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Ik hou van muziek die in trage golven over mij heen
spoelt en zeeën van tijd nodig heeft om thuis te komen.
Van muziek die brult en fluistert, kuiert en rent, mij
verontrust en mij ook weer opnieuw tot rust brengt.
En van muziek die meandert van grommend laag
naar engelachtig hoog en onderweg zoveel subtiele
schakeringen uit haar mouw schudt dat het duizelt in mijn
hoofd.
Muziek is mijn grootste inspiratiebron.
Ik lees er graag en veel over, sprokkel biografieën van
componisten en luister melomanisch naar Klara, maar
noten lezen kan ik nauwelijks. Ik ben muziekanalfabeet.
Misschien klikt het juist daarom zo goed tussen ons.
Toen ik op een blauwe maandag in de ban raakte van de
melancholische Tweede Wals van Sjostakovitsj werd hij
mijn kompas om de wereld van de klassieke muziek te
exploreren. Zo leerde ik zijn vrienden Benjamin Britten
en Alexander Glazoenov kennen, Ivan Sollertinski
en Mstislav Rostropovitsj. Hij gidste mij door de
overweldigende tovertuinen van Gustav Mahler en
via zijn op Bach geïnspireerde 24 Preludes kwam ik bij
de grootmeester himself uit, en bij Buxtehude, en bij
Schubert, en bij Brahms en bij nog zoveel anderen.

Georges Daemen
Zesendertig jaar later

Bij het schilderen vertrek ik soms van een bepaald
muziekstuk en probeer dan de noten om te zetten in beeld.
Vaker echter laat ik mij door muziek in de juiste stemming
brengen en doet mijn verbeelding de rest.

Tentoonstelling van 29 september tot 22 oktober 2017
GC Tentakel Zonhoven, België

Georges, september 2017
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ADAGIETTO

ALLEGRO VIVACE

80 x 80 cm, acryl en olieverf op doek, 2016

64 x 64 cm, acryl en olieverf op paneel, 2012

Zacht tintelende harpklanken, lage en trage strijkers,
eindeloos bedwelmende muziek die telkens weer mijn
emotionele huishouding overhoop haalt. In zijn biografie
las ik dat Mahler de partituur van dit Adagietto bij wijze
van liefdesverklaring zonder verdere uitleg in een envelop
stopte en naar Alma Schindler stuurde. Als componiste
begreep zij de boodschap en vier maanden later waren
ze verloofd. Ontroerend toch dat er zo ‘n persoonlijke
betekenis besloten ligt in deze muziek. Ik heb Mahler hier
geschilderd terwijl hij zijn liefdesbrief componeert ergens
aan de waterkant in Steinbach aan de Attersee, waar hij
meestal de zomers doorbracht. En ook al weet ik dat het
een versleten clichébeeld is om een zwaan op te voeren
als symbool van de liefde, toch heb ik genoten van het
schilderen.

In tegenstelling tot andere werken uit de laatste jaren
van Schubert, waarin vaak zijn innerlijke nood en
vermoeden van een naderende dood weerklinken, straalt
het Forellenkwintet luchtigheid en blijmoedigheid uit. Het
stuk ontleent zijn populariteit aan het vierde deel waarin
een aantal sprankelende variaties klinken op het lied Die
Forelle. In dat lied zwemt een forel vrolijk spetterend door
het water, niet wetend dat een visser hem spoedig aan de
haak zal slaan.
Ik heb de celliste uit het kwintet geplukt en haar alle ruimte op het podium gegeven.

A Gustav MAHLER, Adagietto uit de Vijfde Symfonie, 1902

70 x 70 cm, acryl en olieverf op doek, 2016

ALLEGRO GIOCOSO
80 x 100 cm, acryl en olieverf op doek, 2017

In de muziekgeschiedenis is het sombere repertoire veel
rijker aanwezig dan het zonnige. Ook Brahms is vooral
gekend om zijn ernstige en melancholische muziek. Verrassend genoeg lijken in zijn late kamermuziek zwaarte en
lichtheid elkaar in evenwicht te houden. In zijn vioolconcert, dat hij een hommage noemde aan de jarenlange
vriendschap met de Hongaarse violist Joseph Joachim,
straalt vooral het derde deel, het Allegro Giocoso (snel en
vrolijk) een aanstekelijke levensvreugde uit.
A Johannes BRAHMS, Allegro Giocoso uit Vioolconcert opus 77, 1878

