woensdag

01.10.2014
20.00 Kamermuziekzaal
19.15 Inleiding door
Piet De Volder

Isabelle Faust
& Alexander Melnikov
Brahms. Vioolsonates

pk_141001_faust&melnikov.indd 1

23/09/14 10:09

Biografieën
Violiste Isabelle Faust (DE) kreeg al op jonge
leeftijd internationale erkenning dankzij een
eerste prijs op het Leopold Mozart Concours
te Augsburg (1987) en een Gramophone
Young Artist of the Year Award (1997).
Inmiddels is ze uitgegroeid tot internationale
soliste aan de zijde van onder meer Claudio
Abbado, James Levine en Sakari Oramo. Ze is
vertrouwd met repertoire uit alle stijlperiodes
en verzorgde premières van verschillende
werken, waaronder aan haar opgedragen
composities van Jörg Widmann. Voor het
label Harmonia Mundi nam ze werken op
van Bach tot Hartmann, waaronder concerti
van Haydn en Bach en het complete oeuvre
voor viool en piano van Bartók, Fauré,
Schubert en Schumann. Haar instrument is de
‘Doornroosje’-Stradivarius uit 1704, die haar
in bruikleen gegeven wordt door de L-Bank
Baden-Württemberg.
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Pianist Alexander Melnikov (RU) ontwikkelde
vanaf zijn achttiende een interesse in de
historische uitvoeringspraktijk en een liefde
voor het Hammerklavier. Hierin werd hij onder
andere begeleid door Andreas Staier, met
wie hij een succesvol project afrondde waarin
Bachs Wohltemperierte Klavier gecombineerd
werd met Shostakovitch’ 24 Preludes en
Fuga’s. Melnikovs opname van dit laatste
werk viel internationaal in de prijzen. Met
zijn vaste duo-partner Isabelle Faust is hij
aan het label Harmonia Mundi verbonden,
waarop de Beethoven-vioolsonates integraal
verschenen. Buiten zijn drukke concertagenda
als kamermusicus is Melnikov vaak als solist
te horen, met orkest of in solorecitals in ‘s
werelds grote concertzalen.
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Uitvoerders en programma
Isabelle Faust: viool
Alexander Melnikov: piano
—
Johannes Brahms (1833-1897) / Robert
Schumann (1810-1856) / Albert Dietrich
(1829-1908)
Vioolsonate F-A-E (Frei aber einsam, 1853)
- Allegro (Dietrich)
- Intermezzo (Schumann)
- Scherzo: Allegro (Brahms)
- Finale (Schumann)
Johannes Brahms
Vioolsonate nr. 1 in G, opus 78 (1878-79)
- Vivace, ma non troppo
- Adagio
- Allegro molto moderato
— pauze —
Johannes Brahms
Vioolsonate nr. 2 in A, opus 100 (1886)
- Allegro amabile
- Andante tranquillo
- Allegretto grazioso, quasi andante
Johannes Brahms
Vioolsonate nr. 3 in d, opus 108 (1886-88)
- Allegro
- Adagio
- Un poco presto e con sentimento
- Presto agitato
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MUZIEK

pk_141001_faust&melnikov.indd 3

Uw applaus krijgt kleur dankzij de bloemen van
Bloemblad.

