
HOLLAND FESTIVAL MIKE PATTON VERTELT ‘LABORINTUS II’ VAN LUCIANO BERIO

Een catalogus van vocale mogelijkheden,
wordt Laborintus II van Luciano Berio wel
genoemd. Mike Patton, zanger van rockband
Faith No More, treedt op als verteller.

VROUWKJE TUINMAN

Mike Patton: „Ik zou mijn kop eraf schieten als ik iedere dag in de klassieke muziekwereld zou moeten werken” Foto Ipecac Recordings

‘H
oe krijg ik dit in mijn koffer?”
was de eerste vraag die zanger
Mike Patton zich stelde toen hij
de partituur van Laborintus II
ontving, thuis in San Francisco.
„Het is een enorm ding. Een

kunstwerk op zichzelf, prachtig om naar te
kijken. Luciano Berio gebruikt allerlei nota-
tiemethoden door elkaar. En ik kan ze geen
van allen lezen.”

Hoewel Patton sinds zijn zestiende actief is
in de muziek – hij is frontman van rockband
Faith No More en doet op elk willekeurig mo-
ment gemiddeld vijf projecten tegelijkertijd
in zeer uiteenlopende genres – is het er nooit
van gekomen het notenschrift onder de knie
te krijgen. Althans, niet het officiële. „Inmid-
dels heb ik mijn eigen systeem opgebouwd.
Door de jaren heen heb ik vaak gewerkt met
jazzmusicus John Zorn. Als het me dan alle-
maal een beetje te moeilijk werd, ging ik zit-
ten en meeschrijven met de muziek. Sinds-
dien doe ik dat vaker: ik maak tekeningen, zet
een soort eigen steno naast de noten. Combi-
naties van grafiekjes, symbooltjes, pijlen en
boodschappen aan mezelf. Cryptogrammen
waar verder niemand iets mee kan.”

Patton heeft veel vrienden die klassiek ge-
schoold zijn. „Die snappen niet waarom ik
het zo aanpak. Eindeloos opnamen beluiste-
ren, uit zoveel mogelijk verschillende hoe-
ken, notities maken bij repetities.... Voor hen
is het een omweg, voor mij juist een manier
om heel precies te kunnen doen wat er van
me gevraagd wordt. En als musici eenmaal
doorhebben dat je je daaraan houdt, dat je
heus wel over de brug komt, dan werkt het
ook wonderwel.”

Dat werd twee jaar terug bewezen, toen
Patton op het Holland Festival met een groot
orkest Italiaanse jaren-zestigmuziek uitvoer-
de, van B-filmcomponisten, die hij ontdekt
had in de tijd dat hij in Bologna woonde. In
mei verscheen het repertoire onder de titel
Mondo Cane op cd.

Deze zomer is Patton zowel op tournee
met Faith No More als met Mondo Cane. La-
borintus II, de verhaalloze korte opera van Lu-
ciano Berio uit 1965, lijkt op het eerste ge-
zicht een vreemd intermezzo te vormen tus-
sen metal en italopop-orkestraties. Berio, de-
cennia lang voorman van de Italiaanse avant-
garde en elektronische muziek, schreef het
stuk bij gelegenheid van de zevenhonderd-
ste geboortedag van Dante, van wie hij ook
teksten gebruikte. Het is zeer maatschappij-
kritisch, antikapitalistisch en verklankt vol-
gens de componist de chaotische manier
waarop het individu zich tot de wereld ver-
houdt. Laborintus I I is geschreven voor tape,
een verzameling stemmen en musici en een
v e r t e l l e r.

Voor Patton ligt het werk niet zo ver van
dat andere, soms volkse, soms mierzoete Ita-
liaanse repertoire waar hij momenteel mee
werkt. „In mijn ogen is het even belangrijk,
even serieus. Ik kan naar Berio of Luigi Nono
luisteren zoals naar Ennio Morricone. Maar
zoals voor alle modernere muziek uit Italië
geldt: het wordt elders in de wereld gemargi-
naliseerd. Misschien vanwege de taalbarriè-
re, misschien omdat het niet eenvoudig ge-
noeg in te delen is. Berio, die in Californië les-
gaf toen hij dit stuk schreef, luisterde naar
jazz, naar pop, naar volksmuziek, en incor-
poreerde dat allemaal in zijn werk. Zonder
hiërarchie. Ja, het is experimenteel, en soms
moeilijk, maar er zitten onmiskenbaar popu-
laire elementen in. Dat zet mensen aan het
denken – wat niet iedereen leuk vindt. Maar
ik wel.”

