze meeslepende composities, die te beluisteren zijn in een klankkwaliteit
waarvan de zuiverheid niet ten koste gaat van de algemene beleving. Het tekstboekje bevat
een laconiek interview met Van Camp - wiens muziek, op basis van deze release, is de
moeite waard om te leren kennen.
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