Bram Van Camp – Componist
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Diapason, december 2013
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)

The Gramophone, maart 2014
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.
(Richard Whitehouse, The Gramophone, Maart 2014)

Staalkaart #25, juni 2014
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

Kwadratuur, 24 april 2014
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
Vijf jaar na ‘Close My Willing Eyes’, waarop het werk van Bart Vanhecke speelt, is het Belgische
kamermuziekensemble Het Collectief klaar met een tweede cd, integraal gewijd aan muziek van
een jonge landgenoot. De gelukkige is dit keer de dertiger Bram Van Camp, van wie drie stukken te
horen zijn. Het eerste, ‘The Feasts of Fear and Agony’ op gedichten van Paul Van Ostaijen, neemt
ruim de helft van het album in beslag. Voor dit werk wordt de standaard kwintetbezetting van Het
Collectief uitgebreid met drie instrumentalisten en de sopraan Liesbeth Devos.
Melodisch en harmonisch evident valt de muziek van Van Camp niet zomaar te noemen, maar leken
die even de moeite nemen om zich voor de muziek te zetten, kunnen snel meegenomen worden in de
wereld van Van Camp. Een belangrijk element daarbij is de bijzonder fraaie orkestratie, waarbij de
kleuren van de verschillende instrumenten in elkaar overlopen en de muziek heel vlot wisselt van
snelle, spichtige bewegingen naar bevroren stilstand vol hangende spanning. Zo wordt duidelijk
hoe goed Van Camp de klank en het muzikale materiaal modelleert. Zonder te moeten grijpen naar
meezingbare melodieën, slaagt de componist er toch in om de muziek tot een betekenisvol geheel te
smeden. Zelfs in die mate dat het resultaat doet denken aan de plastische orkestratie en
melodievoering van Schönbergs ‘Erwartung’, weliswaar zonder de verzengende climaxen, maar
met het mysterieuze en soms onheilspellende.
Zo roept de muziek psychedelische visioenen op, iets waar de poëzie van Van Ostaijen alle
aanleiding toe geeft. Die staan of vallen natuurlijk ook met de vertolking van Liesbeth Devos. Haar
bijdrage hier is bij momenten ronduit verbluffend, waarbij niet alleen haar schitterende intonatie,
maar ook een door alles heen snijdende dictie (zowel gesproken als gezongen) opvalt. Wie niet
vertrouwd is met de moderne muziekpraktijk, zal eerst wel opkijken bij haar extreem duidelijke
uitspraak, maar zoals het beeld bij Van Ostaijen van belang is in het gedicht, is de loutere uitspraak
van de tekst een essentieel onderdeel van de muziek. Bovendien doet Van Camp de moeite om heel
wat woorden uit de tekst muzikaal duidelijk te maken, waardoor een aandachtige luisteraar alleen
maar gebaat is bij een duidelijke tekstzegging.
Het tweede stuk, ‘Music for 3 Instruments’ heeft een veel abstractere titel, maar klinkt alles behalve
gesloten. Opnieuw slaagt Van Camp er in om door een doordachte behandeling klarinet, viool en
piano perfect in elkaars verlengde te plaatsen, waardoor het geluid van de verschillende
instrumenten desoriënterend in elkaar overloopt. Dit effect wordt nog versterkt door de snelheid en
soepelheid wanneer de muzikanten het basismateriaal (van geïsoleerde of snel herhaalde noten of
tremolo’s) aan elkaar doorgeven, om zo de luisteraar van het kastje naar de muur te tikken.
Van Camp gaat echter verder en laat de melodische en ritmische elementen transformeren. Zo
wordt het klankbeeld na het nerveuze eerste deel haast vloeibaar om vervolgens op te lossen in
trillers. Die genereren een opmerkelijke spanning die pas oplost wanneer de drie muzikanten
pointillistisch op elkaar gaan inhaken. Zo verschuift het stuk geregeld van sfeer tot het op het einde
helemaal terugplooit op het materiaal van het begin, maar dan uitgesproken minimalistisch. De
grens met stilte wordt flinterdun, waardoor de luisteraar geen andere optie krijgt dan tot op het
einde te volgen.
In het laatste stuk ‘Improvisations’ draait Van Camp het idee om. In dit werk - geen improvisaties,
maar een nauwkeurig uitgewerkte partituur - krijgt soloviolist Wibert Aerts alle middelen en
ruimte om de muzikale schizofrenie van het werk te laten klinken. Gaat het bij ‘Music for 3
Instruments’ om het versmelten van drie instrumenten, ‘Improvisations’ lijkt er wel op gericht om
met één viool verschillende karakters te laten horen. Virtuoze tremolo’s, pizzicato’s en arpeggio’s
lijken allemaal verschillende personages aan het woord te laten, waarbij het gevaar voor abstracte
techniciteit natuurlijk wel op de loer ligt. Aerts neemt de luisteraar echter bij de hand en gidst hem
door grote contrasten in de tessituur en meerstemmige passages (tot zelfs meerstemmige trillers
toe) die hij bovendien met zo’n gemak speelt dat alle afstandelijkheid verdwijnt en de muziek echt
gaat spreken. Althans voor wie wil luisteren…
(Koen Van Meel, Kwadratuur, april 2014)

http://www.kwadratuur.be/cdbesprekingen/detail/bram_van_camp__the_feasts_of_fear_and_agony_music_for_3_instruments_improv/#.WTQ9ZNAZZ9h
Pointculture, 13 december 2013
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
Bram Van Camp ( ° Antwerpen, 1980) heeft bij Wim Henderickx muziek gestudeerd aan het
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen en daarna aan het Conservatorium van Amsterdam in
de klassen van Theo Loevendie en Wim Henderickx. Hij heeft eveneens andere lessen gevolgd bij
Daan Manneke, Klaas de Vries en Fabio Nieder, en heeft ook een viool- en kamermuziekdiploma
behaald. Zijn stijl laat veel ruimte open voor een intuïtie die op een natuurlijke stijl uitmondt.
Achter het rapsodische aspect van de ‘Improvisations’ voor solo viool gaat alzo een complexe
latente interne structuur schuil. Van Camp tracht een organische muziek te scheppen die een met
de harmonie en de vorm gebonden architecturale eenheid mogelijk maakt. ‘Music for 3
instrument’s refereert naar Bartok, die in zijn ‘Contrasten’ dezelfde instrumentatie gebruikt: de
drie instrumentalisten smelten ineen om een trio tot leven te roepen. De titel ‘Music’ kondigt goed
het abstracte karakter van het resultaat aan. Met zijn op muziek gezette poëzie van Paul Van
Ostaijen (1896-1928) is ‘De Feesten van angst en pijn’ het enige werk met tekst van de CD. De tekst
heeft reeds een intrinsiek ritme die de muziek getrouw volgt. Liesbeth Devos lijkt de gedroomde
vertolkster te zijn voor deze cyclus met gediversifieerde vocaliteiten, die zij op een heel expressieve
manier vertolkt.
(AG)
https://pointculture.be/album/FV0811/

