biograﬁe

Izhar Elias, gitaar
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Het verhaal speelt zich af in het
antieke Babylon, waar koningin
Semiramide samen met prins Assur
haar man koning Nino heeft vermoord en hetzelfde wilde doen met
haar zoon. Die kon echter ontsnappen en dient nu het rijk als ofﬁcier
Arsace. Semiramide wil nu, vijftien
jaar later, een troonopvolger aanwijzen. Hogepriester Oroe voelt de
onrust bij de goden over de misdaad
van jaren terug. Via het orakel leert
Semiramide dat de rust enkel zal
weerkeren met de terugkomst en het
huwelijk van commandant Arsace.
De koningin kondigt dan ook aan
dat Arsace de nieuwe koning én haar
echtgenoot wordt. Wanneer de geest
van koning Nino verschijnt wordt
Arsace verplicht een offer te brengen
aan het graf van Nino om de rust
bij de goden te herstellen. Net voor
Arsace de tombe van Nino binnen-
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Semiramide kende een vrij groot succes en werd na Venetië snel in Milaan, Napels en Wenen hernomen.
In 1824 had het werk ook Londen
bereikt en een jaar later volgde
Parijs. Tien jaar later zou Semiramide
in een beknopte versie ook New
York aandoen. Het werk betekende
voor Rossini dan ook een geslaagd
slot van zijn Italiaanse periode, want
niet veel later verliet hij zijn vaderland voor Parijs en Londen.
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gaat onthult hogepriester Oroe dat
hij de zoon van koning Nino is en
een moordpoging van zijn moeder
Semiramide overleefde. De intense
moederliefde haalt het op de wraak,
en Arsace richt zijn pijlen op prins
Assur, op wie hij een moordpoging
beraamt. Prins Assur is intussen
ook op de hoogte en hoopt Arsace
in snelheid te nemen en zelf toe te
slaan. Arsace, prins Assur en Semiramide gaan de tombe van koning
Nino binnen. Arsace slaat toe maar
raakt in de verwarring zijn moeder Semiramide, die onmiddellijk
sterft. De wraak van koning Nino is
volmaakt wanneer ook prins Assur
achter slot en grendel verdwijnt.
Arsace wordt als rechtmatige koning
op de troon gehesen.
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Semiramide is de laatste opera die
Rossini componeerde in Italië. Het
werk in twee aktes ging in première
in het Teatro La Fenice in Venetië
op 3 februari 1823. Rossini werkte
voor deze opera erg nauw samen
met librettist Gaetano Rossi, die
tijdens de compositie van het werk
in Rossini’s buurt moest blijven. Het
libretto is gebaseerd op Sémiramis
(1748) van Voltaire.

info & tickets

CONCERTGEBOUW

IZHAR ELIAS, gitarist (1977, Nederland), studeerde aan het Noord
Nederlands Conservatorium en het
Koninklijk Conservatorium Den Haag.
Hij volgde masterclasses bij Kees
Hendrikse, Hubert Käppel, David
Russell en Roberto Aussel. Izhar Elias
behaalde prijzen op heel wat internationale concours, met concerttournees in Europa, Japan en Australië
tot gevolg. Elias is gespecialiseerd in
de eigentijdse uitvoeringspraktijk van
vroegnegentiende-eeuwse muziek en
beschikt over een originele gitaar uit
1812 (C. Guadagnini, Turijn). Naast
solorecitals brengt Elias ook concerten in kamermuziekverband.
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IN DE KIJKER CONCERTEN UIT DE REEKS EEN
do 02.11.06 An Raskin / Bajan - do 14.12.06 Renaud Garcia-Fons / Contrabas - do 25.01.07 Thierry Miroglio / Slagwerk
do 01.02.07 Joachim Kühn / Piano - do 12.04.07 Iva Bittová / Viool en stem - do 26.04.07 Jan De Winne / Traverso
do 24.05.07 Arne Deforce / Cello

Het CONCERTGEBOUWCAFE staat voor originele hapjes en gerechten, een sprankelende omgeving, vriendelijk
personeel en een uitgebreid aanbod van cd’s om in te grasduinen, te beluisteren én aan te schaffen. Je kan deze hippe,
rookvrije ontmoetingsplaats vinden op het gelijkvloers van het Concertgebouw.
Open vanaf 11 uur, gesloten op zondag en maandag behalve bij voorstellingen.
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Izhar Elias

BELCANTO OP GITAAR

VIRTUOSO

In dit concertprogramma – het
tweede concert in de reeks EEN
– combineert Izhar Elias muziek uit
de 19e en 20e eeuw van en voor gitaarvirtuozen. Hij gaat van start met
een selectie uit Giuliani’s arrangement van Semiramide, een opera van
Gioachino Rossini uit 1823.

