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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
WO 27.04 – 20:15

Epitaphs of 
Afterwardsness
Jan Michiels &  
Graindelavoix o.l.v.  
Björn Schmelzer

50 % de Machaut
25 % Nachträglichkeit
25 % piano

LOCATIE

Onze-Lieve-Vrouw-
over-de-Dijlekerk 

BEZETTING

Jan Michiels & Graindelavoix – 
Björn Schmelzer

Florencia Menconi sopraan 
Andrew Hallock contratenor 
Albert Riera tenor 
Andrés Miravete tenor 
Tomàs Maxé bariton 
Arnout Malfliet bas 
Björn Schmelzer artistieke 
leiding

Jan Michiels vleugelpiano & 
buffetpiano
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EPITAPHS OF AFTERWARDSNESS
Machaut - Bach - Kurtag - Ligeti 
I
Virág az ember    György Kurtág  

II
Kyrie 1- 2  Messe de Nostre Dame   Guillaume de Machaut 
interventie: Evryali (1973)    Iannis Xenakis
 
Antiphony      György Kurtág   
 
Kyrie 3 Messe de Nostre Dame    Guillaume de Machaut   
 
Christe 1 Messe de Nostre Dame    Guillaume de Machaut 
 
Versetto 1 + Ligatura      György Kurtág     
 
Christe 2-3 Messe de Nostre Dame   Guillaume de Machaut 
 
Versetto 2 + Ligatura    György Kurtág 
 
Kyrie 1 Messe de Nostre Dame    Guillaume de Machaut 
Versetto 3 + Ligatura    György Kurtág
Kyrie 2-3 Messe de Nostre Dame    Guillaume de Machaut 

Gloria  Messe de Nostre Dame    Guillaume de Machaut 
 
III
Virág az ember    György Kurtág      

IV
Credo Messe de Nostre Dame   Guillaume de Machaut
interventie:  
O Mensch, bewein dein Sünde groß  György Kurtág
 
L’escalier du diable    György Ligeti 
Sanctus  Messe de Nostre Dame   Guillaume de Machaut
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Chorale      György Kurtág 
 
Benedictus  Messe de Nostre Dame  Guillaum de Machaut 
Bell Fanfare     György Kurtág 

Agnus Dei  Messe de Nostre Dame   Guillaume de Machaut
interventie: Apocryphical Hymn  György Kurtág 
 
V
Automne à Varsovie    György Ligeti 
 
Ite Missa est Messe de Nostre Dame  Guillaume de Machaut
 
VI
Christ lag in Todesbanden (1537)  Johann Walter 
Chaconne in D klein   J.S. Bach
     (arrangement voor de linkerhand   
     door J.Brahms/Michiels/Graindelavoix)
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Epitaphs of Afterwardsness 
Machaut - Bach - Kurtag - Ligeti 
Afterwardsness
Muziek sterft bij geboorte, mijmerde Leonardo da Vinci, waarmee hij haar minder-
waardigheid probeerde aan te tonen tegenover het eeuwige bestaan van een vi-
sueel kunstwerk. Muziek blijft niet, maar sterft op het moment dat ze tot klinken 
wordt gebracht. Muziek is altijd al “geweest”, muziek is haar eigen zwanenzang. 
We horen muziek, en we moeten vaststellen dat onze ervaring al een herinnering 
is. De muzikale ervaring is op de eerste plaats de ervaring van een herinnering. Er 
gaat nooit iets vooraf aan muziek, er is slechts een “al geweest zijn”. Wat klinkt, is 
voorbij. Muziek is per definitie iets van het verleden, dat we opnieuw tot leven willen 
wekken, of waarvan we een nooit bestaande herinnering willen oproepen. “Zo klonk 
het toen”, “zo was het”.
Muziek is altijd de ervaring van een achteraf. Vandaar dat ze verbonden is met nos-
talgie, met hoe iets ooit was. Er zijn er die muziek willen ontdoen van dat achteraf, 
die de intuïtieve opmerkingen van Leonardo willen verdringen en geloven dat het 
mogelijk is terug te keren naar een oorspronkelijke ervaring. Maar ook die oorspron-
kelijke ervaring slaagt er niet in om zich van ontbinding te vrijwaren. Muziek is altijd 
al ontbinding, klinkende ontbinding.

