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17 uur & 20.30 uur / er is geen pauze
einde resp. ± 18 uur & 21.30 uur



Wat kan ik doen om verspreiding van  
het coronavirus te voorkomen?

Was je handen  
regelmatig en grondig  

met water en zeep.

Draag een  
mondmasker.

Gebruik  
papieren  

zakdoekjes.

Houd  
1,5 meter  
afstand.

Hoest of nies in  
de binnenkant van  

je elleboog.

welkom

Blijf thuis bij koorts  
of verkoudheids-

klachten.

Hartelijk welkom in deSingel!
We zijn blij u te kunnen verwelkomen.

Graag even uw aandacht voor enkele nieuwe richtlijnen.
Gelieve uw mondmasker aan te houden tijdens het concert en in de gangen.
En na het concert te blijven zitten tot één van onze hosts u naar buiten begeleidt.
We vragen u ook om uw telefoon helemaal uit te schakelen. 
Indien u na afloop nog iets wenst te drinken, bent u hartelijk welkom in het Grand café.

We wensen u een mooie avond en graag tot ziens.
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tekst programmaboekje Arne Herman coördinatie programmaboekje deSingel
D/2020/5.497/054

Izumi Pianoduo
Kiyotaka Izumi & Polina Chernova piano vierhandig & 2 piano’s

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
Ouverture ‘Ein Sommernachtstraum’, opus 21
voor piano vierhandig 12’
Andante & Allegro Brillant, opus 92 voor piano vierhandig 10’

Emmanuel Durlet (1893-1977)
Rouwzuil (arr. voor piano vierhandig door Kiyotaka Izumi)

Maurice Ravel (1875-1937)
‘Introduction et Allegro’ voor twee piano’s 12’

Sergej Rachmaninov (1873-1943)
Suite nr 2 voor twee piano’s nr 2, opus 17 22’
Introduction 
Valse
Romance
Tarantella

 Gelieve uw GSM uit te schakelen Concertvleugels Met bijzondere dank aan Ortwin 
Moreau voor het stemmen en het onderhoud van de 
concertvleugels van deSingel
Moreau Pianoservice / Kapucinessenstraat 32 / 2000 
Antwerpen / +32 (0)486 83 63 98
moreau-pianoservice.be

Dit concert wordt opgenomen door Klara voor latere uitzending op maandag 9 november
in het programma ‘Klara Live’ om 20 uur.
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Poëzie voor twee piano’s

Vier handen op twee klavieren, maar ook twee handen op 
één buik. De Japanse Kiyotaka Izumi en Russische Polina 
Chernova vormen al sinds 2004 een vast duo en ontdekten 
samen niet alleen de grote klassiekers van het vierhandige 
repertoire, maar ook vele minder gekende pareltjes. Met 
werken van Mendelssohn, Ravel, Rachmaninov en Durlet 
stelden ze andermaal een mooie bloemlezing samen uit 
een beeldrijk repertoire dat niet anders kan worden 
omschreven dan als klankpoëzie.

Een volbloed romanticus
De Duitse componist Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809-1847) werd onder een wel erg gunstig gesternte 
geboren. Als kind van een voorname joodse bankiersfami-
lie genoot hij een brede culturele opvoeding en al snel 
bleek hij vooral muzikaal uitzonderlijk begaafd. Voor zijn 
twaalfde verjaardag kreeg hij van zijn rijke vader een 
symfonisch orkest cadeau waarop hij zijn creatieve explo-
ten kon botvieren. Mendelssohn ontpopte zich tot een van 
de eerste volbloed romantische componisten, die met zijn 
inzicht in orkestrale kleuren een nieuwe standaard zette 
voor de verdere negentiende eeuw. Vele van zijn werken 
ademen de warmte uit van de vroege Duitse romantiek, 
met een uitgesproken schilderachtig kantje. Dat geldt in 
het bijzonder voor de ouverture ‘Ein Sommernachtstraum’, 
die hij op 17-jarige leeftijd als concertouverture compo-
neerde voor voltallig symfonisch orkest en later arrangeer-
de voor vierhandig piano.

