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Abdel Rahman
El Bacha
Concertzaal - 20.00
19.15 Inleiding door Jan Christiaens

Biografie
Abdel Rahman El Bacha (1958) groeide op in
een muzikale familie en begon in 1967 piano
te studeren bij Zvart Sarkissian, een leerling
van Marguerite Long en Jacques Février.
Op zijn tiende gaf hij zijn eerste concert met
orkest en Claudio Arrau voorspelde hem
een bloeiende carrière. Op negentienjarige
leeftijd won El Bacha de Eerste prijs en de
Publieksprijs op de Koningin Elisabethwedstrijd. Dit betekende een internationale
doorbraak. Zijn uitgebreide repertoire
omvat meer dan zestig concerti en is
hoofdzakelijk geconcentreerd op het werk
van Bach, Mozart, Beethoven, Chopin,
Schubert, Schumann, Rachmaninov, Ravel
en Prokofiev. Zijn opnames van de integrale
sonates van Beethoven en het integrale
oeuvre van Chopin zijn mijlpalen. Hij nam in
het festival STEINWAY170 (Concertgebouw,
Brugge) de uitdaging aan om als eerste de
replica van de Steinweg 1836 te bespelen.

Abdel Rahman El Bacha:
piano (replica Pleyel 1843)
———
Frédéric Chopin (1810-1849)

Robert Schumann (1810-1856)

Trois Nouvelles Etudes (1839)

Waldszenen opus 82 (1848-1849)

- Andantino in f

- Eintritt

- Allegretto in As

- Jäger auf der Lauer

- Allegretto in Des

- Einsame Blumen
- Verrufene Stelle

Impromptu in Fis opus 36 (1839)

- Freundliche Landschaft
- Herberge

Scherzo nr. 3 in cis opus 39 (1839)

- Vogel als Prophet
- Jagdlied

Vier Mazurka’s opus 41 (1838-1839)

- Abschied

- Andantino in e
- Animato in B

Sonate nr. 3 in f opus 14 (1836)

- Allegretto in As

- Allegro brillante

- Maestoso in cis

- Scherzo: Vivacissimo
- Quasi Variazioni, Andantino de Clara Wieck

Sonate nr. 2 in bes opus 35 (1837-1839)

- Prestissimo possibile

- Grave-Doppio movimento
- Scherzo
- Marche funèbre: Lento
- Finale: Presto
— Pauze —

klavier

Dit concert wordt opgenomen door Klara en uitgezonden in In de loge op 28 april.
El Bacha inaugureert de gloednieuwe Pleyelreplica,
gebouwd door Atelier Chris Maene. (zie verder)

Sonate of niet,
dat is de kwestie
Het jaar 1830 is een scharnierpunt in de muziekgeschiedenis van de 19e eeuw. De dood
van Beethoven (1827), van de filosoof Hegel
(1831) en van de dichter Goethe (1832) luidt
het definitieve einde in van het tijdperk
van het classicisme. In de kunsten uit die
tijd wordt het steeds duidelijker hoorbaar,
zichtbaar en voelbaar dat er vernieuwing in
de lucht hangt, dat kunstenaars niet meer
genoeg hebben aan de erfenis van het
classicisme. Dit betekent niet dat deze erfenis zomaar aan de kant geschoven wordt,
integendeel. Veeleer probeerden de componisten uit de romantiek de overgeleverde
genres van binnenuit te vernieuwen. Dat
was ook de betrachting van de jonge Robert
Schumann, toen hij in 1833 de eerste ideeën
voor zijn drie pianosonates op papier zette.
Daarmee waagde hij zich aan een genre dat
door het driemanschap van de Weense Klassiek – Haydn, Mozart en Beethoven – tot ongekende hoogten was gebracht. Nochtans
had Schumann een eerder ambigue houding
tegenover de pianosonate. Enerzijds vond
hij dat dit genre zijn tijd had gehad, en dat
componisten nu maar beter op zoek konden
gaan naar nieuwe muzikale vormen die de
typisch romantische expressie beter konden
kanaliseren. Anderzijds was Schumann er
zich als geen ander van bewust dat je
Beethovens 32 sonates – het nieuwe testament van de piano – niet zomaar naast je
kon neerleggen. Die dubbelzinnige houding
blijkt ook uit zijn pianowerk. Als twintiger
componeerde Schumann drie pianosonates,
die echter de duimen moeten leggen voor
de talrijke bundels klavierstukken. Dezelfde
ambiguïteit valt af te lezen van het pianowerk van Chopin. Als uitvoerend pianist en
componist van vooral pianomuziek kende hij
de klassiekers als geen ander. Ook hij com-