Luigi Legnani (1790-1877) past in
het rijtje Italiaanse gitaarvirtuozen
uit de 19e eeuw, dat aangevoerd
wordt door Mauro Giuliani. Als
componist, uitvoerder en instrumentenmaker was hij actief in Italië
en Oostenrijk. Hij vestigde zich
vanaf 1822 in Wenen om er de
leemte op te vullen die het vertrek
van Giuliani had achtergelaten. Zijn
composities laten zich beschrijven
als typisch Italiaans, waarbij de
opera en het belcanto nooit ver weg
zijn. De virtuoze tempowisselingen
en de enorme contrasten maken van
zijn bundel 36 Capricci per tutti i tuoni maggiori e minori per la chitarra
uit 1822 een unieke collectie karakterstukken. Legnani werd hiervoor
geïnspireerd door de Capricci van
duivelskunstenaar Paganini. Hoewel
het om miniaturen gaat, exploreert
Legnani in deze stukken alle technische mogelijkheden van het instrument. Hij hanteert bovendien alle
mogelijke toonsoorten en maakte
van deze bundel een compendium
van de gitaarmuziek tot dan toe. De
virtuoze compositiestijl staat echter
ten dienste van de expressiviteit. De
emotionele melodieën maken deze
muziek dan ook al veel romantischer
dan die van Giuliani en Rossini.

EEN

Izhar Elias, gitaren (Guadagnini 1812,
Lissarrague 2005)
Gioachino Rossini (1792-1868),

Delen uit de opera Semiramide (1823)
in een bewerking voor gitaarsolo van
Mauro Giuliani (1781-1829)

- Overtura
- Quartetto: ‘Di tanti Regi e Popoli’
- Cavatina: ‘Ah, quel giorno ognor
rammento’
- Cavatina: ‘Bel raggio lusinghier’
- Aria: ‘Deh ti arresta’
- Coro: ‘Vieni Arsace’

--- Pauze ---

Luigi Legnani (1790-1877),

3 Capricci opus 20 (1822)
Frank Martin (1890-1974),

Quatre Pièces Brèves (1933)
- Prélude
- Air
- Plainte
- Comme une Gigue
Isaac Albéniz (1860-1909),

Delen uit Suite española (1886)
- Sevilla, bewerkt door Andrès
Segovia (1893-1987)

- Asturias, bewerkt door Miguel
Llobet (1878-1938)
Heitor Villa-Lobos (1887-1959),

Etude 11 (1948)
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Mauro Giuliani (1781-1829)
groeide uit tot een van de belangrijkste ﬁguren voor de gitaarmuziek
in het 19e-eeuwse Europa. Om
zijn doel te bereiken was hij echter
verplicht om het operagekke Italië te
verlaten en naar Wenen te trekken,
waar hij – het aanwezige gitaartalent
ten spijt – een opmerkelijke carrière
als componist en solist zou uitbouwen. De gangbare praktijk om van
populaire opera’s arrangementen te
maken, mag niet verbazen. De instrumentale muziek stond, zeker in
Italië, in de schaduw van de immens
succesvolle operamuziek. De muziek
van Giuliani staat dan ook erg dicht
bij de belcantostijl die in het eerste
kwart van de 19e eeuw in Europa
wijd verspreid was. Het vervaardigen
van opera-arrangementen voor tal
van bezettingen kan gezien worden
als een commerciële praktijk van
merchandising, waarbij de bewerkingen voor gitaar bij uitstek een
groot succes kenden. Rossini’s Semiramide is de opera die door Giuliani
het meest uitgebreid bewerkt werd.
Hij arrangeerde eerst de Ouverture
en bewerkte daarna nog veertien
andere stukken, voornamelijk aria’s.

De Zwitserse componist Frank
Martin (1890-1974) componeerde
zijn Quatre Pièces Brèves in 1933
voor de legendarische gitarist Andrés
Segovia. Toen Segovia vervolgens
niets van zich liet horen, herschreef
de verontwaardigde Martin het stuk
enkele jaren later voor piano. Hij