A Franz SCHUBERT, Allegro Vivace uit het Forellenkwintet, 1819

AUBADE
‘s Morgens geef ik mij graag over aan de behaaglijke
warmte van het bed en laat ik met genoegen mijn nauwelijks ontwaakte bewustzijn terugzinken in de slaap. Maar
soms is de roep van de ochtend sterker dan mezelf en moet
ik absoluut naar buiten om niets te missen van dat bijzondere moment waarop het duister traag verdwijnt in het
sfumato van de dageraad. Zo’n zeldzame ochtend verdient
een muzikaal eerbetoon.
A Franco CESARINI, Aubade voor saxofoon en strijkkwartet, 1994

CON PASSIONE
80 x 100 cm, acryl en olieverf op doek, 2017

Met honderdduizenden steken ze de Middellandse Zee
over. Opgejaagd (precipitato) door ellende en rampspoed.
Zoekend naar een veilige plek. Ze komen naar ons toe omdat ze graag willen leven zoals wij, in vrede. De ene lukt
het, aan de andere ontsnapt wat binnen handbereik leek …

Het zal er zeker mee te maken hebben dat ik een lichte
voorkeur heb voor romantische pathetiek, want telkens
als ik de zangeres in Madame Butterfly haar hoop op de
terugkeer van haar geliefde hoor uitzingen, blokkeer ik
tussen middenrif en strottenhoofd, terwijl ik heel goed
weet dat het verhaal in mineur zal eindigen. Het contrast
tussen verrukking en verbijstering kneedt Puccini tot een
ondraaglijk mooie melodie. Er is sterke verbeeldingskracht
voor nodig om wat tegengesteld en gescheiden lijkt te
verenigen tot iets onvergetelijks.

A Sergej PROKOFJEV, Finale uit de Zevende Pianosonate, 1943

A Giacomo PUCCINI, Un bel di vedremo uit Madame Butterfly, 1904

ALLEGRO PRECIPITATO
80 x 100 cm, acryl en olieverf op doek, 2016
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DE STELENDE EKSTER

HET VERLANGEN NAAR HUIS

60 x 60 cm, acryl en olieverf op doek, 2014

60 x 60 cm, acryl en olieverf op doek, 2014

Als mijn moeder de was uithing in de tuin, zaten er altijd
spelende eksters rond haar in het gras. En hoewel ik mij
bewust ben van de bedrieglijkheid van herinneringen,
heeft dat beeld zich verankerd in mijn geheugen. Daarom
hou ik sinds haar overlijden een ekster in mijn atelier.
Vooral tot vermaak van de kleinkinderen natuurlijk. En
soms laat ik hem opdraven als model.

De Joods-Tsjechische schrijfster en componiste Ilse Weber
werd in 1942 naar het concentratiekamp Theresiënstadt
gedeporteerd. Tijdens haar gevangenschap componeerde
zij liederen over haar verlangen naar huis. Composities
waarin stem en stilte naadloos verweven zijn en die getuigen van het grootste drama uit onze geschiedenis. In 1944
werd zij in Auschwitz door de nazi’s vermoord.

A Gioacchino ROSSINI, Ouverture tot La Gazza Ladra, 1817

A Ilse WEBER, Ich wandere durch Theresiënstadt, 1943

DE ZWAAN VAN TUONELA – 22.07.2011

HOMO SAPIENS - Hommage aan Charles Darwin

80 x 80 cm, acryl en olieverf op doek, 2016

80 x 80 cm, acryl en olieverf op doek, 2017

Nog een zwaan. Hier niet als symbool van de liefde maar
als veerman in de onderwereld. In de Scandinavische
mythologie is Tuonela het dodenrijk, dat omringd wordt
door een donkere rivier. Zingend begeleidt een koninklijke zwaan de gestorvenen naar de andere wereld. Op 22
juli 2011 moet dat zingen somberder dan ooit geklonken
hebben: zeventig jonge mensen werden door Anders Breivik doodgeschoten tijdens een jeugdkamp op het Noorse
eiland Utoya.

