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BIO

De zussen Katia en Marielle Labèque vormen een contrastrijk maar uiterst communicatief pianoteam. Hun repertoire reikt van Bach op historische instrumenten
tot de hedendaagse componisten van de eenentwintigste eeuw. Ze traden op met
orkesten als de Berliner en Wiener Philharmoniker, de symfonieorkesten van Boston,
Chicago en Cleveland, het Concertgebouworkest, de Staatskapelle Dresden, het Leipziger
Gewandhausorchester, het London Symphonic Orchestra, de Los Angeles en New York
Philharmonic, Philadelphia Orchestra en Philharmonia Orchestra onder leiding van dirigenten als Giovanni Antonini, Gustavo Dedamel, John Eliot Gardiner, Charles Dutoit, Zubin
Mehta, Simon Rattle en Esa-Pekka Salonen. Zij werkten samen met componisten als Louis
Andriessen, Luciano Berio, Pierre Boulez, György Ligeti en Olivier Messiaen. Op twee
Silbermann instrumenten naar 18e eeuws model spelen ze samen met barokorkesten als
The English Baroque Soloists, Il Giardino Armonico, Musica Antiqua Köln … Na vele opnames voor EMI, Philips en Sony, richtte het duo een eigen label op KML Recordings, om
verder bruggen te kunnen slaan tussen diverse muzikale stijlen en creaties.
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uitvoerders

PROGRAMMA

piano

Claude Debussy (1862-1918),

Katia Labèque

En blanc et noir (1915)

Marielle Labèque

- Avec emportement
- Lent. Sombre
- Scherzando

Franz Schubert (1797-1828),
Fantasie in f, D 940 (1828)
-

Allegro molto moderato
Largo
Allegro vivace
Tempo 1

— Pauze —

Erik Satie (1866-1925),
Trois morceaux en forme de poire (1903)
- Manière de commencement (Allez modérément)
- Prolongation de meme (Au pas)
- I Lentement
- II Enlevé - Premier temps
- III Brutal
- En plus (Calme)
- Redite (Dans le lent)

Maurice Ravel (1875 - 1937),
Rapsodie espagnole (1907)
- Prélude à la nuit
- Malaguena
- Habanera
- Feria