noemde het Guitare. Het vierdelige
stuk verwijst naar de oude luitstukken. Zo zijn de Prélude en de Gigue
de hoekdelen van het werk, net als
in de baroksuite. Air verwijst dan
weer naar de luit-aria’s uit de 17e
eeuw. Frank Martin evolueerde
stilistisch doorheen zijn compositiecarrière. Met dit werk wist hij
Schönbergs twaalftoonstechniek op
een geslaagde manier toe te passen.
Een gitaarrecital zonder de typisch
Spaanse klanken is haast ondenkbaar. Ook in dit concert ontbreekt
het niet aan temperamentvolle muziek. Het oeuvre van Isaac Albéniz
(1860-1909) laat zich kenmerken
door een typisch Spaans klankidioom, waarbij hij gretig gebruikmaakt van de rijke muzikale traditie
van het Iberische schiereiland. Als
virtuoos pianist richtte Albéniz zich
vooral op het componeren van pianomuziek. Ook Sevilla en Asturias
werden aanvankelijk voor piano
geschreven. De gitaararrangementen van Segovia en Llobet behoren
tegenwoordig echter tot de meest
gespeelde klassieke gitaarstukken.
Andrés Segovia (1893-1987) geldt
als een van de belangrijkste gitaristen uit de muziekgeschiedenis.
De Spaanse virtuoos was tijdens
zijn leven al een legende en zijn
belang voor het gitaarrepertoire valt
moeilijk te overschatten. Traditionele speeltechnieken werden door
Segovia gestandaardiseerd en in zijn
recitals breidde hij het repertoire
uit met zijn transcripties van heel
wat grote werken, zoals Sevilla van
Albéniz en werk van Bach. Hij

inspireerde ook heel wat componisten (Rodrigo, Castelnuovo-Tedesco,
Villa-Lobos enzovoort) om voor de
gitaar nieuwe muziek te schrijven.
De werken van Martin en VillaLobos in dit programma werden aan
Segovia opgedragen. Hij is dan ook
latent aanwezig in het tweede deel
van dit programma.
De bekende Braziliaanse componist
Heitor Villa-Lobos (1887-1959)
componeerde een uitgebreid oeuvre
bij elkaar. Vooral zijn werken voor
gitaar kennen tot op vandaag een
groot succes. In 1929 schreef hij zijn
12 Etudes, virtuoze studies die de
uitvoerder tot het uiterste dwingen.
De manier waarop Villa-Lobos bij
al dat gitaargeweld toch nog de Braziliaanse ﬂavour weet te vermengen,
is geniaal. Etude 11 van Villa-Lobos
vormt dan ook een ideaal slot van
een uitermate kleurrijk recital.
Jeroen Vanacker

INSTRUMENTEN
Izhar Elias kiest bewust voor instrumenten die het repertoire het best
doen (her)leven. Waar moderne gitaren (net als andere instrumenten)
de perfecte balans zoeken tussen het
lage, hoge en middenregister, bieden
historische instrumenten of replica’s
andere kwaliteiten. Elk register krijgt
een eigen karakter en kleur.
In het eerste deel van het concert bespeelt Elias een originele Carlo Guadagnini uit 1812. Carlo Guadagnini
(1768-1816) is een van de telgen uit
het beroemde geslacht van instrumentenbouwers. Zijn vader was
de bekende vioolbouwer Giovanni
Battista Guadagnini (1711-1786).
Deze zeldzame historische gitaar is
van een uitzonderlijke kwaliteit en
valt vooral op door de erg zangerige
toon. De fragiele bouw van het instrument biedt een enorm palet aan
klankkleuren en nuances, waardoor
de expressieve belcantomelodieën
optimaal tot hun recht komen.
In het tweede deel van het programma neemt Izhar Elias een gitaar uit
2005 ter hand. De jonge Australiër
Kim Lissarrague is een van de meest
getalenteerde bouwers. Zijn gitaren
zijn gebaseerd op het door Gregg
Smallman ontwikkelde model. Deze
Australische gitaren kenmerken zich
door een groot dynamisch bereik en
een erg volle resonantie.

LA GUITARRA
Uit: Federico García Lorca,
Poema del cante jondo

DE GITAAR
Vertaling Bart Vonck

Empieza el llanto
de la guitarra.
Se rompen las copas
de la madrugada.
Empieza el llanto
de la guitarra.
Es inútil
callarla.
Es imposible
callarla
Llora monótona
como llora el agua,
como llora el viento
sobre la nevada.
Es imposible
callarla.
Llora por cosas
lejanas.
Arena del Sur caliente
que pide camelias blancas.
Llora ﬂecha sin blanco,
la tarde sin mañana,
y el primer pájaro muerto
sobre la rama.
¡Oh guitarra!
Corazón malherido
por cinco espadas.

De klaagzang van de gitaar
vangt aan.
Breken doen
de bekers van de ochtend.
De klaagzang van de gitaar
vangt aan.
Het is zinloos
hem te smoren.
Het is onmogelijk
hem te smoren.
Hij huilt eentonig zo huilt ook water,
zo huilt ook wind
over de sneeuwvlakte.
Het is onmogelijk
hem te smoren.
Hij huilt om
verre dingen.
Heet zand uit het zuiden
snakt naar witte camelia’s.
Hij huilt om pijl zonder doel,
om avond zonder ochtend
en om de eerste vogel dood
op de tak.
O, gitaar!
Hart door vijf zwaarden
zwaar gewond.
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