‘En terwijl de aarde volgens de onwrikbare wet van de zwaartekracht om zijn as bleef draaien, zijn uit dit simpele begin
zonder einde de prachtigste en wonderbaarlijkste vormen geëvolueerd, en ze evolueren nog steeds.’ Hoe mooi ik deze laatste
zin uit Over het ontstaan van soorten (1859) van Charles Darwin
ook vind, toch moet ik toegeven dat ik wel eens door tristesse
bevangen word als ik bedenk te behoren tot een diersoort die
toevallig ontstond op een onooglijk planeetje in één van die
ontelbare melkwegstelsels in een heelal dat vijftien miljard
jaar geleden uit een reusachtige Big Bang geboren werd. Maar
als ik tegelijkertijd bedenk dat het soortgenoten zijn die de muziek componeren die ik zo graag hoor, dan verzoen ik mij weer
met dit bestaan en dan kan ik alleen maar stil worden, heel stil.

A Jean SIBELIUS, De Zwaan van Tuonela, 1896

HET
70 x 90 cm, acryl op doek, 2010

Geen tijd hebben is een ervaring van iedereen. En in een
wereld waarin tijd tot een economisch goed gedegradeerd
is, is ontsnappen aan de genadeloze tik-tak geen sinecure.
Toch is er heel veel tijd nodig om het moment van inzicht
en inspiratie bij de kraag te kunnen vatten. Geen kloktijd
echter maar innerlijke tijd: aandacht, rust, stilstand en
toewijding. Noodzakelijke ervaringen voor denken en
creativiteit.
A Zbigniew PREISNER, Kai Kairos, 1998

A Franz SCHUBERT, Adagio uit het Strijkkwintet, 1828

INTROSPECTIE
80 x 100 cm, acryl en olieverf op doek, 2016

De enige zekerheid die we meekrijgen als we geboren
worden, is dat we zullen sterven. Maar waarom we tussen
geboorte en dood in dit ondermaanse rondhossen, weet
na duizenden jaren van vragen en onderzoek nog altijd
niemand. Met die ondraaglijke lichtheid van het bestaan,
zoals Milan Kundera het noemt, moeten we maar zien om
te gaan. En dat kan alleen maar door betekenis te geven
aan wat we doen, denk ik. Dat is tragisch en komisch tegelijkertijd. Sisyfus in Plopsaland.
A Dmitri SJOSTAKOVITSJ, Andante uit het Tweede Pianoconcert, 1957.
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KOL NIDREI

LARGO

66 x 88 cm, acryl en olieverf op paneel, 2016

70 x 90 cm, acryl en olieverf op doek, 2014

Kol Nidrei (Alle Geloften), een compositie van de Duitse
musicus Max Bruch, is een breekbaar en ingetogen muziekstuk voor cello en orkest. Bruch baseerde zich op een
Hebreeuws gebed, dat wordt gereciteerd op de vooravond
van Jom Kipoer, de Grote Verzoendag in het jodendom.
Tijdens het nazisme werd hij daardoor als Jood beschouwd
en verdween zijn compositie in de Duitstalige gebieden uit
de programmaboekjes.

In de zomer van 2014 gebeurde dit. Annelies, hoogzwanger,
zocht in de tuin verkoeling in de schaduw van een boom en
leverde ongevraagd de volmaakte houding voor een portret
dat ik al langer van haar wilde schilderen. Terwijl ik in mijn
hoofd al met vorm en kleur bezig was, zong Andreas Scholl
op de radio toevallig de aria Ombra mai fu van Haendel. ‘Ombra mai fu, di vegetabile, caro ed amabile, soave piu’, wat vrij
vertaald zoveel betekent als: ‘Nooit was de schaduw van een
boom voor mij aangenamer, dierbaarder en zoeter.’ De tempoaanduiding largo (traag en waardig) die de componist bij
deze aria maakte leek mij de uitgelezen titel voor dit werk.

A Max BRUCH, Kol Nidrei, 1880.

A Georg Friedrich Haendel, Ombra mai fu uit Serse, 1738

MAESTRO
60 x 70 cm, acryl en olieverf op paneel, 2016

Natuurlijk heeft dit kereltje niet in deze houding voor mij
geposeerd. Ik baseerde mij op een foto waarop een onbewaakt ogenblik in het leven van mijn kleinste kleinzoon is
vastgelegd. Ik heb hem een borstel in de hand gegeven en
er een kleine onbekende schilder van gemaakt.
En om de juiste sfeer te treffen heb ik mijn penseel laten
leiden door de onwaarschijnlijk tedere stem van Jose Carreras in een wondermooie compositie van Ariel Ramirez.