tok
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Kleurrijke muziek in zwart-wit
De amateuristische muziekbeoefening kende
een grote bloei in de eerste decennia van
de 19e eeuw. Muziekuitgevers speelden
handig in op deze vraag en gingen gretig
op zoek naar bruikbare manuscripten. Franz
Schubert leverde er heel wat aan, ook voor
piano vierhandig. Deze bezetting was toen
erg populair dankzij de transcripties van bekende orkestwerken – voor vele mensen de
enige manier om kennis te maken met het
grote orkestrepertoire. Er werden echter
ook nieuwe composities speciaal voor deze
bezetting gecomponeerd, niet in het minst
door Schubert. Hij verrijkte het repertoire
onder meer met fantasieën, rondo’s, marsen en Duitse dansen. In de laatste maanden
van zijn leven, tussen januari en maart 1828,
componeerde hij de sublieme Fantasie in fa
klein. De zieke Schubert was toen hopeloos
verliefd op Karoline Esterházy, een leerlinge
van hem, aan wie hij het werk opdroeg.
De Fantasie typeert Schuberts vormgevoel
ten voeten uit. In plaats van een lineaire, organische ontwikkeling vinden we een soort
muzikale nevenschikking van vier relatief
zelfstandige segmenten. De stuwkracht van
dit werk zit dan ook eerder in de goed uitgekiende opeenvolging van muzikale stemmingen en karakters dan in de dwingende
ontwikkeling van enkele basisideeën. Desalniettemin kan de Fantasie haar verwantschap
met de traditionele vierdelige opbouw van
een sonate of symfonie niet verloochenen. Na
het openingssegment volgt immers een contrasterend traag segment, gekarakteriseerd
door de vele trillers en de gepunte ritmiek.
Het daarop volgende scherzo contrasteert
sterk met de dramatiek van de trage sectie.
Schubert voert het geheel tot een climax door
in het slotsegment een fuga in te bouwen.
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Claude Debussy, Maurice Ravel en Erik Satie
zijn drie componisten die de Franse muziek in
de 20e eeuw diepgaand hebben beïnvloed.
Debussy liet op het eind van de 19e eeuw een
totaal nieuw geluid horen, door op twee vlakken een nieuwe denkwijze in te voeren. Enerzijds was zijn omgang met muzikale vormpatronen radicaal vernieuwend. Debussy dacht
niet langer vanuit de overkoepelende vorm,
waarin elk segment een welbepaalde functie
te vervullen had. Zijn benadering kan eerder
als ‘bottom-up’ gekarakteriseerd worden:
voor hem telde namelijk in de eerste plaats
het individuele segment, het nu-moment in
de muziek. Anderzijds bevrijdde Debussy
de klankkleur van zijn dienende en ondergeschikte functie en plaatste hij deze muzikale
eigenschap als een zelfstandige grootheid op
het voorplan. Dat Debussy geen symfonisch
orkest nodig had om een rijk geschakeerd
kleurenpalet tentoon te spreiden, blijkt uit En
Blanc et Noir (1915). In dit driedelige werk
voor twee piano’s toverde hij met kleuren
en heus niet alleen met het wit en zwart van
de pianotoetsen. De kleuren zitten ook in de
onbestemde, zwevende samenklanken, en
in het verfijnde pedaalgebruik dat hij voorschrijft. Het middendeel (Lent, Sombre) is
een sterk staaltje van Debussy’s moderniteit.
De vorm is fragmentarisch zonder onsamenhangend te zijn, de harmonie is ongewoon
zonder oncomfortabel te zijn en de muziek
getuigt van een geniaal begrip van de zinnelijke klankmogelijkheden van de piano. Niet
voor niets zei Stravinsky – zelf een goede pianist – over Debussy’s pianospel: ‘Mijn God,
wat speelt deze man schitterend piano!’
Ook al had Debussy het niet zo begrepen
op de traditionele, ingesleten vormpatronen
(zoals de sonatevorm of de fuga), toch had
hij een heel sterk ontwikkeld vormgevoel.
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Geregeld drukte hij zijn vriend Erik Satie op
het hart dat hij zich meer om de vorm van
zijn composities moest bekommeren. Satie,
die niet zo goed om kon met kritiek, diende
Debussy van antwoord met zijn Trois morceaux en forme de poire (1903). Nu had Satie
al langer iets met ironische titels, maar toch is
deze titel een niet mis te verstane sneer aan
het adres van Debussy. Desalniettemin heeft
hij diens opmerking wel degelijk ter harte
genomen: in 1905 besliste Satie namelijk om
weer te gaan studeren aan de Schola Cantorum. Trois morceaux en forme de poire telt
eigenlijk zeven deeltjes: de drie ‘morceaux’
worden voorafgegaan en gevolgd door twee
muzikale in- en uitleidingen. De zeven stukjes
zijn eerder kort, en niet bepaald moeilijk of
virtuoos. Bovendien vallen ze vaak terug op
hetzelfde schema van melodie met begeleiding. Een en ander bezorgde Satie algauw
de faam van muzikale dilettant. Toch loont
het de moeite om op een andere manier naar
deze muziek te kijken. Saties esthetisch ideaal is duidelijk niet dat van zijn tijdgenoten,
die wild waren van Wagners muziek of van
de impressionistische esthetiek. De overdaad
van Wagner werd bij Satie gereduceerd tot
een radicaal doorgedreven economie van
de muzikale middelen. Totale objectiviteit en
emotieloosheid kwam in de plaats van heftige emoties. De stugge, onpersoonlijke en
bewust anti-artistieke muziek van Satie houdt
de luisteraar een spiegel voor.

Spaanse dansvormen. Ravel moet qua klankverbeelding helemaal niet onderdoen voor
Debussy. Met eenvoudige middelen – de
constante herhaling van een dalend motiefje
van vier noten – creëerde hij in het openingsdeel, Prélude à la nuit, een bezwerende en
mysterieuze sfeer. Het slotdeel, Feria, is gestructureerd rond enkele climaxen, die met
virtuoze pianistieke middelen worden opgebouwd. De spanning wordt opgedreven tot
in de slotmaten, waar de obsessief herhaalde
samenklanken op do kruis plots in de juiste
plooi vallen bij het slotakkoord op do.
Jan Christiaens

