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Biografie

Uitvoerder en programma

Jean-Philippe Collard werd op uitzonderlijk
jonge leeftijd toegelaten tot het Parijse
conservatorium. Hij was pas zestien toen hij
daar de eerste prijs voor piano behaalde;
deze was slechts het begin van een lange
reeks bekroningen. Collard geeft recitals
over de hele wereld en treedt op als solist
met orkesten als het Orchestre de Paris,
de Los Angeles Philharmonic en de BBC
Philharmonic. Zijn verscheiden repertoire
omvat naast het Franse concertorepertoire
ook werk van Bartók, Brahms, Gershwin,
Haydn, Liszt, Mozart, Prokofiev, Strauss en
Tchaikovsky. Collard heeft meer dan dertig
cd-opnames op zijn naam staan, waarvan er
meerdere werden bekroond.

Jean-Philippe Collard: piano
—
Claude Debussy (1862-1918)
Préludes, Livre I (1910)
- Danseuses de Delphes
- Voiles
- Le vent dans la plaine
- Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir
- Les collines d’Anacapri
- Des pas sur la neige
- Ce qu’a vu le vent d’ouest
- La fille aux cheveux de lin
- La sérénade interrompue
- La cathédrale engloutie
- La danse de Puck
- Minstrels
— Pauze —
Frédéric Chopin (1810-1849)
Polonaise-Fantaisie in As, opus 61 (1846)
Nocturne in cis, opus posth (1830)
Scherzo nr. 3 in cis, opus 39 (1839)
Nocturne in Des, opus 27 nr. 2 (1835)
Ballade nr. 4 in f, opus 52 (1842-43)

klavier

focus
debussy

Dit concert wordt opgenomen door Klara en uitgezonden
op 19.10.2011 tijdens ‘In de loge’. Bedankt voor het
vermijden van storende geluiden.
Uw applaus krijgt kleur dankzij de bloemen van
Bloemblad.

Onvoorspelbaar samenhangend
‘Hoed af, heren, een genie!’ Met deze
woorden introduceerde de eenentwintigjarige
Robert Schumann in 1831 zijn leeftijdsgenoot
Frédéric Chopin in het Duitse taalgebied. Het
waren de eerste woorden van Schumanns
recensie van een compositie van Chopin, in
het Neue Zeitschrift für Musik. Tot die tijd
genoot Chopin vooral in Frankrijk bekendheid,
maar daar bracht het artikel van Schumann
verandering in.
Veertig jaar later zou Claude Debussy min of
meer dezelfde woorden in de mond nemen.
Langs alle mogelijke kanalen probeerde de
jonge Debussy meer te weten te komen over
de pianistieke stijl van Chopin. Zo kreeg hij
zijn eerste pianolessen bij Madame Mauté
de Fleurville, die beweerde een leerlinge van
Chopin te zijn geweest. Later ging hij in de leer
bij pianist Antoine Marmontel, die weliswaar
niet zelf bij de grootmeester gestudeerd had,
maar hem wel vaak als concertpianist aan het
werk had gehoord. Dat Debussy’s fascinatie
voor Chopin almaar groter werd, blijkt uit
het getuigenis van de pianiste Marguerite
Long, die in 1914 en 1917 met de componist
samenwerkte. ‘Hij was doordrongen, ja, bijna
bezeten door Chopins pianomuziek’, getuigt
Long. ‘Zijn eigen pianospel was een verkenning
van de speelstijl van de meester.’
Debussy’s bewondering ging niet alleen
uit naar de pianistieke vaardigheden van
Chopin. Ook als componist wist hij zijn
grote voorbeeld danig te appreciëren. Dat
Debussy net als Chopin reeksen preludes
en etudes componeerde, mag dan ook als
een rechtstreeks eerbetoon aan Chopin
gezien worden. Dit betekent geenszins dat
Debussy’s artistieke respons op het oeuvre
van Chopin niet creatief of innovatief zou
zijn, integendeel. Ook al kan er in zijn werk
hier en daar een plek aangeduid worden die