KORTSTONDIG OPONTHOUD
8 x 40 x 40 cm, acryl en olieverf op doek, 2017

Ieder moment is een keuzemoment waarin we onbewust, bewust, intuïtief beslissen rechts of links te gaan, of niet te gaan.
Een oponthoud, slechts één nanoseconde soms, dat onbetekenend én allesbepalend kan zijn. Een cesuur in het perpetuum
mobile van de tijd. In Canto Ostinato, een minimalistische
compositie voor vier pianisten of meer van Simeon Ten
Holt, moeten de musici voortdurend kiezen tussen de vele
herhalingen die het muziekstuk kenmerken. Iedere pianist
beslist zelfstandig wanneer hij speelt en hoe. De componist
wilde zo ‘een proces op gang brengen waaruit zich niet voor
te schrijven mogelijkheden zouden kunnen aandienen.’
A Simeon TEN HOLT, Canto Ostinato, 1975

A Ariel RAMIREZ, Agnus Dei uit Misa Criolla, 1964

MODERATO – Hommage aan Dmitri Sjostakovitsj
60 x 80 cm, acryl en olieverf op paneel, 2016

Als geen ander verpersoonlijkt Dmitri Sjostakovitsj het lot
van een componist die zijn stem wil laten horen in tijden
van repressie en terreur. Blijkbaar hebben dictatoriale regimes altijd de noodzaak gevoeld om klanken ondergeschikt
te maken aan wetten, alsof muziek een bedreiging zou
kunnen vormen voor de staatsmacht. Gedwongen om te
kiezen tussen overgave of de dood componeerde Sjostakovitsj zijn Vijfde Symfonie met als ironische ondertitel Het
creatieve antwoord van een Sovjetartiest op gerechtvaardigde
kritiek. Zij leven hing af van het verhaal dat de staat in zijn
muziek dacht te horen.
A Dmitri SJOSTAKOVITSJ, Moderato uit de Vijfde Symfonie, 1937
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NACHTWACHT
50 x 70 cm, acryl en olieverf op paneel, 2015

Al klinkt het ouderwets, ook vandaag lijkt het me nog
waardevol om te blijven oefenen in aandachtig zijn, ook
als dat heel veel tijd en inspanning vraagt.
Luisteren naar de greatest hits uit de cellosuites van Bach
zorgde altijd al voor een kortstondige extase. Maar sinds
ik het werk in zijn geheel leerde beluisteren, ben ik verkocht voor het leven. Op een eenvoudig fundament bouwt
de componist met slechts één instrument een kathedraal
van klank die mij klein en sprakeloos maakt, en mij een
adembenemende schoonheidservaring oplevert.
A Johan Sebastian BACH, Cellosuites, 1717

NOCTURNE
80 x 100 cm, acryl en olieverf op doek, 2016

De lage stem van de cello raakt aan mijn diepste zieleroerselen en zijn basso continuo ontregelt keer op keer mijn
verbeelding.
Zelfs als ik mij voorneem om mij niet te laten meeslepen,
gebeurt het toch …
A Pjotr Iljitsj TSJAIKOVSKI, Nocturne voor cello, 1888

PANTOMIME
60 x 80 cm, acryl en olieverf op doek, 2015

Olivier Messiaen noemde zichzelf liever ornitholoog dan
componist. Zijn grootste inspiratiebron was het gezang
van vogels. Voor hem waren het wezens die ons in verbinding kunnen brengen met wat hij ‘het hogere’ noemde en
in veel van zijn werken nemen ze daarom een belangrijke
plaats in. Zelfs in zijn door inhoud en ontstaansgschiedenis toch erg beladen Requiem voor het einde der tijden ontbreken vogelklanken niet. Vooral in het eerste deel krijgen
de klanken van klarinet en viool daardoor een onwaarschijnlijk kwetsbare kracht.
A Olivier MESSIAEN, Quatuor pour la fin du Temps, 1941