Epitaphs 
De mysteries van de oude Egyptenaren zijn ook mysteries voor de Egyptenaren zelf, 
zegt Hegel ergens. Met deze suggestie dwalen we in het concert rond als in een 
museum met onzichtbare kunstwerken of een kathedraal van de geest waar muziek-
werken een na een worden ontvouwd. Elk stuk is zoals een epitaaf aan een pilaar of 
een kunstwerk aan de muur waarvan de oorspronkelijke betekenis verloren is. Of be-
ter, het verlies van zijn oorspronkelijke betekenis is intrinsiek deel van zijn oorspron-
kelijke betekenis. De werken die we hier uitvoeren, herdenken op de eerste plaats 
zichzelf. Een kathedraal of kerk is evengoed een museum van verloren en beteke-
nisloze objecten, hoewel we ons laten vertellen dat kunstwerken daar beter gedijen 
of aan betekenis winnen. Het is echter net door dit oorspronkelijke betekenisverlies 
dat kunstwerken in staat zijn zich tot ons te richten. Aangesproken, geraakt worden 
door die werken, betekent: hen niet als objecten maar als subjecten benaderen, die 
even radeloos tegenover zichzelf staan, als wij tegenover hen.
Elk kunstwerk aan de muur, elk muziekstuk dat tot klinken wordt gebracht, is in die 
zin een epitaaf: het herdenkt zijn eigen fragiliteit, zijn eigen ruïne, zijn eigen ultieme 
ondergang.
Het is de uitdaging ons de onleesbare of uitgewiste lettertekens (waarvan we ons 
inbeelden dat ze ooit een kristalheldere boodschap communiceerden) in nieuwe 
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configuraties voor te stellen, of beter: we moeten ervan uitgaan dat ze nooit iets 
anders dan die leesbare onleesbaarheid communiceerden, dat ze als kunstwerken 
altijd al het onleesbare leesbaar willen maken.
Dit programma is een poging een dialectische resonantie tot stand te brengen tus-
sen twee mijlenver van elkaar verwijderde componisten: Machaut en Kurtág.
De 14de eeuwse Franse componist Guillaume de Machaut componeerde zijn le-
gendarische Messe de Nostre Dame naar alle waarschijnlijkheid voor zijn eigen na-
gedachtenis. Het werk vormt een muzikaal-liturgisch epitaaf dat op elke zaterdag 
moest worden uitgevoerd aan een zijaltaar in de kathedraal van Reims voor het zie-
lenheil van de componist . De traditie bleef in zwang tot het einde van de 15de eeuw 
en geraakte daarna in de vergetelheid. De mis van Machaut klonk toen minstens 
vijf eeuwen niet meer, maar vertoefde in een soort winterslaap in een van de door 
de componist zelf geredigeerde verzamelhandschriften met zijn oeuvre. Opnieuw 
opgerakeld in de 19de eeuw, maar pas voor het eerst weer uitgevoerd in de 20ste 
eeuw, is het werk ondertussen ook een mijlpaal en referentie voor hedendaagse 
componisten.
In plaats van het werk in zijn zogenaamde oorspronkelijkheid te herstellen onder-
zoekt onze uitvoering de subjectiviteit van het werk zelf door het te alterneren en te 
confronteren met werken van György Kurtág, een van de belangrijkste componisten 
van nu.
De luisteraar wordt uitgenodigd de vraag te beantwoorden die de uitvoerder zich, 
samen met het werk, stelt: wat gebeurt er met een 14de eeuwse compositie van het 
kaliber van Machaut als ze wordt opgesteld te midden van enkele andere, minutieus 
geselecteerde muzikale epitaven, uit de 18de, 19de en 20ste eeuw? Wat is de rol 
van het Nachleben, of afterlife? En hoe verandert de uitvoerder zijn eigen geënga-
geerdheid en investering in resonantie met de andere werken?
Wat betekent het voor de luisteraar als muzikale werken op de eerste plaats epita-
ven zijn van hun eigen ondergang? En hoe kan dit onophoudelijk “ten onder gaan” 
ingeschreven worden in de uitvoering zelf, zodat ze voor de luisteraar in de luister-
ervaring kan worden gered? 

