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Generatiegenoten van de gestor-
ven twintiger pikken de corruptie 
en de censuur niet meer. Hoge 
werkloosheidscijfers en de in de 
staatsstructuur verankerde onvrij-
heid: het mondt uit in protesten 
die het regime van president Zine 
El Abidine Ben Ali ten val brengen. 
Nog eens vier jaar later herdefini-
eert Tunesië de grondvesten van 
haar samenleving. Het land wordt 
een democratie. En Mohammed 
Bouazizi? Die verdwijnt muisstil in 
kronieken en bulletins, in de kantlijn 
van jaaroverzichten en encyclo-
pedieën. Of toch bijna. Ergens in 
het veertiende arrondissement van 
Parijs wordt een plein naar hem 
genoemd. Postuum verbindt de 
verpersoonlijking van de Tunesische 
vrijheidsgedachte zijn naam aan 
een ontmoetingsplaats, een publiek 
platform waar culturen, ideeën en 
talen een polyfone dialoog kunnen 
aangaan. De Place Mohammed- 
Bouazizi is een doodgewoon  
monument voor een buitengewoon 
gegeven: een man die de geschie-
denis doet kantelen.

DE SAMENSMELTING  
ALS SIGNATUUR

Van Tunesië naar Parijs, het is de weg 
die oudspeler Anouar Brahem na zijn 
studies aan het Tunesisch Nationaal 
Conservatorium begin de jaren ’80 
aflegt. De prille twintiger ervaart  
het muzikale klimaat van zijn vader-
land als te verstikkend om zijn talent 
ten volle te kunnen ontplooien.  
De oud, een Arabische voorloper 
van de luit, wordt er op dat moment 
namelijk beschouwd als een bege-
leidend instrument zonder meer. 
Brahem hoopt dat Europa wel oren 
heeft naar een geëmancipeerd  
en verzelfstandigd instrument.  
De realiteit blijkt zijn verwachtingen 
te overtreffen, De realiteit blijkt zijn 
verwachtingen te overtreffen, want 
zijn naam gaat meer en meer over de 
tongen. Brahem engageert zich voor 
film, theater en dans, wat hem op 
korte termijn de appreciatie van een 
weliswaar specifieke niche oplevert.

Hoewel een samenwerking met 
Maurice Béjart slechts de opmaat 
lijkt naar een groter publiek, keert 
Brahem in 1985 terug naar zijn ge-

boortegrond. Daar liggen immers 
de wortels van zijn artistieke iden-
titeit. Het zaad voor zijn roemrijke 
toekomst is tijdens zijn periode in 
Frankrijk echter gezaaid. Sinds zijn 
vormende jaren in Parijs probeert 
Brahem in alles wat hij speelt diver-
se entiteiten te verbinden. Muziek 
schrijven voor andere kunstvormen 
zoals cinema, toneel of dans is daar 
een expliciete uiting van. Het ver-
langen om uiteenlopende werelden 
binnen een universeel verstaanbare 
muziek aan elkaar te koppelen, een 
impliciete. 

VOORBIJ DE GRENS

Wanneer Brahem ruim vijfentwintig 
jaar geleden Manfred Eicher ont-
moet, het boegbeeld van het label 
ECM, is zijn eigen muziek amper 
gedocumenteerd. Uit die tijd res-
teert weinig meer dan een handvol 
cassettes. Dankzij Eicher krijgt 
Brahem echter de kans om Barzakh 
(1991) in te blikken. Het wordt een 
album met een uitgesproken Ara-
bische stempel. Toch ervaren pers 
en publiek de dertien nummers als 
grens- en cultuuroverschrijdend. 
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17 december 2010. Mohammed Bouazizi, een Tunesische straatventer,  
steekt zichzelf in het openbaar in brand bij wijze van protest tegen de on-
aangekondigde inbeslagname van zijn goederen. Via sociale media wordt 
ruchtbaarheid gegeven aan de wanhoopsdaad, die in een vingerknip uitgroeit 
tot een symbool. Een paar dagen later stromen de straten in heel Tunesië vol. 
Het lot van Bouazizi blijkt een scharniermoment in de geschiedenis van  
de republiek, en zijn martelaarschap geeft het startschot voor een Arabische 
Lente die ook de buurlanden de volgende maanden op hun kop zet.
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Enerzijds geografisch, omwille van 
de mix van Oosterse melodieën en 
Westerse improvisatietechnieken,  
schatplichtig aan de jazz. Anderzijds 
ook tijdsgebonden, want de muziek 
hangt ergens onbestemd tussen 
traditie en moderniteit in. Vandaag 
klinkt Barzakh nog steeds tijdloos, 
precies omdat de vanzelfsprekende 
dialoog tussen Oriënt en Occident 
aan elke gangbare muzikale ten-
dens ontsnapt. Het fundament van 
Brahems stijl, die nooit hip of uitdruk-
kelijk hedendaags probeert te zijn, is 
daar met andere woorden al gelegd.