23/09/14 10:09

Balsem voor de ziel
'Val maar, regen, blijf maar komen,
Wek in mij opnieuw de dromen
Die mij in mijn jeugd soms raakten,
Als het nat in 't zand schuim maakte!'
Zo klinkt in een vertaling (van Lau Kanen) de
aanhef van Brahms' Regenlied, opus 59, nr. 3
op poëzie van Klaus Groth.
De Eerste Vioolsonate in G van Johannes
Brahms, die ontstond in de zomers van
1878 en '79, is geheel doordrongen van dit
lied. Het eerste deel van dit wonderbaarlijk
lyrische en intimistische werk berust op
een ritmische cel uit het hoofdthema van
Regenlied, terwijl de finale datzelfde, mild
melancholische thema voluit laat zingen. De
onophoudelijk stromende regen in het gedicht
van Klaus Groth is zowel een uitdrukking van
vitaliteit en jeugdige ontvankelijkheid ('Als de
bloemen die daar dropen,/ Stond mijn ziel ook
ademend open,(...)') als van het verlangen om
de volheid van jeugdige ervaringen opnieuw
te beleven. Groth, een goede vriend van de
componist, is niet toevallig ook de auteur van
Heimweh, dat aanvangt met de beroemde
regels 'O wüßt ich doch den Weg zurück,/
Den lieben Weg zum Kinderland!' ('O, wist
ik toch de weg terug,/ De lieve weg naar 't
kinderland!') – een gedicht dat eveneens door
Brahms op muziek werd gezet.
Het teder koesteren van herinneringen
lag zeker aan de basis van Brahms' Eerste
Vioolsonate, die tot op zekere hoogte kan
worden gelezen als een in memoriam Felix en
Robert Schumann.
'Het zou me veel plezier doen als ik hem
een klein aandenken zou kunnen schenken',
zo verwees Brahms in een brief (juni 1879)
aan Clara Schumann naar het overlijden van
haar jongste zoon Felix (Brahms' petekind) in
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februari van dat jaar. Clara had verschillende
overlijdens te verwerken gehad – ook dat van
haar dochter Julie. Wanneer ze de citaten
van de beide Regenlieder in de toegestuurde
partituur herkende – er was ook Nachklang
(opus 59, nr. 4) op een veel kortere tekst
van Groth maar met hetzelfde hoofdthema
– verklaarde ze geëmotioneerd: 'Ik moest
waarachtig huilen van vreugde (…) toen ik
meende mijn zo hartstochtelijk geliefde melodie
terug te vinden! Ik zei 'menen' omdat ik niet
besefte dat er geen mens was die deze melodie
zo zalig en weemoedig ervoer als ikzelf'.
Brahms' Sonate in G werkte als troost voor
haar zwaar beproefde gemoed; als balsem
voor de ziel. In het tweede deel ervan had
de componist een treurmars verwerkt als een
rechtstreekse verwijzing naar Felix' heengaan.
Door de herneming ervan in de finale, die niet
toevallig in mineur verloopt, werkt dit thema
als een tweede motto voor het hele werk.
Inspiratie door eigen liederen en een
verborgen gevoelsprogramma zijn ook aan
de orde in de Tweede Vioolsonate in A,
die Brahms schreef in de zomer van 1886
in het Zwitserse plaatsje Hofstetten aan de
Thunersee. Wanneer de alt Hermine Spies de
componist daar kwam opzoeken, trof ze een
nieuw lied aan op Brahms' piano dat alweer
gebaseerd was op een tekst van Klaus Groth:
'Wie Melodien zieht es mir leise durch den
Sinn'. Het werd een van de favoriete liederen
van de jonge zangeres, met wie Brahms een
bijzonder innige band had en die zijn favoriete
vertolkster was van de Alt-Rhapsodie. Het
bewuste lied stond model voor het tweede
thema in het eerste deel van de sonate. In
de opvallend warme en lyrische finale horen
we een echo van 'Immer leiser wird mein
Schlummer'. Beide liederen zouden Brahms'
opus 105, gepubliceerd in 1888, openen.
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Als we Brahms' biograaf Max Kalbeck mogen
geloven, was de componist die zomer
van 1886 in een euforische stemming 'in
afwachting van de komst van een geliefde
vriendin'. Zonder twijfel betrof het Hermine
Spies, die evenzeer in de ban was van de
53-jarige Brahms en die hem in Hofstetten
aantrof in een 'gelukkige, jeugdige en
zomerse stemming'.
'Tussen amabile en grazioso' zou het motto
van deze ontspannen sonate kunnen zijn, die
mogelijk als een heimelijke liefdesverklaring
was opgezet. Wederom overheersen intimiteit
en dromerige lyriek, maar zonder een zweem
van melancholie. Brahms legt de nadruk op
een dialoog tussen de beide instrumenten en
het evenwaardige karakter van hun partijen.
Een volmaakte pas de deux?
Aan de Thunersee (zomer 1886) ontstond ook
de laatste, Derde Vioolsonate in d, die veel
extraverter uitpakt dan de vorige sonates en die
Brahms opdroeg aan dirigent Hans von Bülow.
Tegenover de 'Hausmusik' van haar beide
collega's dient deze kroon op het werk zich
aan als een echte concertsonate met de
nodige virtuositeit en dramatiek. De toonaard
van d klein was eerder al de toonaard van
Brahms' monumentale Eerste Pianoconcerto
en van zijn Ballade nr. 1 voor piano solo –
beide jeugdwerken uit de jaren 1850, vol van
passie en Sturm und Drang. Als de piano in
de vorige sonates al veel gewicht kreeg, dan
neemt de sterk uitgewerkte pianopartij hier
ware concerto-allures aan.
Een geschenk aan Joseph Joachim
De trefzekerheid waarmee Brahms voor viool
schreef en de unieke, in zichzelf gekeerde
toon waarmee hij het genre van de vioolsonate
begiftigde, zijn niet denkbaar zonder zijn
