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Uit de pers:
‘The Castle Trio have taken a view
of how the music might have been
played and achieve an astonishing
unity of style in realising it. The
strings, played with reduced vibrato,
match the clean percussive sound of
the fortepiano so not only is there
clarity of texture but excitement that
derives from a sense of clean attack
at accents and double forte passages.’ (John Leeman in Musicweb
International)

foto pianoforte: Norbert Maes / V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

Pianoforte Conrad Graf
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19.15 - Inleiding door Jan Christiaens

WWW.CONCERTGEBOUW.BE

- 070 22 33 02

IN&UIT - ‘t Zand 34, 8000 Brugge

info & tickets

Het CASTLE TRIO is Trio in Residence aan het Smithsonian National Museum of American History, wat hen
in staat stelt gebruik te maken van
instrumenten uit de vermaarde eigen
collectie van het museum. Lambert
Orkis heeft zijn muzikale leven gewijd
aan de pianoforte en de uitvoering
van werken uit de 18e en 19e eeuw,
als solist (pianoconcerti van Beethoven), in duo met cellist Anner Bijlsma
(onder meer de sonates voor piano
en cello van Brahms), met violist Jaap
Schröder en met sopraan Arleen Auger. Met het Castle Trio bracht hij de
meesterwerken uit het triorepertoire
op scène en nam hij alle trio’s van
Beethoven op.

maandag 11 december 2006
KAMERMUZIEKZAAL - 20.00
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Castle Trio

subsidiënten

mediasponsors

Tentoonstelling t/m zo 20.05.07 in het Atrium / Malou Swinnen / In de Naam van Mozart

IN DE KIJKER ZO 14.01 / 20.00 / CONCERTZAAL
ORCHESTRE DES CHAMPS-ELYSÉES / PHILIPPE HERREWEGHE
Beethoven schreef zijn Triple Concerto voor de eigenaardige combinatie van een solistisch pianotrio met orkest. De
prachtige cellopartij (door Jean-Guihen Queyras) is perfect in balans met de pianoforte van Andreas Staier. Daniel Sepec
neemt de vioolpartij voor z’n rekening. Het concert gaat verder met de ‘Pastorale’ Zesde Symfonie van Beethoven.

structurele
sponsors

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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Castle Trio

FOCUS
SCHUMANN

TOK

Lambert Orkis, pianoforte (Graf 1824, replica van Edwin Beunk)
Marilyn McDonald, viool
Kenneth Slowik, cello

Ludwig van Beethoven (1770-1827), 14 Variaties op een origineel thema in Es opus 44
Robert Schumann (1810-1856), Pianotrio in d opus 63

-

Mit Energie und Leidenschaft
Lebhaft, doch nicht zu rasch
Langsam, mit inniger Empﬁndung
Mit Feuer

--- Pauze --Franz Schubert (1797-1828), Pianotrio in Bes opus 99 (D.898)

-

Allegro moderato
Andante un poco mosso
Scherzo: Allegro
Rondo: Allegro vivace

Dit concert wordt uitgezonden door Klara op 20 december 2006.
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Conrad Graf

Hoezeer het pianotrio ook geassocieerd wordt met de 19e-eeuwse romantische kamermuziek, toch gaat
de oorsprong ervan terug tot Johann
Sebastian Bach. In Cöthen had
Bach enkele composities geschreven
voor klavecimbel met een of twee
‘melodie-instrumenten’ (meestal
ﬂuit of viool). De triobezetting werd
gretig overgenomen door een van
Bachs zonen, Johann Christian,
en later ook door Joseph Haydn
en Wolfgang Amadeus Mozart.
Opvallend in de trio’s van Haydn
is dat de piano een ware solistenrol
toebedeeld krijgt, terwijl de viool en
de cello eerder op de achtergrond
blijven. Veel van zijn pianotrio’s dragen overigens de titel ‘sonate voor
piano met begeleiding van viool en
cello’. Dit vond Mozart zo ingaan
tegen de geest van kamermuziek
– een samenspel van gelijkwaardige
partners – dat hij in zijn eigen pianotrio’s toonde hoe het ook anders
kon. Mozarts demarche werd echter
niet door alle componisten goed
begrepen, want het evenwicht tussen
de verschillende instrumenten in
kamermuziekformaties, vooral die
met piano, bleef een precaire zaak.
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
demonstreerde reeds in zijn allereerste composities, de 3 Pianotrio’s
opus 1 uit 1793, dat hij met dergelijke moeilijke evenwichtsoefeningen
kon omgaan. De 14 Variaties op
een origineel thema opus 44 dateren
van dezelfde tijd, althans de eerste
schetsen ervan. De voorstelling van
het eenvoudige thema in unisono
door de drie instrumenten is een
opmerkelijk statement: de instrumenten worden van in het begin op

