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Wereldpremière van Varèse

Utopisch 
Espace

Edgard Varèse liet een klein maar invloedrijk oeuvre na. Als één van de hoogtepunten van 

het Holland Festival wordt zijn werk integraal, verdeeld over twee avonden, uitgevoerd. 

Inclusief een heuse Varèse-wereldpremière: de opera Espace.

TeksT: René SegheRS, foTo’s: René SegheRS

Zoals alle utopisten had ook Edgard Varèse een 
droom. Die deelde hij met Beethoven, Brahms en 
Brückner, namelijk: een opera componeren. Na een 
moeizaam proces creëerde Beethoven uiteindelijk een 
meesterwerk, maar de anderen lieten allen 
onvoltooide torso’s na. Die getuigden van een diepe 
worsteling met het vreemde fenomeen dat opera is – 
het triviaalste muziekgenre qua vorm, maar 
tegelijkertijd de grootste uitdaging. 
Bij de mathematisch begaafde ingenieur Varèse had 
niemand zo’n droom voor mogelijk gehouden. En toch 
bracht deze componist van experimentele 
elektronische muziek, die door Frank Zappa op 
paradoxale wijze bij een groot publiek beroemd werd, 
een aanzienlijk deel van zijn latere leven door met het 
vervaardigen van schetsen voor de utopische opera 
Espace. Die opera gaat in het komende Holland 

Festival eindelijk in première, 44 jaar na Varèse’s dood.
De onderhandelingen met Varèse’s assistent Chou 
Wen-Chung, die de nalatenschap van Varèse beheert, 
hadden heel wat voeten in de aarde. Namens 
festivaldirecteur Pierre Audi begaf Lieven Bertels zich 
naar Wen-Chung, naar het huis in Sullivan Street, 
downtown New York, dat hij erfde van Varèse en z’n 
vrouw. 
Bertels, artistiek coördinator van het Holland Festival: 
‘Professor Chou, inmiddels 85 jaar oud, was vanaf 
1947 als kopiist verantwoordelijk voor de uitgaven van 
de belangrijkste naoorlogse werken van Varèse. Na 
Varèse’s overlijden in 1965 was hij, met instemming 
van de weduwe en de uitgever, verantwoordelijk voor 
het vervolledigen van heel wat onafgewerkte werken. 
Zo komt het dat we in juni alsnog een Varèse-
wereldpremière kunnen meemaken.’

René Seghers is muziekfilosoof en freelance publicist 
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Van Debussy tot Zappa
Denkend aan Varèse doemen al snel de jaren zestig 
op, waarin de vijftienjarige Frank Zappa hem opbelt 
om hem te vertellen: ‘Man, I really dig your music!’ Als 
Zappa een grote jongen is geworden speelt hij Varèse’s 
muziek en ontsluit hij haar zo voor een hip, jong 
publiek. Met als bijkomstigheid dat Varèse soms wel 
een tijdgenoot van Olivier Messiaen of Ligeti lijkt. 
In werkelijkheid was Varèse (1883-1965) slechts 
twintig jaar ouder dan zijn landgenoot en jeugdidool 
Claude Debussy. Varèse is dus niet de vader, maar de 
betovergrootvader van de elektronische muziek, en 

dat alleen dankzij een van zijn laatste werken. Voor 
het overige staat zijn vroege werk waarschijnlijk veel 
meer in het teken van de laatromantiek – 
waarschijnlijk, want er is geen noot van bewaard 
gebleven. Net toen Richard Strauss Varèse’s 
symfonische gedicht Bourgogne voor opvoering in 
Berlijn had aangenomen, verloor de componist bij een 
brand al zijn partituren. 
Pas als hij begin jaren twintig naar Amerika emigreert, 
doet Varèse weer van zich spreken. Maar van enige 
laatromantische invloed is dan geen spoor meer te 
bekennen. Waar Debussy het akkoord verzelfstandigde 
en Schönberg de toon een zelfstandige lading gaf, 
ontbindt Varèse gaandeweg de ouderwetse 
harmonische structuur van muziek tot op het bot. 
Ritme, toon, akkoorden komen schijnbaar los van 
elkaar te staan. Het extreemst is dat doorgevoerd in 
zijn beroemde Poème électronique, dat in 1958 op de 
Wereldtentoonstelling in Brussel werd ‘geëxposeerd’ 
– dezelfde expositie waaraan België zijn ten onrechte 
verguisde Atomium dankt. 
Poème électronique is niet zomaar een klankwereld 

