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11.10.2015
15.00 Kamermuziekzaal
14.15 Inleiding door
Elise Simoens

Paolo Giacometti
Rossini & Satie

Biografie
Paolo Giacometti (IT/NL) is wereldwijd actief
als solist en kamermusicus op historische
en moderne instrumenten. Hij studeerde in
Amsterdam bij Jan Wijn en vond daarnaast
veel inspiratie bij de Hongaarse pianist György
Sebők. Hij werkte samen met dirigenten als
Frans Brüggen, Kenneth Montgomery en
Jaap van Zweden en solisten als Gordon
Nikolich, Alois Brandhofer, Janine Jansen, Bart
Schneemann en Viktoria Mullova. Giacometti
maakte voor Channel Classics een complete
Rossini-opname, waarvan verschillende
onderdelen op internationale prijzen werden
onthaald, terwijl ook zijn opnames met Pieter
Wispelwey, een met Schubert en een met
Franse romantische muziek, door verschillende
tijdschriften werden onderscheiden.
Giacometti is docent aan de Robert Schumann
Musikhochschule Düsseldorf.

Uitvoerder en programma
Paolo Giacometti: Erard-piano, 1870

— pauze —

—

Gioachino Rossini
Péchés de vieillesse, Vol.v: Album pour les enfants
adolescents
- Hachis romantique

Gioachino Rossini (1792-1868)
Péchés de vieillesse (1857-68), Vol.vi: Album pour
les enfants dégourdis
- Mon prélude hygiénique du matin
Gioachino Rossini
Péchés de vieillesse, Vol.ix: [Album pour piano,
violon, violoncelle, harmonium et cor]
- Échantillon du chant de Noël à l’italienne
Erik Satie (1866-1925)
Gnossienne nr. 1 (1890-93)

Erik Satie
Gnossienne nr. 4 (1891)
Gioachino Rossini
Péchés de vieillesse, Vol.v: Album pour les enfants
adolescents
- Ouf! les petits pois
Erik Satie
Sonatine bureaucratique (1917)

Gioachino Rossini,
Péchés de vieillesse, Vol.vi: Album pour les
enfants dégourdis
- Memento homo
- Assez de memento: dansons

Gioachino Rossini
Péchés de vieillesse, Vol.v: Album pour les enfants
dégourdis
- Un petit train de plaisir comico-imitatif

Erik Satie
Gnossienne nr. 2 (1890-93)

Erik Satie
Gnossienne nr. 5 (1889)

Gioachino Rossini,
Péchés de vieillesse, Vol.vi: Album pour les
enfants dégourdis
- Barcarole

Gioachino Rossini
Péchés de vieillesse, Vol.vi: Album pour les
enfants dégourdis
- Une caresse à ma femme

Erik Satie
Gnossienne nr. 3 (1890-93)

Erik Satie
Gnossienne nr. 6 (1897)

Gioachino Rossini
Péchés de vieillesse, Vol.ix: [Album pour piano,
violon, violoncelle, harmonium et cor]
- Échantillon de blague melodique sur les noires
de la main droite

Gioachino Rossini,
Péchés de vieillesse, Vol.x: Miscellanée pour piano
- Petite caprice (style Offenbach)

KLAVIER

Uw applaus krijgt kleur dankzij de bloemen
van Bloemblad.
Met de steun van Piano’s Maene

Met de steun van Piano's Maene
De beste pianomerken onder één dak:
Steinway & Sons - exclusief invoerder België
Boston - exclusief invoerder België
Essex - exclusief invoerder België
Doutreligne - Maene Creation
Sauter verdeler sinds 1965
Verdeler Yamaha sinds 1972
Kawai verdeler sinds 1960
digitale piano Roland - Nord - Kawai - Yamaha
Tweedehands en Premium Tweedehands instrumenten

Atelier Chris Maene
restauratie en onderhoud van hedendaagse en historische piano’s
bouw van pianofortes en klavecimbels
Piano’s Maene Service & Events

