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Biografie
Paolo Giacometti werd geboren in Milaan,
maar heeft altijd in Nederland gewoond.
Hij studeerde bij Jan Wijn aan het
Sweelinck Conservatorium in Amsterdam,
waar hij in 1995 met de grootste onderscheiding afstudeerde. Vandaag treedt hij over
de hele wereld op als solist en kamermusicus, zowel op moderne als op historische
instrumenten. Giacometti’s liefde voor de
kamermuziek leidde tot succesvolle
samenwerkingen met musici als Pieter
Wispelwey, Janine Jansen en Bart
Schneemann. Daarnaast is Giacometti lid
van het Cristofori Pianokwartet Amsterdam.
Zijn indrukwekkende discografie – exclusief
opgenomen bij Channel Classics – omvat
onder meer het complete piano-oeuvre van
Rossini, een project van acht cd’s dat tussen
1998 en 2007 werd opgenomen. Naast zijn
drukke concertactiviteiten is Paolo
Giacometti hoofdvakdocent aan het
conservatorium van Utrecht.

Paolo Giacometti
piano (Erard 1837)
— — —
Frédéric Chopin (1810-1849)
Ballade nr. 1 in g opus 23 (1831): Moderato - Lento - Presto con fuoco
Ballade nr. 2 in F/a opus 38, ‘La Gracieuze’ (1839):
Andantino - Presto con fuoco - Agitato - Tempo 1
Ballade nr. 3 in As opus 47 (1841): Allegretto
Ballade nr. 4 in f opus 52 (1842-43): Andante con moto
— Pauze —
24 Préludes opus 28 (1839)
Prélude nr. 1 in C, Agitato
Prélude nr. 2 in a, Lento
Prélude nr. 3 in G, Vivace
Prélude nr. 4 in e, Largo
Prélude nr. 5 in D, Molto allegro
Prélude nr. 6 in b, Lento assai
Prélude nr. 7 in A, Andantino
Prélude nr. 8 in fis, Molto agitato
Prélude nr. 9 in E, Largo
Prélude nr. 10 in cis, Molto allegro
Prélude nr. 11 in B, Vivace
Prélude nr. 12 in gis, Presto
Prélude nr. 13 in Fis, Lento
Prélude nr. 14 in es, Allegro
Prélude nr. 15 in Des, Sostenuto
Prélude nr. 16 in bes, Presto con fuoco
Prélude nr. 17 in As, Allegretto
Prélude nr. 18 in f, Molto allegro
Prélude nr. 19 in Es, Vivace
Prélude nr. 20 in c, Largo
Prélude nr. 21 in Bes, Cantabile
Prélude nr. 22 in g, Molto agitato
Prélude nr. 23 in F, Moderato
Prélude nr. 24 in d, Allegro appassionato
klavier

Dit concert wordt opgenomen door Klara en uitgezonden
op 10 december in ‘In de loge’ van Fred Brouwers.

Vertellen met toetsen
De ballades en preludes van
Frédéric Chopin
Frédéric Chopin is opgegroeid met de evidentie van de briljant-virtuoze stijl, toentertijd
zowat de enige manier om als pianist en componist de gunst van het op effect beluste publiek te winnen. Pianisten als Ignaz Moscheles
en Sigismond Thalberg componeerden zelf
de muziek voor hun solorecitals, die vaak
een aaneenschakeling waren van pianistieke
acrobatieën. Hoewel ook Chopin geroemd
werd om zijn pianistiek meesterschap, heeft
hij nooit de speeltechnische virtuositeit als
een doel op zich nagestreefd.
Uit zijn twee pianoconcerto’s (1829/1830)
blijkt reeds duidelijk hoe de jonge componist de virtuositeit ten dienste stelt van een
hogere doelmatigheid. Virtuoos passagewerk
ruimt steeds meer plaats voor thematische
ideeën, en waar dit passagewerk nog functioneel is, wordt het ontdaan van elke uiterlijke
virtuositeit en beladen met een toen ongekende dynamische en harmonische diepgang – wat de terminologie overigens uiterst
onaangepast maakte: Chopins passagewerk
verdient immers meer dan voorbijgaande
aandacht.
Sindsdien ligt een verinnerlijkte vorm van
virtuositeit aan de basis van de formele en
harmonische structuur van Chopins composities. In de vier Ballades (ontstaan tussen 1835
en 1843) wordt de vormopbouw gegenereerd door narratieve, zelfs dramaturgische
principes. De ballade is oorspronkelijk dan
ook een literair genre, dat in de late 18e
eeuw ook een (vocaal) muzikaal equivalent
kreeg door componisten als J.F. Reichardt
en C.F. Zelter. Chopin was evenwel de eerste
die de term gebruikte voor een grootschalig
instrumentaal stuk. In navolging van Chopin