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onmiddellijk voorafgaande ervaringen met
het beroemd geworden Vioolconcerto
(1878) dat de componist schreef voor zijn
vriend en virtuoos Joseph Joachim. Joachims
motto luidde: 'Frei aber einsam' ('Vrij maar
eenzaam'). F-A-E, de eerste letters van de
opeenvolgende woorden, kunnen gelezen
worden als een motief van drie noten (fa-lami). Met dit motief als uitgangspunt ontstond
in Düsseldorf de F-A-E Vioolsonate, waaraan
verschillende componisten hun medewerking
verleenden en die bedoeld was als een
geschenk aan de illustere musicus. Begeleid
door Clara Schumann speelde Joachim het
werk in première ten huize Schumann tijdens
een soiree op 28 oktober 1853. Hij slaagde
in de uitdaging om de componisten van de
afzonderlijke delen te raden. Albert Dietrich,
gewezen student (en epigoon) van Robert
Schumann, stond in voor het uitgesponnen
eerste deel. Schumann zelf nam het tweede en
vierde deel voor zijn rekening en integreerde
die nadien in zijn omvangrijke Derde
Vioolsonate. De toen 20-jarige Brahms schreef
zonder twijfel het meest persoonlijke deel van
de collectieve compositie. Het betreft een
jachtig, motorisch scherzo dat nog één en al
jeugdige passie ademt.
Vergeleken met de exuberantie van dit
scherzo zijn Brahms' drie vioolsonates de
vrucht van een bezadigd artiest in zijn midlife.
Partituren met een innemende naturel. Door
hun geïnspireerde schriftuur voor de beide
instrumenten, hun feilloze ambacht en hun
bevallige lyriek eisen ze terecht een ereplaats
op in de 19e-eeuwse kamermuziek en het
genre van de kamermuziek tout court. Brahms
toeft wederom op eenzame hoogten.
Piet De Volder
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Een veelzijdig musicus, Joseph Joachim (1831-1907)
De Oostenrijks-Hongaarse violist, componist,
dirigent en pedagoog Joseph Joachim staat
in de annalen van de geschiedenis vermeld als
de violist voor wie Brahms in 1879 zijn enige
vioolconcerto, zijn opus 77, componeerde.
En inderdaad, dat Joachim vandaag nog een
zekere bekendheid geniet, is in de eerste
plaats te danken aan het feit dat hij een
uitstekend violist en vioolpedagoog was.
Hij was een wonderkind en debuteerde op
8-jarige leeftijd in het technisch moeilijke
dubbelconcerto (Première concertante voor
2 violen) van F.J. Eck. Op 12-jarige leeftijd
ging hij aan het Leipzigse conservatorium
compositie studeren bij Moritz Hauptmann
en Ferdinand David en raakte daar bevriend
met Felix Mendelssohn. Het Leipzigse
publiek hoorde hem voor het eerst op
18 augustus 1843 in het Gewandhaus,
waar hij optrad met Pauline Viardot, Clara
Schumann en Mendelssohn. De OthelloPhantasie van H.W. Ernst vertolkte hij onder
leiding van Mendelssohn op 16 november
in het Gewandhaus en in maart 1841 in
Londen, meteen ook zijn eerste optreden in
Engeland. Korte tijd later, op 27 mei 1844,
werd zijn roem definitief gevestigd door zijn
opmerkelijke interpretatie van Beethovens
vioolconcerto tijdens een concert in de
Londense Philharmonic Society gedirigeerd
door Mendelssohn. Tijdens zijn jaren in Leipzig
speelde Joachim in het Gewandhausorkest
en werd er onder leiding van Ferdinand David
tweede concertmeester. In 1850 werd hij
concertmeester van de hofkapel in Weimar
onder leiding van Franz Liszt, die Joachim
niet al te hoog inschatte. Drie jaar hield hij
het vol, tot hij in 1853 zelf muziekdirecteur
werd in Hannover. Afwisselend was hij er
dirigent, concertmeester of solist. Het was
in Hannover dat hij Brahms leerde kennen
en dat hij de meeste van zijn composities
schreef, sterk beïnvloed door Schumann en
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Brahms. Naast vijf ouvertures voor orkest –
Hamlet, op. 4, Demetrius, op. 6 , Heinrich IV,
op. 7, Zu einem Gozzi’schen Lustspiel, op. 8,
Elegische Ouverure, op. 13 – en cadenzen
voor de vioolconcerti van Mozart (K.218 en
219), Viotti (n°22), Beethoven en Brahms,
componeerde Joachim nog drie zelden of
nooit uitgevoerde vioolconcerto’s, waarvan
vooral het derde ‘in ungarischer Weise’
op. 11, in première gegaan in Hannover op
24 maart 1860, een acrobatische techniek
vereist. Arrangementen, drie liederen (op
teksten van Goethe, Heine en Tennyson),
enkele Marschen voor orkest, ‘Scena der
Marfa’ (Schiller) voor mezzosopraan en orkest
en kamermuziekwerken zoals de Variatonen
über ein eigenes Thema, op. 10 voor altviool
en piano en de 3 Stücke, op. 2 (Romance,
Fantasiestück, Frühlingsfantasie) en op. 5
(Londenrausschen, Abendglocken, Ballade)
vervolledigen zijn praktisch geheel vergeten
– op de cadenzen na – compositorisch
oeuvre. In 1868 werd Joachim aangesteld als
directeur van en leraar viool aan de Berlijnse
Hochschule für Ausübende Tonkunst. Tussen
1882 en 1887 was hij tevens een van de chefdirigenten van de Berliner Philharmoniker.
Hij was vooral zeer geliefd in Engeland,
waar hij sinds 1862 jaarlijks concerteerde.
De universiteiten van Cambridge, Oxford en
Glasgow verleenden hem ere-doctoraten. Zijn
afscheidsconcert gaf hij in Berlijn op 6 april 1907.
Johan Huys
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Titelblad van de F-A-E Vioolsonate
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In de kijker