“Mensen, Bloemen” - Kurtág 
Een leidmotief in het oeuvre van Kurtág, en ook in dit programma, is het korte vers 
van de 16de eeuwse Hongaarse mysticus Peter Bornemisza, Virag as ember (“Men-
sen, slechts bloemen”) dat de componist haast ontelbare keren heeft getoonzet, in 
alle mogelijke variaties, onder andere, voor sopraan en piano, voor piano solo, maar 
ook voor vocaal ensemble. Het motief is voor Kurtág niet alleen muzikaal essentieel, 
maar ook qua thematiek en poëtische inhoud een soort levensmotto. Het vers doet, 
door zijn verkorte syntaxis (een zin die er geen is), denken aan Samuel Beckett. 
In zijn korte haiku achtige formulering is het een soort archi-epitaaf. 
Door mensen met bloemen te vergelijken wordt uiteraard ook de hele muzikale 
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metaforiek van de late gotiek opgeroepen: de fioritura die afstamt van de florificatio 
vocis, waarmee componisten als Machaut hun composities lardeerden.  Het vluch-
tige van muziek, uitgedrukt in haar fractaliserende capaciteit van oneindig kleine 
fiorituren, is de perfecte metafoor voor de vluchtigheid van het bestaan zelf: elke 
muzikale ademtocht is in die zin verwant met de laatste adem. 
Het idee van laat-middeleeuwse florificatio hebben we in het programma ook ge-
stalte gegeven in de vorm van de poëtische trope. Zo werden de delen van het 
ordinarium missae, de vaste delen van de mis zoals Kyrie, Sanctus en Agnus Dei, 
doorgaans voorzien van becommentariërende tropen die eigenlijk een soort lite-
raire en muzikale ornamenten vormden op de oorspronkelijke tekst en melodie. Die 
tropen ontwikkelen zich daarna verder tot zelfstandige werken die vaak de plaats 
innemeen van het oorspronkelijke werk.
Het Kyrie uit Machauts Messe de Nostre Dame wordt doorkruist door de miniaturen 
van Kurtág op de manier van middeleeuwse tropen.
Gelijkaardig zijn de interventies in het Credo, het Sanctus en het Agnus Dei.

Memento Mori en Danse Macabre - Ligeti 
De manier waarop de late gotiek doorwerkt in het oeuvre van Kurtág (via de laat-
middeleeuwse polyfonie maar ook via de laat-middeleeuwse mystiek van Borne-
misza) is er een van spirituele en haast inhoudelijk-muzikale resonantie. Bij zijn land-
genoot Ligeti is die doorwerking eerder dramatisch of bijna pathetisch: het heden 
wordt onophoudelijk bespookt door het verleden. Het verleden is geen afgesloten 
hoofdstuk maar keert steeds terug als dat wat in de loop van de tijd werd verdron-
gen. Het laat-middeleeuwse “macabre” is de allegorie bij uitstek van dat spokende 
verleden dat ons niet met rust laat. 
Het traumatische van het niet verwerkte verleden uit zich in de hysterische integratie 
van disparate motieven en invloeden waarbij voor dit programma vooral doodsklok-
ken en lamento-motieven cruciaal zijn. L’escalier du Diable heeft bovendien iets van 
een laat-gotische mise-en-abyme, vergelijkbaar met de spiegel in het werk van Van 
Eyck en Metsys, die een opwaarts spiraliserende oneindigheid articuleert, en die, 
hoewel geïnspireerd door de moderne topologische wiskunde, klankmatig vooral 
doet denken aan de expresssionistische gotiek van de 20ste eeuw.

Ghost Voices - Xenakis, Brahms, Bach
Een zelfde gotische oneindigheidsimpuls, gecombineerd met het idee van het on-
affe, het non-finito, de fractalisering, het onbereikbare en de rizomatiek klinkt door 
in Xenakis’ Evryali, dat we spatiaal (en onwezenlijk) laten samenvallen met het begin 
van Machaut’s Kyrie. Aan het eind, tenslotte de gotiek van de Ghost Story, het epi-
taaf en het Nachleben van repertoires.
Geïnspireerd door het musicologische onderzoek van Helga Thoene naar haar in-
houdelijke betekenis, wordt de Chaconne uit de tweede vioolpartita van Bach zo-
wel tombeau als dodendans door de explicitering van de onhoorbare, verborgen 
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koraalstemmen die in de compositie zijn ingeweven. Om het fantoom-karakter van 
dergelijk Nachleben extra gestalte te geven is gekozen voor de transcriptie voor de 
linkerhand (of beter, zonder de rechterhand want die afwezigheid is bijna hoorbaar), 
die Brahms maakte in een poging om zijn eigen bezetenheid door Bachs Chaconne 
te bezweren. In onze spatiale uitvoering komen hier samen: het Nachleben en spo-
ken van oude repertoires (zoals de chaconne zelf bespookt wordt door stemmen 
uit koralen zoals Christ lag in Todesbanden), hun bezwering, het epitaaf en lamento 
karakter (Bach zou het werk hebben geschreven voor de plotse dood van zijn eerste 
vrouw Maria Barbara) en tenslotte het onherroepelijke verlies van muziek waarin 
tegelijk haar redding schuilt.