poneerde drie pianosonates (de eerste is
een jeugdwerk), die door vele commentatoren echter niet als volbloed sonates worden
beschouwd. Zo schreef iemand dat Chopins
Tweede Pianosonate (1837/1839) eerder een
bundeling is van vier losse klavierstukken
dan een echt cyclisch werk met een sterke
thematische eenheid. Toch zit er een duidelijke opbouw in het werk: de Treurmars,
die al in 1837 werd gecomponeerd, is het
dramatische hoogtepunt van de sonate, dat
al in de openingsmaten van de eerste beweging wordt aangekondigd. De wervelende,
raadselachtige finale is in deze optiek niet
meer dan een – zij het uitermate modernistische – epiloog.
Robert Schumann voltooide de laatste van
zijn drie sonates, bijgenaamd ‘Concert sans
orchestre’, in 1836. Het was zijn uitgever,
Tobias Haslinger, die de titel min of meer
opdrong aan Schumann, en die twee scherzi
elimineerde uit het oorspronkelijk vijfdelige
grondplan. Dat Schumann niet gelukkig
was met deze ingreep, bleek in 1853 toen
hij bij een tweede uitgave van dit werk de
titel veranderde in ‘Sonate’ en het tweede
scherzo weer opnam. Het thematische
middelpunt van dit werk is een (niet-gepubliceerd) Andantino van Clara Wieck, dat
Schumann als basis voor een variatiereeks
gebruikt. Verder is vooral het exuberante
karakter van dit werk opvallend. Op verschillende plaatsen dreigt de muziek buiten haar
oevers te treden. Niet alleen de grenzen van
het instrument, maar ook de speeltechnische mogelijkheden van de pianist worden
aan een uithoudingstest onderworpen. Zo
schrijft Schumann in het slotdeel de tempoaanduiding Prestissimo possibile (zo snel
mogelijk) voor, iets verderop gevolgd door:
piu presto (nog sneller)!

Was de sonate wezenlijk abstracte muziek
waarin de ontplooiing van grootschalige
vormpatronen en harmonische verhoudingen op het voorplan stond, dan gaat het in
de typisch romantische klavierstukken net
om het tegendeel. Ze zijn meestal kleinschalig, hebben een eenvoudige vorm, en zijn in
de eerste plaats bedoeld als karakterstuk.
Het beeldende, vertellende vermogen van
de muziek: daar was het Schumann en
Chopin in deze stukken om te doen. Bij
Schumann gaat het in de Waldszenen (184849) – scènes uit het woud – in sommige
gevallen zelfs letterlijk om het nabootsen
van scènes uit de natuur, zoals in Vogel als
Prophet. Chopins klavierstukken worden
minder bewoond door literaire karakters of
door herkenbare natuurtaferelen dan die van
zijn tijdgenoot, maar de muzikale karakterisering is daardoor niet minder treffend. Met
enkele tonen en akkoorden heeft Chopin
genoeg om een heel innerlijk universum op
te roepen. De drie mazurka’s opus 41 (183839) zijn het klinkende bewijs hiervan. In de
hoogdagen van de pianistieke virtuositeit
vestigt Chopin met deze eenvoudige muziek
de blik op een ander soort virtuositeit: die
van de verfijning, verstilling en verinnerlijking. Deze muziek is ontstaan vanuit een
bewuste reductie van de muzikale middelen:
de mazurka’s hebben een uitgedunde schriftuur, een kleinschalige vorm en een melodielijn die binnen het bereik van de menselijke
stem blijft. Niettemin zijn er veel uitvoerders
die terugschrikken voor deze bedrieglijk
eenvoudige muziek! De zeldzame geslaagde
opnames van de mazurka’s – door Arthur
Rubinstein, Martha Argerich en enkele anderen – laten horen waar de uitdaging ligt:
de uitvoerder moet zich thuis voelen in het
spanningsveld van naïeve onbevangenheid
en rijp muzikaal meesterschap. Speeltechnisch meesterschap, daarover gaat het in
het Scherzo opus 39 en het Impromptu

opus 36 (beide 1839). In beide composities
is een stralend virtuoze schriftuur te horen.
In de A-delen van het Impromptu (in ABAvorm) overheerst een gelijkmatige stroom
snelle tonen, die een melodische arabesk in
de muzikale ruimte tekenen. Het contrasterende B-segment is een eerder dramatisch
sostenuto, dat door de vertraging van het
tempo dicht in de buurt van een nocturne
komt. Een snel tempo, expressieve articulatie en veel pianistieke versieringstonen zijn
enkele kenmerken van Chopins Scherzi. In
het Scherzo opus 39 (eveneens ABA-vorm)
overheerst in de A-segmenten de virtuositeit, met parallelle octaven in beide handen,
in een snel tempo (presto con fuoco).
Chopin laat de muzikale karakters botsen
door in het B-segment een rustige koraalmelodie te schrijven, stelselmatig beantwoord door vluchtige figuraties die als een
glinsterende klankregen vanuit het hoogste
register neerdwarrelen. Ja, er worden in de
19e eeuw nog pianosonates gecomponeerd.
Maar de geest van de romantiek, die heeft
al lang elders een onderkomen gevonden.
Jan Christiaens