Hij ervaart de klassieke muziekwereld
als rigide. „Ik zou mijn kop eraf schieten als
ik daar iedere dag in moest werken. Alles is
gebaseerd op bestaand repertoire en de vraag
hoe je dat zo strikt mogelijk uitvoert. Hoe je
invloeden van buitenaf vermijdt. Ik weet dat
het raar klinkt van iemand die zelf zo succes-
vol is in de rockmuziek, iemand die navolgers
heeft, maar ik heb altijd geprobeerd buiten
welke kliek dan ook te blijven. Op de middel-
bare school begreep ik er al niks van: als je bij
de ene subcultuur hoorde, mocht je niet naar
muziek uit de andere hokjes luisteren. Dat

deed ik wel, en dus was ik raar. Ik snap werke-
lijk niet waarom je doelbewust dingen zou
willen uitsluiten.”

In de partituur van Laborintus II vermeldt
Berio dat het werk uitgevoerd mag worden
als theaterstuk, als allegorie, als pantomime,
wat men maar wil. Patton ziet de uitvoering
die hij met Ictus en het Nederlands Kamer-
koor doet voornamelijk als een vertelling.
„Natuurlijk, als je het aan een theatermaker
als Richard Foreman zou geven, dan zou het
theatraal heel interessant zijn. Hysterisch,
waanzinnig. Maar dan moet je mij er mis-
schien niet bijvragen. Ik ben geen acteur.
Voor mij gaat Laborintus echt over de muziek
zelf. Ik ga mijn best doen om niet méér te wil-

len zijn dan de musici. Niet over de top te
gaan. Mijn rol is die van verteller. Er gebeu-
ren allemaal verwarrende, bijna traumati-
sche dingen in de muziek. Op het moment
dat de lucht even opklaart, kom ik erbij en
vertel de mensen dat het allemaal in orde is.
Ik gids het publiek, houd hun hand vast, ver-
tel wat er zojuist allemaal gebeurd is. Het kan
zijn dat Berio het hier totaal niet mee eens
zou zijn, maar dit is hoe ik het zie.”

Patton, die ook soundtracks en videogames
inzingt, en een bereik van zo’n vier octaven
schijnt te hebben, benadrukt de symbiotische
relatie tussen tekst en muziek bij Berio. „Zelfs
in zijn niet-verbale werken, zoals Vi s a g e . Als
geen ander onderzoekt hij hoe je de menselij-
ke stem kunt om- en vervormen. Hoewel in
het geval van Laborintus de teksten van Dante
en Sanguineti heel interessant zijn, zijn de
woorden vooral ook gereedschap. De stem is
bij hem daadwerkelijk een instrument.”

Dat klopt, zegt dirigent George-Elie Oc-
tors. „Niet alleen de zangers, maar alle partij-
en hebben een letterlijke en figuurlijke stem.
Musici herhalen elkaar, zijn het eens of on-

eens en moeten op een aantal punten ook
daadwerkelijk spreken.” Niet voor niets
wordt Laborintus een catalogus genoemd van
vocale mogelijkheden.

Een voorbeeld is de jazz-improvisatie tus-
sen het eerste en het tweede deel. Octors: „Die
is vrij, onvoorspelbaar, maar Berio laat het
koor zich er wel mee bemoeien, met vastlig-
gende, militaristische zang. Een mooi voor-
beeld van de ontmoeting van chaos en orde.
En de frictie daartussen. Voor mij is dat type-
rend voor de tijd waarin Berio het schreef,
vlak voor de studentenrevoltes van 1968. En
voor het nu, waarin mensen, ook in Neder-
land en mijn moederland België, hun stem
willen laten horen en hun rol in de maat-
schappij opeisen. Laborintus is een cult piece,
maar nu misschien jonger en actueler dan het
pakweg twintig jaar terug was. Het verklankt
een energie die op het punt staat in de buiten-
wereld, de echte wereld, te exploderen.’

Aan Patton heeft hij gevraagd een deel van
het werk per megafoon te brengen. Octors:
„De aanwezigheid van zijn stem is sowieso fe-
nomenaal. Dat was voor mij, aangezien ik
zijn werk niet kende, een prettige verrassing.
Maar de megafoon klopt bij het revolutionai-
re aspect.”

Patton beschouwt de voorbereiding als het
meest boeiend aan het maken van muziek.
„Het optreden is voor mij het minst belang-
rijk. Het plezier zit in de conceptuele fase, in
het dingen bijleren. In het moment dat je van
niets iets moet maken. En in de magie dat je
nooit weet hoe dat uiteindelijk is gelukt.”

› Laborintus II wordt vanavond uitge-
voerd in het Muziekgebouw aan ’t IJ. Na
de pauze improviseren Mike Patton en
Instant Composers Pool. Inl. www.hol-
landfesti val.nl

Revolte per megafoon
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