Naoko Yoshino © Akira Muto

Taurus Kwartet

vr 24.10.14 / 20.00 / Kamermuziekzaal &
Concertzaal scène
Naoko Yoshino, Yuko Kakuta & Het
Collectief / Hosokawa’s wortels
Toshio Hosokawa wordt de eerste om een
nieuw werk te componeren in dialoog met
Luc Tuymans’ muurschildering Angel in het
Concertgebouw. De creatie Drei EngelLieder wordt naast het meditatieve Gesine en
enkele Japanese Folk Songs uitgevoerd. Het
Collectief vult aan met Messiaens Quatuor
pour la fin du temps en Hosokawa’s StundenBlumen, twee werken bestoven door een
grote liefde voor de natuur.

do 20.11.14 / 20.00 / Kamermuziekzaal
Taurus Kwartet & Alasdair Beatson /
Engelse pracht
Het verbluffende Taurus Kwartet en de Britse
pianist Alasdair Beatson gidsen u doorheen
de Engelse muziek. Een sinistere ondertoon
overheerst zowel in Adès’ Darknesse Visible
als in Elgars Pianokwintet. Britten verwerkt
de muzikale erfenis van Purcell tot een
adembenemend strijkkwartet.

BESTEL UW TICKETS NU OP

CONCERTGEBOUW SERVIES
Gezellig tafelen voor of na een voorstelling met
een verrassing op vertoon van het concertticket.
Alle info over de deelnemende horecazaken op
www.concertgebouw.be/servies.

Ontdek meer klassieke muziek
op muzemuse.eu
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