opvallende gelijkenissen vertoont met werken
van Chopin, toch heeft Debussy de erfenis van
Chopin als een goede rentmeester beheerd
en nieuw kapitaal laten opbrengen.
In grootschalige pianowerken als de
Polonaise-Fantasie, het derde Scherzo en de
vierde Ballade bereikt Chopin een opvallend
sterke samenhang, zonder dat het muzikale
betoog inboet aan onvoorspelbaarheid
en flexibiliteit. Nergens heeft de luisteraar
de indruk dat zich een strak en onwrikbaar
vormpatroon aan het ontvouwen is. De
muziek klinkt op elk moment fris en nieuw,
en houdt niet op de luisteraar te verrassen.
Wanneer een thema als een melodisch
ijkpunt hernomen wordt, zoals in de vierde
Ballade, laat Chopin niet na de melodie te
herscheppen door versieringen en variaties
toe te voegen. Op dit punt is de invloed
van de improvisatie-praktijk nog duidelijk
merkbaar. In het toenmalige concertleven was
de grens tussen compositie en improvisatie
immers niet zo scherp te trekken. De meeste
concertpianisten van die tijd konden ook als
improvisator hun mannetje staan. Sommige
werken van Chopin kunnen hun oorsprong
in de improvisaties van de componist niet
loochenen. Luister bijvoorbeeld naar de
openingsmaten van de Polonaise-Fantasie.
De langzaam opklimmende gebroken
akkoorden, met lange rustpauzes tussenin,
zijn een onmiskenbare verwijzing naar een
typische improvisatie-techniek. Maar ook de
voorstelling van het polonaise-thema bulkt
van de vindingrijke variaties op de in wezen
vrij eenvoudige melodie. Zo creëert Chopin
een luisterindruk gekenmerkt door afwisseling,
variatie en een zekere onvoorspelbaarheid.
En toch is deze onvoorspelbaarheid in zekere
zin slechts schijn. Ze speelt zich namelijk
af tegen de achtergrond van een stabiel
vormpatroon, dat zijn deugdelijkheid reeds

voldoende had bewezen. De PolonaiseFantasie kan namelijk gezien worden als
een eenvoudige ABA-vorm, waarbij A staat
voor het polonaise-thema en B voor het
contrasterende trage middendeel. De botsing
tussen deze twee muzikale karakters – het
dansende polonaise-thema (A) en de eerder
beschouwende nocturne (B) – vormt de
dramaturgische ruggengraat van dit stuk.
Chopin houdt er echter van om de geest
van de improvisatie in deze stabiele vorm te
blazen, door tussen de drie grote blokken
nieuwe thema’s en onverwachte wendingen
in te voegen. De overkoepelende vorm gaat
er evenwel niet door aan het wankelen, wel
krijgt het stuk een aura van prettige (want
samenhangende) onvoorspelbaarheid.
De geest van improvisatie waart nog
herkenbaarder door het eerste boek Préludes
(1910) van Claude Debussy, die het idee van
een reeks losse, aforistische pianostukken bij
Chopin gehaald heeft. Nieuw bij Debussy is
echter de mysterieuze toevoeging van een
‘ondertitel’ bij elke prelude, en vooral de
wijze waarop dit gebeurt. De titels staan op
het einde van het stuk, tussen haakjes en
nog eens voorafgegaan door drie puntjes,
alsof Debussy de ondertitels als vrijblijvende
suggesties in het oor van de luisteraar fluistert.
Kennelijk wou hij vermijden dat zijn muzikale
poëzie gevangen werd in verstikkende
pictorale beschrijvingen. Hij kiest veeleer
voor de strategie van de suggestie, van
de versluiering, waarin details vervagen,
waardoor het wezenlijke beter aan de
oppervlakte kan komen.
Lang voor hij het eerste boek Préludes
componeerde, had Debussy al het stempel
van muzikaal impressionist opgedrukt
gekregen. Zelf vond hij de vergelijking met
de schilderkunst van Claude Monet ongepast,
en zelfs ‘imbécile’. Debussy had veel meer

affiniteit met het literaire symbolisme, een
stroming die teruggaat op de poëzie van
Charles Baudelaire (1821-1867). De ondertitel
van de vierde prelude is trouwens een citaat
uit een gedicht van Baudelaire. Debussy was
vooral gecharmeerd door twee ideeën van de
symbolisten: hun interesse in synesthesie of de
uitwisselbaarheid van zintuiglijke ervaringen,
en hun hang naar het occulte. Van het eerste
idee maakte Debussy zelfs zijn muzikaal
waarmerk. Als meester van de klankkleur
streefde hij ernaar klanken en akkoorden een
nagenoeg zichtbaar coloriet mee te geven.
Vandaar wellicht de voorzichtige suggesties
aan het einde van elke prelude, met een groot
voorbehoud geformuleerd. Het gaat immers
niet om de schildering van natuurtaferelen,
maar om pure klankpoëzie.
Het is een groot misverstand te denken dat
Debussy’s Préludes gediend zijn van een
vage interpretatie, die meer op sfeer dan
op duidelijkheid is gericht. Zoals in verbale
poëzie, telt ook hier elk detail. Zoals de
dichter elke komma, elke spatie en elke
woordklank goed heeft overwogen, zo is elk
detail van Debussy’s partituur van wezenlijk
belang. En details zijn er in overvloed! Elke
prelude is doorspekt met talloze aanwijzingen
betreffende tempo, karakter, sfeer en
speelwijze, die het beoogde poëtische
effect moeten veilig stellen. Bij momenten
krijgen deze aanwijzingen zelf het karakter
van poëzie, zoals in de prelude Des pas sur
la neige, waar Debussy het ritmisch patroon
in de linkerhand als volgt wil horen klinken:
‘Ce rythme doit avoir la valeur sonore d’un
fond de paysage triste et glacé.’ Ook hierin
is Debussy erfgenaam van Chopin: wat op
het eerste gezicht onvoorspelbaar poëtisch
klinkt, is het resultaat van een uitgekiende
klankregie.
Jan Christiaens