PASTORALE
30 x 150 cm, acryl en olieverf op paneel, 2017

Ludwig van Beethoven componeerde met zijn Zesde Symfonie waarschijnlijk de bekendste ode aan de natuur uit
de hele muziekgeschiedenis. Het eerste deel van zijn werk
gaf hij als ondertitel Ontwaken van vrolijke gevoelens bij de
aankomst op het land mee. Voortgedreven door een lyrisch
openingsthema worden we als luisteraar ondergedompeld
in een heerlijk muzikaal landschap.
A Ludwig van BEETHOVEN, Pastorale, 1802

PAVANE
80 x 80 cm, acryl en olieverf op doek, 2017

Aan het begin van de twintigste eeuw woonde de Amerikaanse schrijfster Gertrude Stein in Parijs en via haar
broer die kunstverzamelaar was kwam ze in contact met de
toonaangevende schilders van die tijd: Picasso, Matisse, Cézanne. Door het werk van Picasso maakte ze kennis met het
kubisme en een nieuwe manier van kijken. Vooral het steeds
wisselende en verwarrende perspectief in veel van zijn
schilderijen intrigeerde haar, en door middel van woordherhalingen wilde zij het kubisme uit de schilderkunst overbrengen naar de literatuur. In mijn fantasie debiteert zij in
het atelier van Picasso met omfloerste stem haar bekend
geworden frase Rose is a rose is a rose is a rose, terwijl ze een
trage en sensuele pavane rond de schilder danst.
A Gabriel FAURÉ, Pavane, 1887
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PIANISSIMO POSSIBILE

SARA

70 x 90 cm, acryl en olieverf op paneel, 2014

70 x 100 cm, acryl en olieverf op doek, 2016

In 2014 won ik met een zelfportret de Alphons Wintersprijs voor schilderkunst. Ik was vereerd met de lovende
woorden van de jury: ‘Dit zeer realistische werk is in zijn
uitwerking volledig in evenwicht. Compositie, kleurgebruik, inleving in het onderwerp, licht- en donkercontrasten, het klopt allemaal en op een hoog kwalitatief niveau.
De handen in deze voorstelling zijn prachtig geschilderd.
De kunstenaar werkt met de technieken van de fijnschilder
en loopt daarbij een risico om een fotografisch beeld op te
roepen, maar blijft in dit werk schilderkunstig in balans.’

Naar kleuren kan je luisteren als naar muziek. Dat schreef
Wassily Kandinsky in 1912 en zijn klankkleurtheorie Uber das
Geistige in der Kunst had een grote invloed op de schilders van
de twintigste eeuw. Hij schreef over de verborgen verbinding
tussen zintuiglijke ervaringen en over de gevoelsmatige relaties tussen kleuren. ‘Kleur is een middel om direct invloed uit
te oefenen op de ziel. De kleur is de toets, het oog is de hamer
en de ziel is de piano met haar vele snaren ...’ Wanneer de
kleu ren samen, net als muziek, een harmonisch geheel vormen, wekken zij een innerlijke beleving op bij de toeschouwer. ‘Schoonheid is een innerlijke kracht’, zei Kandinsky,

A Arvo PÄRT, Spiegel im Spiegel, 1978

PRESTO AGITATO
80 x 80 cm, acryl en olieverf op doek, 2016

Ze trotseren woestijnen en zeeën om een veilige plek te
vinden. Opgejaagd en vol onrust (presto agitato) door oorlog en vervolging. Ze komen naar ons toe omdat ze graag
willen leven zoals wij, in vrede. De ene lukt het, aan de
andere ontsnapt wat binnen handbereik leek …
A Ludwig van BEETHOVEN, Presto Agitato uit de Veertiende Pianosonate, 1801

RHAPSODY IN RED
64 x 64 cm, acryl en olieverf op paneel, 2012

Als je een ander licht wil laten schijnen over zaken die
vanzelfsprekend gevonden worden, moet je stem luider
of anders klinken om gehoord te worden. En dat is nog
geen garantie voor begrip en waardering. Het jankende
glissando van de klarinet aan het begin van Rhapsody
in blue schudde de toehoorders wakker en veroorzaakte
extatische bewondering én geschokte afwijzing tegelijkertijd. Maar Gershwin slaagde er wel in om met zijn mix van
klassieke muziek en jazz het publiek op een andere manier
naar muziek te laten luisteren.
A George GERSHWIN, Rhapsody in blue, 1924