componeerden ook Brahms, Liszt, Debussy
en Fauré ballades voor piano.
Chopins ballades bevatten in de regel twee
contrasterende thema’s die als ‘dramatis personae’ een uitgebreide muzikale semantiek
ontwikkelen. De tweede Ballade (1839) is een
mooi voorbeeld van deze thematische dualiteit. Heel het werk kan gezien worden als
een uitdeining van het initiële conflict tussen
het rustige Andantino-thema uit de beginmaten en de stormachtige verovering van het
hele klavier (Presto con fuoco) in het tweede
thema. Pogingen om in deze composities een
verborgen literair programma te ontdekken
– de ballades van o.a. Goethe en Chopins
vriend, de Poolse dichter Adam Mickiewicz,
duiken in deze context telkens weer op –
zijn bij voorbaat tot mislukken gedoemd.
Ze gaan immers voorbij aan het essentiële
karakter van deze muzikale ‘vertelsels’. Juist
als equivalent van de literaire ballade hebben
ze betekenis, namelijk doordat ze demonstreren dat een muzikaal verhaal een even
sterke dramaturgische werking kan hebben
als woorden.
In de derde Ballade (1841) verdiept Chopin
de virtuoze omgang met klankkleur waarin
hij ook als pianist zo uitblonk. Eigentijdse
getuigenissen vermelden steeds weer hoe
verfijnd en beheerst Chopins aanslag wel
was, en welk een kleurenrijkdom hij uit het
klavier tevoorschijn kon toveren. Zijn uiterst
bedachtzame omgang met klankkleur komt
nergens beter tot uiting dan in de eerste
bladzijden van de derde ballade. Aan het
begin schrijft Chopin een mezza voce-aanslag
voor, wat zoveel betekent als ‘met gedempte
stem’. Binnen die mezza voce-passage verlangt Chopin toch schakeringen gaande van
piano tot forte. Hieruit blijkt dat dynamische
aanduidingen in Chopins esthetiek geen
starre, absolute begrippen zijn, maar relatieve

aanwijzingen, die steeds in relatie tot hun
context moeten geïnterpreteerd worden.
In deze esthetiek van de bedachtzame
omgang met de klank passen ook de harmonische subtiliteiten van de vierde Ballade
(1842-43). Hier verdwijnt trouwens ook de
duidelijke thematische dualiteit, en daarmee
ook de ononderbroken continuïteit. Ook al
heeft de ballade op zich reeds een episodeachtige structuur, hier wordt de fragmentering nog verder doorgedreven. Chopin
breekt de vertelling dikwijls abrupt af of
houdt het discours op onverwachte plaatsen
op met een orgelpunt.
Leggen de ballades getuigenis af van
Chopins vakmanschap in grootschalige instrumentale vormen, dan lijken de vierentwintig
Préludes (1836-39) eerder op een schetsboek, waarin Chopin muzikale vondsten in
een kort tijdsbestek uitwerkt en perfectioneert. Deze kleinschaligheid vertelt iets over
de oorsprong van het genre. In de barok
staat de prelude voor een genre met een eerder vrije vorm, dat in de regel als voorspel tot
een fuga of een reeks instrumentale dansen
(suite) fungeerde. Kenmerkend voor de prelude is dat één specifiek idee in een vrij korte
vorm uitgewerkt wordt. In de 19e eeuw verloor de prelude haar preluderende functie, en
werd ze verzelfstandigd tot een kleinschalig
klavierstuk, waarin één specifieke melodische
of pianistieke vondst beknopt maar kernachtig werd uitgewerkt. In zijn bespreking van
Chopins preludes karakteriseerde Schumann
de bundel heel trefzeker als volgt: ‘Ik had
mij deze preludes anders voorgesteld, in de
grote stijl, zoals zijn etudes. Het blijkt echter
het tegendeel te zijn: het zijn schetsen, ruïnes, beginmaten van etudes. (…) De bundel
bevat ook afstotende, zieke, koortsachtige
bladzijden. Zo kan iedereen zoeken wat hem
bekoort.’

Chopin was zich terdege bewust van het
gevaar van fragmentering dat een bundeling
van korte karakterstukjes inhoudt. Hij droeg
er dan ook zorg voor zijn preludes op een
overkoepelend niveau een sterke samenhang
te verlenen. Dit deed hij vooreerst door de
logica in de aaneenschakeling van toonaarden. De preludes volgen elkaar op volgens
de toonaarden van de kwintencirkel (nr. 1:
do, nr. 3: sol, nr. 5: re, nr. 7: la enzovoort),
waarbij een prelude in een grotetertstoonladder een paar vormt met de prelude in de
kleine paralleltoonaard (nr. 1: do groot, nr. 2:
la klein enzovoort). Voorts fungeert ook het
principe van de afwisseling van karakters, een
centraal idee uit de romantische poëtica, als
ordeningsprincipe. Chopin is er meesterlijk in
geslaagd een heel expressieve syntaxis aan
te brengen in de preludes door de contrastrijke opeenvolging van muzikale karakters. Zo
blijkt dat hij niet alleen in de grootschalige
ballade, maar ook in een snelle opeenvolging
van wisselende stemmingen een meesterverteller is.
Jan Christiaens