Ondanks de positieve kritieken  
besluit Brahem om de succes- 
formule niet te herhalen en een  
jaar later zoekt hij met andere 
musici terug Eichers legendarische 
Rainbow Studio in Oslo op.  
Conte de l’incroyable amour (1992) 
is de weerslag van dat muzikale 
onderhoud, met Kudsi Erguner en 
Barbaros Erköse als disgenoten. 
Het zijn deze twee Turkse muzikan-
ten die Brahem toegang geven tot 
prikkelende klankwerelden die hem 
mateloos fascineren, gaande van 

het soefisme tot zigeunermuziek. 
De eigenzinnige, volstrekt natuur-
lijke blend van Noord-Afrikaanse, 
Arabische en Oost-Europese 
invloeden waait zelfs de Atlantische 
Oceaan over, waar een journalist 
van de New York Review of Records 
een lovende recensie afsluit met de 
woorden “world music for sophisti-
cates”.

JAZZ, OORKONDE  
VAN HET ONMETELIJKE

In de daarop volgende jaren zoekt 
de oudspeler steeds meer aanslui-
ting bij prominente figuren uit de 
jazz. Doorheen Madar (1994) gedijt 
Brahem op de eindeloze klankland-
schappen die zich via de saxofoon 
van Jan Garbarek ontvouwen.  
Ingrijpend anders is dan weer  
de setting van Khomsa (1995),  
waarvoor Brahem zich laat  
omringen door een zeskoppig 
ensemble met onder meer  
accordeonist Richard Galliano,  
toetsenist François Couturier,  
contrabassist Palle Danielsson en 
drummer Jon Christensen in de 

gelederen. De bezetting verandert 
voortdurend, waardoor de atmo-
sfeer schippert tussen ingetogen en 
bedrijvig. Overkoepelend worden 
de zestien vindingrijke composities 
samen gehouden door een gevoel 
van kamermuzikale intimiteit.  
De totaalervaring is een luisterrijk  
boeket, dat in de warmbloedige 
sonoriteit van het septet op  
uitgelezen momenten zijn  
bestemming vindt. 

Voor Thimar (1998) valt Brahem 
vervolgens terug op de door hem 
geliefkoosde trio-bezetting. In ge-
zelschap van niemand minder dan 
saxofonist-klarinettist John Surman 
en contrabassist Dave Holland luidt 
dit verbond Brahems definitieve 
doorbraak in. De huiskamer van 
de gemiddelde jazzliefhebber blijft 
vanaf dat album niet langer gevrij-
waard van het intelligente en immer 
doorvoelde spel van de Tunesiër.

DEMOCRATIE IN DRIEVOUD

Brahem ontsnapt evenwel niet aan 
een gevoel van ontheemding. On-
danks de Europese omzwervingen 
keert hij uiteindelijk terug naar het 
epicentrum van zijn artisticiteit: de 
Arabische overlevering. Astrakan 
Café (2000) bevat enkele van zijn 
meest indringende thema’s, die 
bovendien de zuurstof vormen voor 
zijn geïnspireerde solo’s. Maar heim-
wee naar de impulsen van het Parij-
se muziekwezen drijft de rusteloze 
ziel opnieuw naar Europa. Echo’s 
van de Franse muziek dooraderen 
zijn diep ontroerende melismen op 
Le Pas du Chat Noir (2002) en Le 
Voyage de Sahar (2006), meteen ook 
zijn twee meest verkochte cd’s. De 
zuchten van Jean-Louis Matiniers 
accordeon en de mijmerende 
stratosfeer van François Couturiers 
vleugel vormen samen met Brahems 
weemoedige getokkel een breek-
baar muzikaal weefsel waarin totale 
gelijkmoedigheid tussen de drie 
partners voorop staat.