Frédéric Chopin

Chris Maene © Michiel Hendryckx

Pleyels eerste grote
concertvleugel met
zeven octaven
In december 1842 bouwde Camille Pleyel
zijn eerste twee grote vleugelpiano’s met
zeven octaven. De eerste piano droeg het
nummer 9726 en was gereserveerd voor
promotionele concerten.
De pianist Waldmuller beschikte over het
tweede exemplaar, de 9727. Na zijn optreden tijdens een soirée bij de Rothschilds
werden zowel de pianist als de piano
in de pers geprezen: ‘De piano waarop
M. Waldmuller heeft gespeeld is een van de
laatste creaties van de fabriek van M. Pleyel.
We bewonderden voortdurend haar krachtige en tegelijk elegante sonoriteit; zeldzame
kwaliteiten die de perfectie van het klavier
uitmaken.’ France Musicale, maart 1844.
De volledige pers sprak over de nieuwste
piano van Pleyel, waarvan Emile Prudent
de ambassadeur werd. In mei 1844 speelde
deze pianist in het Théâtre Italien in Parijs.
Terwijl de pianist met Liszt vergeleken werd,
omschreef men de piano als ‘een bewonderenswaardig instrument met majestueuze
bassen vol energie en twee hoge octaven
met een zilveren timbre en een onvergelijkelijke delicatesse en glans. Het medium leent
zich tot alle mogelijke expressieve nuances.
Dit bewonderswaardig instrument komt
uit de ateliers van M. Camille Pleyel. Is het
nodig dat nog te zeggen?’ France Musicale,
mei 1844.
Samen met de zangeres Mme Brambillia
ging Prudent op concerttournee. ‘Bravo’s,
applaus en rijkelijke inkomsten: niets ontbrak aan de triomf van de twee artiesten.
De grote vleugelpiano van Pleyel met zeven
octaven vond men zo mooi en sonoor dat na

het concert een groot aantal personen, mannen en vrouwen, op het podium geklommen
zijn om van dicht dit magnifieke instrument
te kunnen zien en bewonderen.’ France
Musicale, juni 1844.
Van dit instrument werd slechts een beperkt
aantal exemplaren gebouwd. Met deze
piano bouwde Pleyel eindelijk een piano die
geschikt was voor de grote concertzaal, tot
dan het exclusieve domein van concurrent
Erard. De pers bevestigde dat dit nieuwe
model ‘in de hoogste mate aan de eisen van
de grote zalen voldeed waarvoor het instrument bestemd is.’
Het instrument werd in Frankrijk geklasseerd
als ‘Monument Historique’.
Naar Jean Jude, Pleyel, La passion d’un
siècle, 2008

De piano die Abdel Rahman El Bacha op 24
april 2010 in het Concertgebouw Brugge
inwijdt, is een kopie van de Pleyel nr. 9861,
een van de weinige instrumenten uit dezelfde reeks van grote concertvleugels met
zeven octaven die Pleyel in 1843 bouwde.
Chopin bespeelde een instrument dat in de
catalogus van Pleyel slechts enkele nummers
verderop vermeld staat.
Het atelier Chris Maene, dat in 2004 een
replica van de allereerste Steinay-piano
bouwde, realiseert nu de droom van Chris
Maene door het nabouwen van een historische concertvleugel Pleyel uit 1843. Meer
info: www.maene.be.