Een verhaal in miniatuur
In zijn ouvertures zette Mendelssohn de bakens uit voor 
een heel nieuw repertoire. In de achttiende eeuw was de 
functie van een ouverture beperkt tot het trekken van de 
aandacht van het roezemoezende publiek in de opera- of 
theaterzaal. Vaak werden de belangrijkste thema’s van het 
spektakel dat erop zou volgen alvast in de ouverture 
verwerkt, om de luisteraar een muzikaal houvast te bieden. 
In de groeiende concertcultuur van de grote Europese 
steden, waar de opkomende burgerij zich verzamelde in de 
eerste concertzalen, emancipeerde de ouverture zich van 

de opera en het theater en kristalliseerde ze zich uit tot een 
zelfstandig genre. Niet langer ondergeschikt aan de regels 
van het theater, pakten componisten in hun concertouver-
tures uit met een bijzondere thematische rijkdom in deze 
nochtans kleinschalige werken. De opera-ouverture 
diende van oorsprong een bepaalde sfeer op te roepen en 
ook de zelfstandige concertouverture behield die program-
matische of verhalende inslag. In het geval van ‘Ein 
Sommernachtstraum’ baseerde Mendelssohn zich op 
Shakespeares gelijknamige theaterstuk (‘A Midsummer 
Night’s Dream’), maar zijn briljante uitwerking ervan toont 
hoe de muziek stilaan de evocatieve functie van de litera-
tuur overneemt: het sprookjesachtige verhaal over de 
lusten en lasten van jonge geliefden krijgt in 
Mendelssohns ouverture bijna concrete tastbaarheid. 
Met het klinken van de eerste akkoorden lijkt er een gordijn 
open te gaan, waarop de luisteraar toegang krijgt tot een 
enorme beeldenrijkdom. Na een mysterieuze wirwar van 
kleine nootjes (de zogenaamde ‘nevelstemming’ die 
typisch is voor Mendelssohn), volgt een ware parade van 
muzikale thema’s die Shakespeares kluwen aan liefdesver-
halen verklanken.

Een liefdeshistorie op en naast het podium
Ook aan het ‘Andante & Allegro Brillant’ voor piano vierhan-
dig is in zekere zin een liefdesgeschiedenis verbonden. In 
1941 componeerde Mendelssohn dit tweedelige meester-
werkje voor Clara Wieck, een buitengewoon begaafde 
pianiste die van haar vader niet met de enigszins instabiele 
pianist-componist Robert Schumann mocht trouwen. 
Mendelssohn sprong voor de jonge geliefden in de bres, en 
organiseerde een concert waarbij Schumanns Eerste 
Symfonie in première ging en Mendelssohn zelf met Clara 
Wieck een duet zou spelen. Zo wilde de inmiddels beroemde 
componist beide aanstormende talenten niet alleen een 
professioneel duwtje in de rug geven, maar hen ook voor het 
eerst samen op een podium brengen. Het Andante-deel van 
het duet is een delicaat stukje ‘ear candy’ dat van beide 
pianisten een enorm vermogen tot muzikale communicatie 
vraagt. Het ‘Allegro Brillant’-deel van het duet is dan weer een 
pittig scherzo, dat knipoogt naar Mendelssohns ouverture 
‘Ein Sommernachtstraum’. Het intieme spel, waarin de vier 
handen vaak innig met elkaar verstrengeld zijn, is een 
metafoor waarvan de betekenis niet ver te zoeken is.
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Een Franse revolutionair
De romantische, gezwollen muzikale stijl die de hele 
negentiende eeuw had gedomineerd, leek aan de voor-
avond van de twintigste eeuw stilaan te worden geconfron-
teerd met zijn eigen grenzen. De eerste decennia van de 
twintigste eeuw zagen dan ook het ontstaan, ontwikkelen 
en vergaan van uiteenlopende antwoorden op de vraag 
naar muzikale en andere esthetische vernieuwing. Enkele 
Franse componisten deelden het verlangen om minder 
dominante muzikale parameters, zoals kleur en harmonie, 
op hun expressiekracht te testen. Dankzij hun experimen-
ten met dromerige melodieën, alternatieve harmonie en 
uiterst precieze orkestratie boden zij een antwoord op de 
lange tijd dominante en stilaan uitgebluste Duitse roman-
tiek. Een voortrekker van deze generatie modernisten was 
zonder twijfel Maurice Ravel (1875-1937). Hoewel hij 
aanvankelijk als pianist naam wilde maken aan het beroem-
de Conservatorium van Parijs, viel hij vooral op als compo-
nist. Met enkele vroege werken, waaronder zijn strijkkwar-
tet en de bekende ‘Pavane pour une infante défunte’, 
stootte hij vele conservatievelingen aan het 
Conservatorium van Parijs al gauw tegen de borst. Zijn 
revolutionaire compositiestijl ontketende een ware hetze in 
het Parijse muziekleven, die eindigde met Ravel die zich 
openlijk van het Conservatorium distantieerde. 