Zonden en zuiverheid
Waarom een 19e-eeuwse Italiaanse
operacomponist combineren met de meest
bizarre en ongrijpbare onder de Franse
componisten van rond de overgang van 19e
naar 20e eeuw?
Gioachino Rossini was dé Italiaanse componist
van de eerste helft van de 19e eeuw. Zijn
artistiek aanzien was torenhoog. Zelfs Bellini
en Donizetti moesten in zijn schaduw werken.
Over Rossini’s leven vallen veel verhaaltjes
te lezen. Hij was een gezelligaard die met
volle teugen genoot van zijn populariteit.
Daarbij wordt zijn muzikale betekenis vaak
herleid tot wat hij deed in werken als het
‘dramma giocoso’ La Cenerentola. Rossini
munt daar uit als componist van vermakelijke,
ritmisch pittige, helder gestructureerde en
fris georkestreerde muziek. Dat hij met zijn
talrijke opera seria's ook nieuwe concepten
voor de Italiaanse opera van de toekomst
heeft ontwikkeld, wordt daarbij door het grote
publiek al eens over het hoofd gezien. En dat
Rossini tijdens de laatste jaren van zijn leven
meer dan 150 piano- en kamermuziekwerken
schreef, was tot de tweede helft van de vorige
eeuw zelfs nauwelijks geweten.
Ook Erik Satie is een componist die we
slechts gedeeltelijk kennen. Vandaag is hij erg
populair omwille van zijn door haar eenvoud
zo geliefde eerste Gymnopédie. Verder
weten we meer over ‘s mans extreem bizar
en maniakaal karakter dan over de esthetiek
die zijn muziek bepaalde en het waarom
ervan. Satie omschreef zichzelf als ‘venu au
monde très jeune dans un temps très vieux’.
Dat hij evolueerde tot een iconoclast, heeft
zeker mee te maken met het feit dat hij
opgeleid werd in het behoudsgezinde Parijse
conservatorium. Met zijn humor en vaak
scherpe satire ging hij maar al te graag tekeer
tegen het muzikale establishment.

Rossini componeerde zijn Péchés de vieillesse
tussen 1857-1868. Hij had er toen een
deprimerende periode opzitten die behalve
door fysieke klachten en zelfmoordgedachten
getekend werd door aantijgingen omwille
van niet geapprecieerde politieke
sympathieën. In 1855 verliet hij Italië om
zich voorgoed in Parijs te vestigen. Gelukkig
als hij daar was, vatte hij het componeren
terug aan. De talrijke stukjes uit zijn diverse
bundels Péchés de vieillesse werden meestal
gecreëerd tijdens Rossini’s ‘samedis soirs’. De
fine fleur van het Parijse kunstenaarsmilieu
en publieke figuren die in Parijs leefden of er
toevallig verbleven, konden daar genieten
van de humor, parodie, gratie en charme
van Rossini’s piano- en kamermuziek. Het
is duidelijk dat Rossini deze muziek in de
eerste plaats voor zijn eigen plezier en dat
van zijn naasten componeerde. Dat is ook de
reden waarom hij absoluut niet wilde dat zijn
‘zonden’ uitgegeven zouden worden.
In de vijfde bundel, Album pour les enfants
adolescents, steekt Rossini de draak met
de romantische pianotraditie. In Hachis
romantique maakt hij ‘gehakt’ van de typisch
romantische pianoschriftuur van onder
meer Schumann en Mendelssohn. Rossini
haalt werkelijk alle middelen uit de kast
om zijn illustere tijdgenoten, weliswaar op
kunstzinnige wijze, belachelijk te maken. In
andere werkjes spot Rossini met componisten
van goedkope, oppervlakkige schilderende
muziek. Un petit train de plaisir comicoimitatif is daarvan een typerend voorbeeld.
Rossini laat er een rit met een pleziertreintje
uitmonden in een aaneenschakeling van
bizarre en onverwachte situaties. Na een
ontsporing hoor je de slachtoffers zowel naar
de hemel als naar de hel gaan. Romantische
climaxen monden uit in verrassende stiltes;
melodienoten staan op metrisch bizarre