Aan de piano met Claude Debussy
In 1960 verscheen bij de Parijse uitgever René
Julliard een interessant, zij het vrij anekdotisch
en niet altijd betrouwbaar boekwerkje, getiteld
Au piano avec Claude Debussy. Het was van
de hand van de in die tijd even beroemde
als beruchte Marguerite Long (1874-1966).
In 1917 genoot deze Franse pianiste de eer
een tijdlang in het gezelschap van de meester
zelf te vertoeven. Lang hebben de ‘lessen’
niet geduurd, want na enkele maanden
overleed Debussy. Marguerite Long werd op
13 november 1874 in Nîmes geboren. Op
13-jarige leeftijd werd ze toegelaten tot het
Parijse conservatorium, waar ze twee jaar later
een eerste prijs piano behaalde – iets waar
Debussy zelf nooit in geslaagd was. Pas in
1959 – ze was toen 85! – schreef Long haar
belevenissen met Debussy neer. Waarom ze zo
lang gewacht heeft, is niet bekend. Feit is dat
1959 het jaar was waarin ze haar laatste concert
speelde; een optreden met het Orchestre
National onder leiding van de beroemde
Debussy-specialist Désiré-Emile Inghelbrecht
(1880-1965). Hoe dan ook, Long wou het
nageslacht blijkbaar haar jarenlange ervaringen
als pedagoge en haar belevenissen met de
iconen van de Franse muziek niet onthouden.
Van 1906 tot 1940 was ze de eerste vrouwelijke
pianolerares aan het Parijse conservatorium;
haar bekendste leerlingen waren Jean Doyen,
Jacques Février en Samson François. Naast
voormeld werkje schreef ze nog Au piano
(1959), Au piano avec Gabriel Fauré (1963)
en Au piano avec Maurice Ravel, dat in 1971
postuum werd uitgegeven. Op 11 mei 1929
dook ze voor het eerst een opnamestudio
in om Chopins Fantasie, opus 49 te
vereeuwigen. Haar laatste opname met enkele
pianocomposities van Gabriel Fauré realiseerde
ze toen ze al 83 was. In 1943 stichtte ze
samen met de violist Jacques Thibaud het
internationale concours ‘Marguerite Long
- Jacques Thibaud’ dat de reputatie van

onze Koningin Elisabeth-wedstrijd quasi zal
evenaren. Samson François en Michèle Auclair
waren de eerste laureaten. Haar grootste
verdienste blijft echter haar enorme inzet
voor de eigentijdse Franse muziek. In 1919
creëerde zij Ravels Le Tombeau de Couperin
en in 1932 diens aan haar opgedragen
Pianoconcerto in G (in de Salle Pleyel). Een
gebeurtenis zonder weerga die al heel vlug
internationale weerklank genoot. Ze was een
ware ambassadrice van Faurés muziek en zij
creëerde ook postuum Fantasie pour piano et
orchestre, dertig jaar nadat Debussy dit werk
componeerde. Over Debussy’s Préludes schreef
deze ‘Grande dame de la musique française’:
‘Les préludes s’épanouissent aussi en variété,
en une qualité proche de celle de Chopin, son
grand modèle. La concentration debussyste y
devient telle qu’on pense au vers de Baudelaire
pour la “forme et l’essence divine”. Le contenu
de ses deux livres est d’une essence qu’on ne
peut confondre avec aucune autre.’ (uit: Au
piano avec Claude Debussy, p.101)
Johan Huys

Marguerite Long

In de kijker

Grigory Sokolov

Kaija Saariaho © Olivier Roller

di 25.10.11 / 20.00 / Concertzaal
Grigory Sokolov / Bach. Clavier-Übung II
Grigory Sokolov, voor velen de belangrijkste
pianist van onze tijd, keert eindelijk terug
naar Brugge. Wie Sokolov ooit aan het werk
hoorde, herinnert zich bovenal het naturel van
zijn interpretaties – de kern van zijn muzikale
credo. Wat Sokolov ook speelt, het klinkt
telkens gloednieuw.

vr 04.11.11 − zo 06.11.11 / Concertgebouw
Domein Kaija Saariaho / In het licht van
Claude Debussy
De Finse Kaija Saariaho is een van de
beroemdste hedendaagse componisten.
Uit haar sensuele muziek blijkt een enorme
fascinatie voor licht, kleur en textuur en een
drang om ideeën, beelden en emoties met het
publiek te delen. Haar muziek wordt tijdens dit
Domein telkens aan die van Claude Debussy
gekoppeld.

In het Concertgebouwcafé kunt u gezellig
nagenieten met cultuurliefhebbers en mogelijk
ontmoet u er ook de artiesten.

Met de steun van Piano’s Maene

tribune 11

Grensoverschrijdend netwerk voor
klassieke en hedendaags
klassieke muziek
V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