Dromerig en toch erg nauwkeurig
Door zijn fascinatie voor klankkleuren en dromerig vrije 
melodieën kreeg Ravel tot zijn eigen ongenoegen al snel 
het label van impressionist opgeplakt. Wie bij impressionis-
me meteen denkt aan de kleurrijke schilderijen van Claude 
Monet die wazig en troebel zijn, riskeert de technische 
strengheid van de muzikale variant enigszins te miskennen. 
Nog meer dan mede-impressionist Debussy beschouwde 
Ravel het componeren als een ernstig ambacht: met de 
precisie van een Zwitserse horlogemaker vijlde hij zijn 
partituren bij tot zelfs de kleinste nuance aan zijn perfectio-
nisme beantwoordde. Het is nochtans niet moeilijk om weg 
te dromen bij het ‘Introduction et Allegro’ van Ravel. In 
1905 schreef de componist dit werk in zeven haasten voor 
een ensemble van harp, dwarsfluit, klarinet en strijkkwartet. 
Een jaar later bewerkte hij het voor twee piano’s, maar de 
oorspronkelijke hoofdrol voor de harp is nog steeds 
duidelijk hoorbaar. Het ‘Introduction’-deel bestaat uit Se
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alle rust en lijkt zich volledig van de kabbelende boven- en 
tussenstemmen te onttrekken. Het slotdeel is een ware 
krachtmeting tussen beide pianisten, die kat en muis 
spelen richting een gespierde climax.

Eerbetoon aan overleden vader
De Antwerpenaar Emmanuel Durlet (1893-1977) was net 
als Ravel en Rachmaninov een uitzonderlijk begaafd 
pianist. Meteen na zijn studies aan het Conservatorium van 
Antwerpen trok Durlet naar het beroemde Conservatorium 
van Wenen, waar hij zich verder bekwaamde bij de legen-
darische pedagoog Leopold Godowsky (zelf overigens een 
vriend van Rachmaninov). Terug aan het Conservatorium 
van Antwerpen leidde hij een generatie grote pianisten op, 
waaronder André Cluytens en Kamiel Cooremans. Gezien 
zijn talenten als pianist en pianoleraar is het niet verwon-
derlijk dat het grootste deel van Durlets oeuvre bestaat uit 
werken voor het klavier. ‘Rouwzuil’ is de derde beweging 
van Durlets sonate ‘Verluchte Verhalen’ uit 1936, die hij 
oorspronkelijk componeerde voor piano en viool. Zoals het 
merendeel van Durlets composities, heeft ‘Rouwzuil’ een 
programmatische inslag: de componist droeg het werkje 
op aan zijn overleden vader. Suggesties van klokkengelui 
vormen een rode draad doorheen het werkje, dat pianist 
Kiyotaka Izumi zelf arrangeerde voor vierhandig klavier.

thematische flarden die uitgebreid omspeeld worden in 
gebroken akkoorden die zo typisch zijn voor de harp. Pas in 
het ‘Allegro’-gedeelte groeien die omspeelde flarden uit tot 
volwaardige thema’s van een sonatevorm. Opvallend is de 
briljante solocadens, waarin Ravel toont dat hij ook met 
één piano de kleurenrijkdom van een heel orkest kan 
oproepen.

De patroonheilige van de pianist
De naam van Sergej Rachmaninov (1873-1943) wordt 
meestal spontaan geassocieerd met de piano, en dat is 
absoluut terecht. Zijn Tweede en Derde Pianoconcerto 
behoren tot de beroemdste werken uit het pianorepertoire, 
en ook tijdens zijn leven berustte Rachmaninovs reputatie 
(anders dan bij Ravel) vooral op zijn kunsten als pianist. 
Ondanks zijn statuut als patroonheilige van de pianist, lag 
Rachmaninovs hart nochtans vooral bij het componeren. 
Dat deel van Rachmaninovs carrière kende evenwel een 
moeilijke start. In 1897 ging zijn Eerste Symfonie in premiè-
re in Sint-Petersburg. Wat Rachmaninovs definitieve 
doorbraak moest betekenen als componist, draaide uit op 
de grootste publieke vernedering en teleurstelling uit zijn 
leven (niet in het minst te wijten aan dirigent en componist 
Glazoenov, die stomdronken zou geweest zijn). Op die 
katastrofale première volgde een periode van depressie en 
creatief onvermogen. In 1901 trok het succes van twee kort 
op elkaar volgende composities hem uit het dal, en ze 
lanceerden hem definitief als internationaal gevierd pianist 
én componist: het Tweede Pianoconcerto en de Suite nr 2 
voor 2 piano’s. 