‘Erard frères’
In het Musik-Conversations-Lexikon van
Mendel (1877) wordt Sébastien Erard, de
stichter van de firma ‘Erard frères’ nog
Ehrhard genoemd. Terecht, want Sébastien
Erard – Sebastianus Ehrhard – werd geboren
in Straatsburg op 5 april 1752. Alfred Dolge
vermeldt in zijn Pianos and their Makers
(1911) dat Ehrhard op achtjarige leeftijd
meetkunde en architectuur studeerde. Toen
hij zestien was, overleed zijn vader, van wie hij
de liefde voor de schrijnwerkerij had geërfd.
Hij trok te voet (beweert Dolge) naar Parijs,
en vond er in 1768 werk bij een obscure
klavecimbelbouwer.
Al vrij snel begon Erard niet enkel voor eigen
rekening maar ook volgens zijn eigen ideeën
te bouwen. Hij maakte zodanig furore dat de
hertogin de Villeroy in haar kasteel een atelier
voor hem liet installeren. Daar bouwde hij
in 1777 zijn eerste pianoforte. Zijn ambities
reikten verder, en op vijfentwintigjarige
leeftijd startte hij een eigen zaak in de Rue de
Bourbon. Sébastien was echter geen lid van
het gild van Parijse instrumentenbouwers.
Deze zagen zijn succes met lede ogen aan
en trachtten zijn zaak te doen sluiten. Helaas
voor hen bezorgde de koning (Lodewijk XVI)
hem proprio motu (op voorspraak van de
Villeroy) het nodige privilegie om piano’s
en harpen te bouwen en uiteraard ook te
verkopen.
In 1785 stichtte Sébastien samen met zijn
broer Jean Baptiste de firma ‘Erard frères’,
die vooral in de negentiende eeuw wereldberoemd was. Volgens Dolge waren tussen
1796 en 1855 zowat alle concertzalen in de
geciviliseerde wereld voorzien van een of
meerdere Erardpiano’s. Erards positie leek
wel onaantastbaar. 1796 was het jaar waarin
de broers hun Parijse zaak opnieuw opstart-

ten nadat ze bij het uitbreken van de Franse
Revolutie naar Londen waren uitgeweken. In
Londen waren ze een nieuwe zaak begonnen die vooral bij de Engelse aristocratie
erg in trek was. Van de kennis die ze daar
hadden opgedaan, maakten de broers Erard
handig gebruik bij hun terugkeer naar Parijs.
Sébastien verdeelde zijn tijd tussen Londen
en Parijs. Jean Baptiste was belast met het
management van de Parijse zaak, en zijn neef
Pierre Erard met dat van de Londense. Na de
dood van Jean Baptiste (1826) en van Sébastien (1831) erfde Pierre beide zaken, maar hij
domicilieerde zich toch in Parijs, waar hij in
1855 overleed.
Tussen 1796 en 1855 vormde het ‘Salon
Erard’ zowat het centrum van het Parijse
intellectuele leven en was de Salle Erard de
‘place to be’ voor kenners en liefhebbers van
vooral pianomuziek. Zowat alle pianoreuzen
uit die tijd – Liszt, Thalberg, Kalkbrenner en
vele anderen – passeerden er de revue. In
feite had ‘Erard frères’ maar één serieuze
concurrent: de firma Pleyel, gesticht in 1807.
Merkwaardige toevalligheden zijn dat zowel
Sébastien Erard als Ignace Pleyel overleden in
1831 en dat ook hun opvolgers Pierre Erard
en Camille Pleyel in hetzelfde jaar stierven:
1855. Beide firma’s hielden er een salon op
na – Pleyel had zelfs een ‘Salon Chopin’ – en
zowel in de Salle Erard als in de Salle Pleyel
beleefde het Franse muziekleven ongekende
hoogtepunten.
Johan Huys

Sebastian Erard

WO 16.12.09 / 20.00 / CONCERTZAAL
MARIINSKY KOOR / KERSTCONCERT
De Vespers voor a-capellakoor van Rachmaninov behoren niet alleen tot de beste werken van deze Russische
componist, maar zelfs van de orthodoxe religieuze
muziek in het algemeen. Tijdens dit kerstconcert zingt
het koor van het wereldvermaarde Mariinsky Theater
ook Russische volksliederen, een bron waaruit menig
Russisch componist zijn inspiratie putte.

DO 17.12.09 / 20.00 /
KAMERMUZIEKZAAL
PAVLO BEZNOSIUK /
VAN PARTITA TOT SEQUENZA
Dat de Iers-Oekraïense violist Pavlo Beznosiuk even
bedreven is op historische als op moderne instrumenten, kunnen we horen tijdens dit solorecital. De muziek
tast de grenzen van de virtuositeit af zonder te vervallen
in technische pronkzucht. Hoe ver kun je gaan op een
viool? Bach, Bartók en Berio vroegen het zich elk in hun
eigen tijdvak af.

WWW.CONCERTGEBOUW.BE
+32 70 22 33 02
IN&UIT BRUGGE, ‘t zand 34, 8000 brugge