die wordt geschapen door middel van elektronica. Het 
is geluid in ruimte, en die ideale klankruimte werd 
destijds speciaal voor deze compositie geschapen. In 
dit geval door de destijds revolutionaire 
klanktovenaren van Philips. Die bouwden een 
futuristisch kunstwerk rondom Varèse’s klankspectrum, 
waarbij je al wandelend werd overvallen door een 
waaier van meer of minder samenhangende geluiden, 
die Wagner waarschijnlijk een Götterdämmerung-
gevoel zouden hebben bezorgd. Het meesterwerk van 
het Philips-paviljoen op de tentoonstelling in Brussel 
wordt in Amsterdam in het Planetarium van Artis in 
een heuse sound environment ten gehore gebracht 
– uniek en eenmalig.

Compromisloos
Varèse was een revolutionair, zoveel is inmiddels wel 
duidelijk. Maar toch is die woeste, contrastrijke waaier 
van geluid, zowel in het Poème électronique als in zijn 
pure orkestwerken, ook gewoon betoverend mooi. En 
zijn vocalen in Offrandres doen niet onder voor die 
welke Honegger toebedacht aan Jeanne d’Arc. Varèse 
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R staat door zijn losmaking van de diverse bestanddelen 
van tonaliteit en ritme mede aan de basis van wat de 
moderne kakofonie is gaan heten. 
Maar de in Frankrijk geboren, in Algerije getogen, en 
naar Amerika geëmigreerde componist produceerde 
als ingenieur natuurlijk geen allegaartje. Amériques, 
Offrandres, Hyperprism, Octandre en Arcana, om 
pakweg de helft van zijn oeuvre te noemen, zijn stuk 
voor stuk werken die nog steeds de bron verraden. 
Amériques heeft diezelfde betovering die Messiaen 
later met Canyons aux étoiles uit het ruige 
Amerikaanse berglandschap haalt, de betovering van 
Ferde Grofé’s Grand Canyon Suite, en een echo van 
het klankspectrum dat Honegger ontketent in Pacific 
231. Compromisloos en overweldigend.  

Holland Festival
Op het Holland Festival gaat Varèse’s muziek vergezeld 
van een installatie van de Amerikaanse 
videokunstenaar Gary Hill. Het geheel van beeld en 
geluid wordt door Pierre Audi, artistiek directeur van 
het Holland Festival, in een ronde ruimte geplaatst: 
‘Zoals alles van Varèse, in een omtrek van 360 graden.’ 
De eerste avond staat in het teken van Varèse’s 
orkestwerken uit de vruchtbare jaren twintig, zoals 
Offrandes (1921) voor sopraan en kamerorkest, 

Octandre (1923) voor blazers en contrabas, Amériques 
(1922-‘26) en Arcana (1927) voor symfonieorkest. Met 
heftige contrasten in dynamiek en klankkleur 
onderzoekt de componist hierin de mogelijkheden van 
het orkest in al zijn verschijningsvormen. Het 
hoogtepunt is Ionisation (1930-1931) voor 41 
percussie-instrumenten en twee sirenen.
Tijdens de tweede avond staat de periode 1930-1960 
centraal, waarin Varèse werkte aan het 
muziektheaterstuk Espace. Vrijwel al zijn composities 
uit deze periode werden geconcipieerd als onderdelen 
of voorstudies van dit enorme project. Delen van dit 
werk kwamen terecht in het Poème électronique, 
maar de partituur ervan werd nooit gepubliceerd. De 
Chinees-Amerikaanse componist Chou Wen-Chung, 
voormalig assistent van Varèse, die als onderzoeker en 
adviseur aan dit project verbonden is, heeft deze 
oorspronkelijke partituur van een orkestratie voorzien. 
Zoiets is geen puur Hollandse aangelegenheid, maar 
een zaak waar de hele muziekwereld gefascineerd 
naar uitkijkt. Met recht een wereldpremière.  

Varèse 360° – Edgar Varèse, 13 en 14  juni, 
Westergasfabriek, Amsterdam. Meer informatie: 
www.hollandfestival.nl, www.westergasfabriek.nl
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