Hoe anders klinkt de Rapsodie Espagnole
(1907) van Maurice Ravel, oorspronkelijk gecomponeerd voor piano vierhandig, maar in
1908 georkestreerd. Het werk ademt een en
al Spaanse sfeer, die Ravel via zijn Baskische
moeder met de paplepel naar binnen kreeg.
In de middendelen (Malaguena en Habanera) maakt hij trouwens gebruik van twee
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Vis-à-vis vleugel van Pleyel
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Spelen met vier en meer handen
Op 5 oktober 1869 beleefde Rio de Janeiro een eerste ‘monsterconcert’ met maar liefst
31 pianisten aan 16 piano’s. Een bedenksel van de Amerikaanse componist en pianist Louis
Moreau Gottschalk (1829-1869). Een zekere Willem Coenen (1837-1918) componeerde
voor 16 pianisten aan 8 piano’s een Caprice concertante. Voor 8 pianisten aan 4 piano’s
en voor 6 pianisten aan 3 piano’s werden er verschillende arrangementen gemaakt, ondermeer van enkele ouvertures van Richard Wagner. Eind februari 1832 werd in de salons van
de firma Pleyel, 9 rue Cadet, een werk van Friedrich Kalkbrenner (Introduction et Marche)
voor 6 piano’s uitgevoerd. Naast Kalkbrenner zelf hadden ook Mendelssohn, Hiller,
Osborne, Sowinski en Chopin achter de vleugels plaatsgenomen. Deze negentiende-eeuwse megalomane excessen zorgden wellicht voor het nodige spektakel maar waren meestal,
om niet te zeggen altijd, van geringe artistieke betekenis. Gelukkig werden er – en worden
er nog – voor de meer courant voorkomende bezettingen van twee pianisten aan een piano
en van twee pianisten aan twee piano’s veel interessantere composities geschreven. Tot
omstreeks 1920 was het maken van allerlei arrangementen van symfonieën, kamermuziek
en zelfs liederen, voor vooral vierhandig klavier – als het ware voor huishoudelijk gebruik –
een erg lucratieve bezigheid voor componisten. Het aantal arrangementen niet enkel voor
vierhandig klavier maar ook voor twee piano’s, piano en harmonium, pianola … overstijgt
uiteraard ruimschoots het aantal originele composities voor deze bezettingen. Dat het
pianoduet ooit enorm populair was bewijst niet enkel dit enorme aantal bewerkingen, maar
ook het feit dat de firma Pleyel het ooit nodig vond een vis-à-vis vleugel (zie afbeelding) op
de markt te brengen.
Tussen 1898 en 1920 bouwde Pleyel ongeveer vijftig vis-à-vis vleugels. Al vele jaren voor
Pleyel een kleine serie van dergelijke instrumenten begon te bouwen, werden er vis-à-vis
vleugels gebouwd, niet alleen als piano, maar ook als klavecimbel en zelfs een combinatie
van beide instrumenten. Het beroemdste voorbeeld is de gecombineerde fortepiano/klavecimbel die Johann Andreas Stein uit Augsburg in 1777 bouwde. Pleyels vis-à-vis vleugel
is zelden tot de huiskamer doorgedrongen om allerlei redenen. Vooral de grootte en de
kostprijs waren doorslaggevend. De komst van radio en grammofoon (omstreeks 1920)
heeft het arrangeren en Pleyels bouwexperiment dan definitief de das omgedaan. Vandaag
resteren er vermoedelijk niet meer dan zes van deze merkwaardige Pleyels. Er bevinden
zich nog exemplaren in het Vleeshuis Museum in Antwerpen en in het instrumentenmuseum van het Parijse conservatorium.
Johan Huys
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IN De kIJkeR
za 23.05.09 / 20.00 / Concertzaal
ORCHESTRE DES CHAMPS-ELYSÉES,
PHiLiPPE HERREWEGHE & PATRiCiA KOPATCHiNSKAJA
‘Nadat ik Beethovens manuscript had gezien, werd mijn benadering van het vioolconcerto bijzonder improvisatorisch’,
schrijft de Moldavische violiste Patricia Kopatchinskaja. In dit
concert krijgt deze jonge getalenteerde soliste het eminente
gezelschap van het Orchestre des Champs Elysées en dirigent
Philippe Herreweghe. De ervaring van Herreweghe met de
frisse spontaniteit van Kopatchinskaja moet vonken geven.
Patricia Kopatchinskaja

CoNCeRTGebouWCaFe
Geniet van een verwenkoffie, fingerfood of lunches à la carte in het Concertgebouwcafé. Beluister aan
je tafel de cd-selectie als voor- of naproefje van een concert, of lees er een goed boek van het Concertgebouw. De cd’s en boeken zijn bovendien ter plaatse te koop. Tijdelijke fototentoonstellingen komen
goed tot hun recht in de hedendaagse architectuur van Robbrecht en Daem. U vindt dit rookvrije cultuurcafé op de benedenverdieping van het Concertgebouw.

tickets & info: www.concertgebouw.be /

DIsCo
veRY

090502_labeque.indd 8

+32 70 22 33 02 /

In&Uit, ‘t Zand 34, 8000 Brugge

DIsCoveRYPas

50 % koRTING vooR JoNGeReN

27-04-2009 09:08:58