A Heitor VILLA-LOBOS, Bachianas Brasileiras, 1945

SARABANDE
80 x 100 cm, acryl en olieverf op doek, 2016

Tijdens een verblijf in Rome componeerde Haendel het
oratorium Il Trionfo del Tempo e del Desinganno waarin vier
allegorische personages aan het woord komen: Schoonheid, Genot, Tijd en Inzicht, Disinganno. Een moment van
pure gratie is de aria Lascia la spina, cogli la rosa (Let niet op
de doornen maar pluk de roos) waarvan Haendel de melodie
overnam uit een eerder geschreven instrumentale sarabande, een statige en trage dans. Over Haendel zei Beethoven:
‘Als je wil weten hoe je met eenvoudige middelen heel veel
indruk kunt maken, dan moet je bij Haendel zijn. Hij is de
onbetwiste meester van alle meesters.’
A Georg Friedrich HAENDEL, Lascia la spina, cogli la rosa, 1707

SCHEIDING
80 x 100 cm, acryl en olieverf op doek, 2017

Ik wou graag een werk maken bij de Michelangelo Suite van
Sjostakovitsj. Hij componeerde deze muziek bij elf sonnetten van Michelangelo (1475-1564) omdat hij werd getroffen
door de thematiek van deze gedichten die hij samenvatte
als wijsheid, liefde, schepping en dood. In het vierde lied,
Scheiding, hoor ik de immense hunkering naar eeuwig leven
en de pijn bij het besef van de onbereikbaarheid daarvan.
A Dmitri SJOSTAKOVITSJ, Suite op gedichten van Michelangelo
Buonarotti, 1974
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SERENADE
70 x 100 cm, acryl en olieverf op paneel, 2016

Het gebeurt dat mij ‘s avonds een lichte onrust of melancholie besluipt om een dag die weer voorbijging, of om
een verwachting die niet werd vervuld, of gewoon om de
voortgang van de tijd, om de onvolmaaktheid van alles.
Hoe dan ook vind ik de avond bij uitstek het tijdstip voor
reflectie en beschouwing. En niets helpt mij daarbij beter
dan een zinderende serenade van Astor Piazzolla, in het
bijzonder in een transcriptie voor saxofoon.
A Astor PIAZZOLLA, Oblivion, 1969

TYTO ALBA
80 x 100 cm, acryl en olieverf op paneel, 2016

Het idee dat de boekenwereld zou belegerd worden door
internetbarbaren is tegenwoordig zo wijdverbreid dat het
bijna een cliché is geworden. Ik blijf optimistisch. Boeken
zullen voor hun bestaan moeten vechten, maar mijn onvoorwaardelijke liefde hebben ze in ieder geval. Leven en
lezen zijn voor mij onafscheidelijk. Lezend exploreer ik de
subtiliteiten en paradoxen van het leven in veelvoud.
A Franz SCHUBERT, Die Nacht, 1816

ZWALUWENVLUCHT
60 x 60 cm, acryl en olieverf op doek, 2014

De Italiaan Giacomo Balla was een toonaangevende figuur
in de artistieke stroming het futurisme, die vooral technologische vooruitgang nastreefde. Bewegingen die het oog
in een razend tempo te verwerken krijgt, probeerde hij in
één beeld samen te brengen. Van een groep zwaluwen die
langs de dakgoot van een gebouw scheert, gaf hij in één
voorstelling de opeenvolgende bewegingen van het vliegen
weer zodat de suggestie van grote snelheid ontstond. Zijn
schilderij Volo di rondini (Zwaluwenvlucht) uit 1913 inspireerde mij tot deze kortstondige ontmoeting in de lente.
A Antonio VIVALDI, La primavera uit Le Quattro stagioni, 1723

Georges Daemen
Kolmenstraat 11 | 3512 Stevoort
0497 72 63 86 | georgesdaemen@gmail.com
www.georgesdaemen.be
GC Tentakel
Kneuterweg 2 | 3520 Zonhoven
www.tentakel.be
Vormgeving & eindredactie:
Het Eiland Neus | www.heteilandneus.be

CODA
Dank aan mijn muze,
luisterend oor en licht van mijn leven,
voor de steun en inspiratie in goede en kwade en heel kwade dagen.