voet van gelijkheid behandeld. In de
variaties schept Beethoven een grote
variëteit aan texturen. Sommige
variaties laten de instrumenten elk
apart voor het voetlicht treden, zoals
de eerste vier variaties (twee voor
piano, dan telkens een variatie voor
viool en cello). In andere variaties
is er dan weer gezorgd voor een
gelijkwaardig aandeel van de drie
partners. Opmerkelijk zijn vooral de
twee laatste variaties. De voorlaatste
staat in mineur, en vat de hele voorafgaande cyclus samen. In de laatste
variatie krijgt het thema een nieuwe
gedaante, onder meer doordat het in
een dansend metrum (een 6/8-maat)
is getoonzet. Het thema krijgt hier
ook meer gewicht door de techniek
van de dubbelvariatie. Elke zin
wordt namelijk eerst door de piano
voorgesteld, om nadien herhaald te
worden door de drie instrumenten
samen. Beethoven besluit de variatiecyclus met een zekere grandeur,
passend ingeleid door een cadens
voor de solopiano.
De twee pianotrio’s van Franz Schubert (1797-1828) zijn late werken,
die de rijpe stijl van Schubert laten
horen. Voordien had Schubert zich
vooral aan het strijkkwartet gewijd
(met name tussen 1812 en 1816);
vanaf 1819 schrijft hij kamermuziek
voor heel diverse formaties, waaronder ook het pianotrio. Het Eerste
Pianotrio D.898 werd in de zomer
van 1827 gecomponeerd, ná de
dood van Beethoven. Eenvoudige
verklaringen voor dit opmerkelijke
feit zijn er niet. Wel is het bekend
dat de genialiteit van Beethoven
voor menig componist verlammend
heeft gewerkt. Op formeel vlak volgt

Schubert het klassieke patroon van
een sonate: op het snelle openingsdeel volgt een ingetogen traag deel,
een scherzo, en een ﬁnale in snel
tempo. Ook wat de interne structuur van de afzonderlijke delen
betreft, is Schubert niet de grote
revolutionair die Beethoven wel was,
alhoewel hij in het openingsdeel
enkele markante ingrepen in de
conventionele structuur doorvoert.
Niettemin situeert zijn verdienste
zich veeleer op vlak van de melodische rijkdom. Als geen ander
verstaat Schubert de kunst om
melodieën te schrijven die heel evenwichtig gestructureerd zijn en toch
spontaan uit zijn gemoed lijken op
te wellen. Die melodische overvloed
leidt in het openingsdeel overigens
tot de vermelde afwijkingen van de
conventionele structuur. Daarnaast
slaagt Schubert erin de toenmalige
pianoforte in al zijn klankrijkdom te
laten klinken. Het zal de luisteraar
niet ontgaan dat Schubert een boontje heeft voor het hogere register van
de piano, dat hij even sprankelend
kan laten zingen als de viool en de
cello.
Robert Schumann (1810-1856)
was een groot bewonderaar van
de pianotrio’s van Schubert. Toch
hebben zijn twee pianotrio’s niets
van het optimisme van zijn grote
voorbeeld. Het Eerste pianotrio
opus 63 van Schumann, voltooid
in 1847, is een donker werk, met
een vaak beklemmende en tragische
sfeer. Dat de expressieve sfeer van
het werk Schumann nauw aan het
hart lag, blijkt uit het feit dat hij
in dit werk voor het eerst Duitse in
plaats van de traditionele Italiaanse