Door de etnische connotatie van 
de instrumenten en de achtergrond 
van de muzikanten zijn beide  
albums metaforisch voor wat 
Brahem als kunstenaar probeert 
te belichamen: de verwerkelijking 
van een esthetisch universalisme, 
waarin Oost en West niet langer 
contrasteren, maar elkaars eigen-
heid versterken. De symbiose  
die accordeon, piano en oud  
representeren, ontstaat precies 
doordat de drie instrumentalisten 
elkaar integraal laten ‘zijn’.  
Leiderschap is een woord dat  
zijn betekenis totaal verliest in  
de context van deze weergaloze 
composities, die tegelijk van  
abstracte schoonheid en van  
een haast fotografisch zeggenschap 
doordesemd zijn. Ze resoneren  
stuk voor stuk met lacunes in  
de memorie, met de onbestemde 
contouren van niet-geleefde levens.

VAN SOLO NAAR SAMEN

Sehnsucht? Saudade? Woorden 
schieten tekort om de stijl  
van Brahem te omschrijven.  
The Astounding Eyes of Rita (2009) 
verwijst naar de mystieke ervaring 
van de confrontatie met een adem-
benemend paar ogen. Iedereen 
kent dat gevoel, maar wie kan er 
iets zinnigs over zeggen? Ontelbare 
dichters hebben het geprobeerd, 
velen tevergeefs. Met sprekend 
gemak creëert Brahem in acht  
contemplaties echter een equiva-
lent van een onverwachte aanvaring 
met verbluffende esthetiek.  
Uiteraard zijn de kritieken eens  
te meer lovend.

Ineens lijkt de bron echter opge-
droogd. Brahem hult zich enkele 
jaren in volslagen stilzwijgen. Tot 
Souvenance (2015), waarvoor de 
oudspeler de hand reikt naar oude 
bekenden François Couturier, Klaus 
Gesing en Björn Meyer. Brahem 
schrijft bovendien arrangementen 
voor strijkers, die door het Orchestra 
della Svizzera Italiana zacht onder 
het gemillimeterde spel van het 

kwartet worden gelegd. Waar Le 
Pas du Chat Noir en Le Voyage de 
Sahar de uniciteit van elke indivi-
duele stem propageren, geldt voor 
Souvenance het tegendeel. Solo’s 
lijken op te lossen in de wolk van 
oud, klavier, basgitaar, basklarinet 
en strijkers, waarbij de traditionele 
improvisatorische component 
verwatert. Het onderscheid tussen 
partituur en ingeving vertroebelt, 
gezamenlijke overpeinzingen blijven 
over. De gelaagdheid, de trance, 
de opbouw, de economie van 
middelen waarmee Brahem alweer 
een spectrum aan emoties evoceert: 
alles samen geeft het Souvenance 
een onweerstaanbare charme. 

De getuigenis van een omwente-
ling die alles voorgoed veranderd 
heeft, in de woordeloze taal van de 
meest vooraanstaande oudspeler 
van dit moment – wedden dat ook 
u zonder woorden achterblijft?
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PROGRAMMA

Souvenance

PRAKTISCH

Zaterdag 7 oktober  
20:30 / MIRY Concertzaal
Tickets 
34 euro 
Tickets & info 
www.gentfestival.be

UITVOERDERS

Anouar Brahem Quartet
Anouar Brahem, oud
François Couturier, piano
Klaus Gesing, basklarinet
Björn Meyer, basgitaar

Coproductie met  

MIRY Concertzaal 
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