plaatsen; de harmonie barst van de vreemde
en onlogische wendingen.
Via extreem doorgedreven technisch moeilijke
passages stelt Rossini ook graag de banaliteit
van de typische 19e-eeuwse pianovirtuoos
aan de kaak. Bijzonder grappig zijn ook de
passages waarin hij de trend om extreem
intens en gevoelig over te komen ridiculiseert.
Getuige daarvan de aanduidingen voor
extreme dynamische contrasten (tot
pppppppp).
De link met Erik Saties sonatine Bureaucratique
weze duidelijk. Ook deze muziek is een en al
satire. Heel concreet gaat het om een heel
doorzichtige parodie op Muzio Clementi’s
uiterst klassieke Sonatine, opus 36 nr. 1.
Satie heeft in de loop van zijn carrière, net
zoals Rossini, eveneens een groot oeuvre
aan satirische werken bij elkaar geschreven.
Maar de Satie met wie we voor de rest van dit
concertprogramma te maken krijgen, is eerder
de ascetische mysticus dan de satiricus.

hyperemotionele, ‘gezwollen’ en extreem
spannende muziek van Wagner die op dat
moment verafgood werd in Parijs.
Feit is dat het hier om heel eenvoudige,
sobere en dromerige muziek gaat. Een
meestal nauwelijks versierde melodie
evolueert boven een statisch bas. ‘Satie
enseigne la plus grande audace à notre
époque: être simple’ zo schreef Jean Cocteau
over de componist. Daarmee kroonde hij
Satie tot mentor van Le Groupe des Six (zes
vooruitstrevende componisten onder wie
Darius Milhaud en Francis Poulenc). Ook
Claude Debussy omschreef het oeuvre van
Satie als profetisch. En nog later zou Satie
een aanzienlijke invloed uitoefenen op enkele
Amerikaanse componisten. Avant-gardist John
Cage omschreef Satie als een van de weinige
componisten ooit die het concept van de
muzikale structuur vernieuwd hadden. En ook
de minimal music van onder meer Steve Reich
is schatplichtig aan Satie.
Elise Simoens

Satie componeerde zijn Gnossiennes in een
periode waarin hij in de ban was van mystiek,
occulte wetenschappen en esoterische
kunst. Ook dweepte hij met de ‘Ordre de la
Rose-Croix’ (een niet-religieuze, apolitieke
filosofische beweging met als devies ‘de
grootste tolerantie in de grootst mogelijke
onafhankelijkheid’). Saties derde Gnossienne
bijvoorbeeld werd gepubliceerd in Le Coeur,
een esoterisch tijdschrift van schrijver Jules Bois
(ex-lid van de orde). We lezen daar over allerlei
methodes voor hypnose, psychotherapie en
telepathie en over filosofisch onderzoek naar
esoterische religies. Musicologen omschrijven
de hang naar minimalistische, ascetische en
uitgepuurde stijl die Satie in zijn Gnossiennes
(en ook in zijn Gymnopédies) etaleert
echter ook graag als een reactie tegen de

Rossini in Parijs
De in Pesaro geboren Gioachino Rossini
studeerde in Bologna. Zijn opera’s,
geschreven tussen 1810 en 1824, maakten
furore in Bologna, Venetië, Milaan, Napels en
Rome. Parijs, waar zijn landgenoten Cherubini
en Spontini ooit carrière maakten, bezocht hij
voor het eerst in november 1823, anderhalf
jaar na zijn huwelijk (16 maart 1822) met de
Spaanse sopraan Isabella Colbran. Zij was
de voormalige maîtresse van zijn impresario
en administrateur van het Teatro San Carlo
in Napels, Barbaja en de prima donna in al
de opera’s die hij in diens opdracht schreef.
In 1824 vestigde het paar zich in Parijs en
werd Rossini aangesteld als directeur van
het Théâtre-Italien. Zijn eerste Parijse opera
was een bijna drie uren durende eenakter Il
viaggio a Reims, ossia l’albergo del Giglio
d’Oro, die na drie mislukkingen werd
afgevoerd. Het was een gelegenheidswerk
(creatie op 19 juni 1825) voor de kroning van
Charles X met een banketscène en waarin
zeven volksliederen waren verwerkt. In Parijs
leerde hij Meyerbeer kennen (wiens muziek hij
later als ‘Joodse humbug’ zal bestempelen)
en raakte er bevriend met dirigent Habeneck,
die Beethoven in Frankrijk introduceerde.
Nadat zijn contract met het Théâtre-Italien
was afgelopen, werd hij aangesteld als
‘Premier compositeur du roi’ en als ‘Inspecteur
général du chant en France’ met een jaarlijks
salaris van 25.000 francs. Bovendien bekwam
hij in mei 1829 van de regering een jaarlijks
pensioen van het leven van 6000 francs.
Volgende opera’s beleefden hun première in
die periode in de Parijse Opéra: Le Siège de
Corinthe (9 oktober 1826); Moïse et Pharaon,
revisie van Moisè in Egitto (26 maart 1827); Le
Comte Ory (20 augustus 1828) en de uiterst
populaire Guillaume Tell (3 augustus 1829),
zijn laatste opera. Rossini was toen 37 jaar,
rijk en, naar eigen zeggen, lui. Tijd dus om te
gaan rentenieren. Door de juli-revolutie van