tempo-aanduidingen gebruikt. Zo
kon hij nauwkeuriger het verwachte
karakter van de muziek omschrijven.
Van het openingsdeel bijvoorbeeld
verwacht hij dat het ‘mit Energie
und Leidenschaft’ (met energie en
passie) gespeeld wordt. Het evenwicht tussen de drie instrumenten,
waar Beethoven en Schubert zo’n
zorg aan besteed hadden, komt hier
op de helling te staan. Schumann
kan maar moeilijk verbergen dat hijzelf alsook zijn vrouw Clara Wieck
virtuoze pianisten waren. Vaak worden de strijkers enkel gebruikt om
de thema’s van de piano in canon te
imiteren. Schumann leunt wel dicht
bij Beethoven aan wat de thematische eenheid in dit pianotrio betreft.
Hij springt namelijk heel economisch met zijn basisthema’s om. Dit
is vooral opvallend in het scherzo,
dat een drieledige structuur heeft
(ABA). Het eigenlijke thema van het
scherzo (A) recycleert Schumann uit
het openingsdeel van het pianotrio.
Het contrasterende thema (B) contrasteert weliswaar met het A-thema,
maar is bij nader toezien niets anders dan datzelfde thema waarvan de
notenwaarden uitgerekt zijn, zodat
het een totaal ander karakter krijgt.
Schumann demonstreert hier een
alternatief voor de melodische overvloed van Schubert. Thematische
contrasten vragen volgens hem niet
om onderscheiden melodieën; ze
kunnen immers evengoed bereikt
worden door hetzelfde basisthema
in twee verschillende gedaantes te
boetseren.
Jan Christiaens

(1782-1851)

KAISERLICH UND
KÖNIGLICH HOF PIANOUND KLAVIERMACHER
In het Antwerpse Vleeshuis bevindt zich een originele pianoforte gebouwd in 1826 door de
Weense pianobouwer Conrad
Graf. Een mooi instrument – in
feite eigendom van het Koninklijk Vlaams Conservatorium
Antwerpen – dat werd gerestaureerd en waarvan het museum
zelfs een replica liet bouwen.
Vandaag heeft zo ongeveer
iedere serieuze pianofortebouwer al weleens een min of meer
geslaagde poging ondernomen
een replica van een Conrad
Graf te bouwen. Heel wat
musea (Wenen, Nuremberg,
Kopenhagen, Stockholm, Bonn
enzovoort) bezitten dan ook een
Graf in hun collectie.
Nochtans werd er weinig
gepubliceerd over Conrad
Graf. Hij is geboren op 17
november 1782 te Riedlingen
in Württemberg, vestigde zich
in Wenen in 1799 en werkte
er voor de pianobouwer Jakob
Schelke. Na zijn huwelijk met
diens weduwe (1804) begon
hij een eigen zaak en in 1824
kreeg hij de titel van ‘Kaiserlich
und Königlich Hof Piano- und
Klaviermacher’. Hij overleed in
Wenen op 18 maart 1851.
In de 19e eeuw werden vooral
de degelijkheid en de technische betrouwbaarheid van zijn
instrumenten geprezen. Liszt
bijvoorbeeld bewonderde Graf

en bespeelde regelmatig zijn
pianofortes. Graf was geen
vernieuwer maar moet wel een
handig zaakvoerder geweest
zijn. Een piano schenken aan
Beethoven – uit eerbetoon – en
aan Clara en Robert Schumann
– als huwelijksgeschenk – zal
hem wellicht geen windeieren
hebben gelegd. Desondanks
werd hij in de 19e eeuw als één
onder de velen beschouwd. Zo
vermeldt Julius Blüthner in zijn
Lehrbuch des Pianofortesbaues uit
1872 slechts terloops zijn naam.
Belangrijk voor de ontwikkeling
van de 19e-eeuwse piano waren
(volgens J. Blüthner) de families
Stein en Streicher, Schiedmayr,
Broadwood, Ibach en Bechstein
en… later ‘Steinway & Söhne’.
Het instrument dat Graf in
1823 voor Beethoven bouwde,
verdient een bijzondere vermelding: het was uitzonderlijk in
de diskant vierkorig besnaard,
maar dat zal wel meer met Beethovens agressieve speelwijze te
maken gehad hebben dan met
Grafs vernieuwingsdrang!
Johan Huys
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