Grote concertvleugel Pleyel uit 1843

Pleyel, Wolff & Cie.
Martin Pleyel, onderwijzer in het dorpje
Ruppersthal bij Wenen, was al bijna even
productief in het maken van kinderen als zijn
zoon Ignace later in het bouwen van piano’s.
Martin verwekte bij zijn twee echtgenotes in
totaal 38 kinderen. Zijn 24e telg, die werd
geboren op 18 juni 1757 en Ignace-Joseph
werd gedoopt, produceerde in het jaar van
de stichting van zijn pianofabriek (1807) een
vijftigtal piano’s. (Aan het einde van de 19e
eeuw werden er ongeveer 3000 per jaar
gefabriceerd). Vader Pleyel bereikte de gezegende leeftijd van 99 jaar. Hij onderwees
zijn zoon Ignace in Latijn en zorgde voor
een degelijk muziekleraar. Al vlug bleek de
jonge Ignace zo begaafd dat dit de aandacht trok van graaf Erdödy die hem op zijn
kosten eerst bij Vanhal en nadien bij Haydn
liet studeren. Na vijf jaar studie bij Haydn
trok Ignace naar Napels, waar hij op 30 mei
1785 succes behaalde met de opvoering van
zijn opera ‘Ifigenia in Aulide’, in het theater San Carlo. Tussen 1783 en 1793 was hij
aanvankelijk assistent kapelmeester (van F.X.
Richter) en na Richters dood in 1789, kapelmeester van de kathedraal in Straatsburg,
met enkel een onderbreking van december
1791 tot mei 1792, toen hij in Londen op uitnodiging van de concertorganisator Wilhelm
Cramer de ‘Professional Concerts’ leidde. In
diezelfde periode verbleef ook Haydn, op
uitnodiging van de impresario Salomon, in
Londen. Beiden, Haydn en Pleyel, kenden
een enorm succes. Ze programmeerden
elkaars composities en bezochten elkaars
concerten.

F. Kalkbrenner (1785-1849) vaders latere
‘zaken’ zou verderzetten. Na zijn terugkeer
uit Londen vestigde Ignace zich in het
‘Château d’Itenwiller’ in de omgeving van
Straatsburg. Door de revolutionairen werd
hij van royalistische sympathieën beschuldigd en ter dood veroordeeld. Hij ontsnapte
nipt aan de guillotine door, bewaakt door
twee gendarmes, in zeven dagen tijd de
muziek te componeren voor het drama ‘La
révolution du 10 août 1792, ou Le tocsin
allégorique.’ Daardoor was zijn loyaliteit aan
het regime bewezen. In 1795 vestigde hij
zich in Parijs en begon er zijn ‘zaken’: een
muziekhandel en -uitgeverij. Met succes
overigens. In haar 39 jarige bestaan zou
Pleyel’s uitgeverij meer dan 4000 werken
van Haydn, Dussek, Clementi, Cramer,
Boccherini (die heel slecht betaalde),
Beethoven enzovoort publiceren. In 1807
stichtte hij dan zijn fameuze pianofabriek
die hij in 1824 overliet aan zijn zoon Camille.
De fabriek telde toen een 250-tal werknemers en produceerde jaarlijks een 1000-tal
instrumenten. Na Camille’s overlijden in
1855 werd diens schoonzoon Auguste Wolff
(1821-1887) eigenaar van de fabriek en na
de dood van A. Wolff kwam het bedrijf in
handen van Wolffs schoonzoon, Gustave
Lyon (1857-1936). Het was G. Lyon die op
het einde van de 19e eeuw de chromatische
harp ontwikkelde. In 1961 fusioneerde Pleyel
met Gaveau-Erard en in 1976 versmolten
al deze prestigieuze merknamen met
Schimmel uit Brunswick. In de pianobouw,
of beter de pianoverkoop, is nationalisme
al lang een verouderd begrip.
Johan Huys

Al op 22 januari 1788 was Pleyel in het huwelijk getreden met Gabrielle Lefebvre, de
dochter van een meubelhandelaar. Het was
hun oudste zoon Camille (1792-1855) die
samen met de pianovirtuoos

ZA 15.05.10 / 20.00 / CONCERTZAAL
VIKTORIA MULLOVA,
PIETER WISPELWEY,
KRISTIAN BEZUIDENHOUT
Het exquise ensemble met Viktoria Mullova, Pieter
Wispelwey en Kristian Bezuidenhout gidst u door een
begeesterend stukje muziekgeschiedenis, van Haydn tot
Schubert. Ontdek hoe het klaviertrio zich van een ‘begeleide sonate’ ontpopte tot een genre waarin pianoforte,
viool en cello evenwaardige protagonisten zijn.

CONCERTGEBOUWCAFÉ
Het Concertgebouwcafé is de ideale ontmoetingsplaats
voor cultuurliefhebbers. Het rookvrije café met uitzicht op
’t Zand is bovendien een goede plek om tijdens de dag
te genieten van de verwenkoffie of het ruime aanbod van
lunches. Open van woensdag tot zaterdag vanaf 11 uur
en bovendien op dagen met een voorstelling vanaf een
uur voor aanvang.

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