Dit programma bezegelt de eerste etappe in een samenwerking tussen Graindela-
voix/Björn Schmelzer en pianist Jan Michiels. Het gaat om een artistiek parcours dat 
“naar de geest” al langer wordt bewandeld en geïnspireerd is door een gedeelde 
fascinatie voor het onderzoek naar de werking van de tijd bij Marcel Proust en Aby 
Warburg.

Björn Schmelzer
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Biografie
Graindelavoix 
Graindelavoix is een Antwerps internationaal gezelschap geleid door Björn 
Schmelzer dat werkt met het verleden als flessenpost waarmee common 
sense en artistieke clichés worden doorbroken. Het “grain” is als het bot in 
de keel van oude en nieuwe repertoires. Graindelavoix is artist in residence 
in Muziekcentrum De Bijloke in Gent.

Jan Michiels 
Sinds zijn laureaatschap in de Koningin Elisabethwedstrijd 1991 is Jan Mi-
chiels bekend voor zijn zeer persoonlijke en veelgelaagde omgang met het 
pianorepertoire, door oud en nieuw in telkens wijzigende perspectieven te 
combineren. Talrijke opnames getuigen hierover – om er enkele te noemen 
: ‘Lost in Venice with Prometheus’, ‘The War of the Romantics’, ‘Slavic Soul’ 
(allen uitgegeven door Fuga Libera) bevatten muziek van Bach tot vandaag, 
gezien vanuit het standpunt van een uitvoerder die zijn programma’s vorm 
geeft vanuit een voortdurende dialoog met levende muziekgeschiedenis. 
Jan Michiels werkte inderdaad intens samen met componisten zoals o.a. 
G.Kurtág, H.Holliger, H.Lachenmann, K.Goeyvaerts, R.Groslot, K.Huber en 
K.Defoort. Eén van zijn voornaamste inspiratiebronnen is Luigi Nono, die 
in het centrum stond van zijn Doctoraat in de Kunsten ‘Teatro dell’Ascolto’ 
(2011). Hij is regelmatig te horen in prestigieuze concertzalen in Europa 
en Azië. Los van de ‘rituele recitals’ heeft hij diverse complete cycli gere-
aliseerd : de Sonates van Beethoven, alle werken van de Tweede Weense 
School, alles van Bartók, Debussy en Brahms (van deze laatste ook alle ka-
mermuziek met piano). Hij concerteerde met vele solisten en ensembles 
– met Inge Spinette vormt hij het pianoduo YinYang. Hij werkte met vele in-
ternationale dirigenten en orkesten. Daarnaast heeft hij ook samengewerkt 
met choreografen als A.T De Keersmaeker, Sen Hea Ha en V. Dunoyer. Hij 
studeerde bij Abel Matthys (Brussel) en Hans Leygraf (Berlin). Als pedagog 
gaf hij masterclasses in o.a. Hamburg, Murcia, Szombathely, London, Mon-
tepulciano, Strasbourg en Lisboa. Momenteel is hij docent piano aan het 
Koninklijk Conservatorium Brussel.
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Onze -Lieve-Vrouw-over-
de-Dijlekerk

De Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk is gebouwd op de linkeroever van de 
Dijle op de plaats waar vermoedelijk de eerste parochiekerk van Mechelen stond. 
De imposante kerk werd gedurende de 14de, 15de en 16de eeuw gebouwd in 
Brabantse gotiek. Een driebeukig schip van zeven traveeën sluit aan op vijfzijdige 
koorsluiting, kooromgang en transkapellen. Na de zware schade van de Tweede 
Wereldoorlog werd de huidige lantaarnspits toegevoegd en kreeg de kerk de 
prachtige nieuwe glasramen, beiden ontworpen door Jan Lauwers. De kerk her-
bergt ‘De wonderbare visvangst’ (1618-1619) van Pieter Paul Rubens.
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Klara. Blijf verwonderd.