1830 echter verloor Charles X zijn koningschap
en Rossini zijn pensioen. Deze laatste spande
vervolgens een proces aan tegen de Franse
Staat, dat hij won in 1836. Ondertussen had hij
in 1832 een zekere Olympe Pélissier (volgens
sommigen een vrouw van lichte zeden) leren
kennen, die zijn maîtresse werd en die hij
huwde op 16 augustus 1846, na de dood van
La Colbran in 1845.
Tussen 1836 en 1848 leefde hij met zijn
Olympe in Bologna en nadien (1848-1855)
in Florence. In 1855 besloot hij zich definitief
in Parijs te vestigen. Hij leefde er onder de
strenge controle van zijn zorgzame Olympe
nog twaalf jaar. 186 kleinere stukken (Péchés
de vieillesse, ouderdomszonden), vooral voor
piano, en de Petite Messe solennelle (1867)
ontsproten er nog aan zijn compositorisch
genie. De zaterdagavonden uit die jaren zijn
beroemd geworden. Zestien nauwkeurig
geselecteerde genodigden konden in
zijn woning op de hoek van de Rue de la
Chaussée d’Antin en de Boulevard des
Italiens, of ’s zomers in zijn villa in Passy aan
de rand van het Bois de Boulogne, genieten
van zijn passie voor gastronomie en van zijn
vele ‘bon mots’. De erg bijgelovige Rossini
overleed er op vrijdag 13 november 1868!
Johan Huys

Rossini als kok (karikatuur van E. Carjat)

In de kijker

Jos van Immerseel & Lisa Schklyaver © Alex Vanhee

Bach Academie Brugge

zo 08.11.15 / 14.00 / Kamermuziekzaal
Anima Eterna Brugge & Jos van Immerseel /
Schubertiade I. Der Hirt
Wie Schubert zegt, zegt Wenen in het
begin van de 19e eeuw: klatergoud en
Sehnsucht, cotillons en koffiehuizen! Deze
tweedelige Schubertiade biedt een waaier
aan intimistische composities. In het eerste
deel klinken enkele van Schuberts beste
klavierwerken, een vioolsonate gespeeld door
de fabuleuze Chouchane Siranossian en een
ware show stopper: Hirt auf dem Felsen.

wo 20.01.16 / 20.30 / De Werf
Fabian Fiorini & Stephane Ginsburgh /
Fiorini-Bach
Bach brengt vanavond twee fantastische
pianisten én twee werelden bij elkaar. Fabian
Fiorini en Stephane Ginsburgh kruisen
de spreekwoordelijke degens, de eerste
vanuit het universum van de jazz, de andere
vanuit de hedendaags-klassieke hoek. Het
uitgangspunt van dit gloednieuwe project is
de variatietechniek, losgelaten op
Das wohltemperierte Klavier.

DRANKBONNEN
Om u nog beter te bedienen, betaalt u voortaan met drankbonnen
aan de pauzebars. U kan deze drankbonnen voor de voorstelling of
tijdens de pauze aanschaffen aan de verkoopbalies in de Inkomhal
en op de Foyers. Ook in het Concertgebouwcafé kan u met deze
bonnen betalen.

BESTEL UW TICKETS NU OP

Gezellig tafelen voor of na een
voorstelling met een verrassing
op vertoon van het concertticket.
www.concertgebouw.be/servies.
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DRANKBON DRAN
€0,50
€0,50

Praat na de voorstelling gezellig na in het
Concertgebouwcafé of vertel ons wat u ervan vond
(@concertgebouwbr).
of Twitter
op Facebook