EXPERIMENT/BEELDENDE
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 

DESIGN/FOTOGRAFIE/DANS/
OUDE MUZIEK/LITERATUUR/
OPERA/ARCHITECTUUR/A
FILOSOFIE/FILMMUZIEK/I
GESCHIEDENIS/ERFGOED/GRA
HEDENDAAGSE MUZIEK/FESTI
 POLITIEK/ECONOMIE/WORLD

PERFORMANCE/SOCIOLOGIE/   
      CHANSONS/  SOUNDSCAPE
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ARCO IS UW GDPR PARTNER

Arco streeft de GDPR richtlijnen na binnen onze Document 
Management en Workflow Management oplossingen bij al 
onze klanten. 

Wij kunnen de bestaande situatie m.b.t. het in regel zijn met de GDPR-
wetgeving beoordelen en de gewenste situatie vastleggen samen met 
de klant. 

Een stappenplan naar de gewenste situatie met concrete acties is het 
resultaat van deze dienstverlening.

Hiervoor worden de volgende elementen binnen de 
GDPR-wetgeving nagestreefd:

• Rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van de 
gegevens

• Juistheid van verwerking
• Integriteit en vertrouwelijkheid
• Welbepaald doeleinde bepalen
• Minimale gegevensverwerking verzekeren
• Beperkte bewaartermijn instellen
• Recht om vergeten te worden aantonen
• …

Interesse? 
www.arco.be
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Together
everyone 
achieves 
more.
Op momenten dat er niets fout mag gaan, moet u 
blindelings kunnen vertrouwen op uw audiovisuele 
partner. Ervaren professionals die uw wensen en 
verwachtingen omzetten in een excellente service, waar 
en wanneer u dat wilt. Auvicom Group verkoopt en 
verhuurt audiovisueel en presentatiemateriaal om van 
uw event een onvervalst succes te maken. Koppel daar 
de flexibele assistentie van onze gespecialiseerde 
technici aan en slaap vanaf nu op beide oren.

Dacht u dat de perfecte AV-partner niet bestond? 
Iedereen kan zich natuurlijk vergissen...

suikerkaai 40d /// Industriezone 3a
1500 halle /// +32 2 380 10 44

info@auvicom.be /// www.auvicom.be

check out  our new website!
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COLOFON

ORGANISATIE

Dr. Jelle Dierickx
directeur
Michaela Defever
marketing & PR
Sara Seddouk
productie & zakelijk medewerker

PROGRAMMABOEK

Jelle Dierickx
Michaela Defever 
Sara Seddouk

RAAD VAN BESTUUR

Marc De Geyter
voorzitter 
Kris Vreys
ondervoorzitter 
Ludo Kools
secretaris 
Greet De Clerck 
Liana Davtyan
François Mylle 
Annemarie Peeters 
Jerry Aerts
Bart Van Reyn 
Annick Schramme 
Björn Siffer

ALGEMENE VERGADRING

Michel Vanholder (voorzitter), Rogier 
Chorus, Heidi De Nijn, Frank Nobels, 
Tom Van den Eynde, Raymond Vander-
waeren, Nicole Van Dessel

GRAFISCH ONTWERP 

EN CAMPAGNEBEELDEN

www.emilielauwers.be

WETTELIJK DEPOT: D/2016/0180/37

Alle rechten voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt worden zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke toestem-
ming van de uitgever. Programma 
onder voorbehoud van wijzigingen.Het 
is niet toegelaten beeld-ofgeluidsop-
namen te maken tijdens de concerten 
zonder expliciete toelating van de 
directie van het Festival van Vlaanderen 
Mechelen/Kempen.

CONTACT

Festival van Vlaanderen Mechelen
Onder-den-Toren 12, 2800 Mechelen
T +32 (0)15 20 49 82
mechelen@festival.be

www.lunalia.be
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SUBSIDIENTEN

SPONSORS

PARTNERS 

EUROPEAN FESTIVAL ASSOCIATION

Het Festival van Vlaanderen 
Mechelen maakt deel uit van de 
koepel Festival van Vlaanderen 
en is lid van de European Festival 
Association.