Meeslepend en gespierd
Traditioneel is een suite een opeenvolging van dansvor-
men. Dansbaar is Rachmaninovs vierdelige suite zeker niet, 
maar wat wel overeind blijft is het levendige en haast 
springerige karakter, met name van de eerste twee delen. 
Hier vraagt de componist van de uitvoerders een vinger-
vlugheid die grenst aan het demonische. In het derde deel, 
een Romance, toont Rachmaninov zich dan weer een 
romanticus pur sang. In tegenstelling tot vele van zijn 
experimenteerzuchtige tijdgenoten, bleef Rachmaninov 
trouw aan de melodieuze, meeslepende stijl van de late 
romantiek. Melancholisch melodiewerk ontplooit zich in 
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Izumi Pianoduo
Kiyotaka Izumi en Polina Chernova 
vormen sinds 2004 een van de 
toonaangevende pianoduo’s in België. 
Ze begonnen hun carrière met het 
winnen van tal van prestigieuze 
internationale wedstrijden, waaronder 
de Maria Yudina international 
competition, International Compe-tition 
Un Ricetto in Musica, Concours Musical 
de France, Prize Grand Virtuso. Het duo 
gaf recitals op prominente podia van 
Europa en Azië. Op het label Dutch 
Record Company verschenen twee cd’s 
van het duo: één geheel gewijd aan 
Robert Schumann en de andere cd 
bevat werken van Mendelssohn, onder 
andere de complete toneelmuziek voor 
‘A Midsummer Night’s Dream’. Hun cd’s 
en live optredens worden uitgezonden 
door ‘Musiq3’ en Klara. Het duo werkte 
mee aan het project van Klara rond Erik 
Satie. Het duo heeft een groot 
repertoire opge-bouwd dat varieert van 
barok tot hedendaagse muziek. Ze 
promoten ook Belgische componisten 
zoals Emmanuel Durlet, Lodewijk 
Mortelmans, Jan Blockx, Arthur De 
Greef ea.
Kiyotaka Izumi werd geboren in Tokio, 
Japan. Hij studeerde aan de Tokyo 
National University of Fine Arts and 
Music en aan het Koninklijk Vlaams 
Conservatorium van Antwerpen onder 
de leiding van Levente Kende en Heidi 
Hendrickx, waar hij in 2002 met 
grootste onderscheiding afstudeerde. 
Nadien studeerde hij aan het Koninklijk 
Conservatorium van Brussel bij Bojan 
Vodenitsjarov. Izumi werd laureaat van 
verschillende internationale wed-
strijden. Hij concerteerde als solist met 
diverse orkesten, waaronder het 
Nationaal Orkest van België.
Hij geeft regelmatig concerten op 

vooraan-staande podia in België zoals 
Bozar in Brussel, deSingel in Antwerpen, 
de Bijloke in Gent en het Concert-
gebouw in Brugge. In het buitenland 
treedt hij oa. op in Nederland, 
Luxemburg, Duitsland, Italië, Engeland, 
Spanje, Zwitserland, Rusland, Thailand 
en Japan. Naast zijn solo en kamer-
muziekactiviteiten werkt Kiyotaka ook in 
combinatie met andere artiesten zoals 
acteur Dimitri Leue, beeldend 
kunstenaar Koen Broucke en journalist 
Marc Van de Looverbosch. Izumi heeft 
inmiddels 10 cd’s op zijn naam met 
muziek van Chopin, Schumann, 
Mendelssohn, Grieg, Tsjajkovski, Durlet, 
Raick en Kennis. Kiyotaka Izumi is 
pianobegeleider aan het Koninklijk 
Vlaams Conservatorium van Antwerpen.
Polina Chernova begon haar muzikale 
opleiding op haar vijfde en ze was zeven 
toen zij haar eerste prijs in een Russisch 
concours won. Haar eerste solorecital 
gaf ze in Volgograd op haar achtste. 
Polina studeerde af aan het 
Kunstinstituut te Volgograd met 
grootste onderscheiding. Zij trad op met 
het Volgograd Academisch Symfonisch 
Orkest. Zij speelde in Tsjechië op het 
festival The days of Slavic culture waar 
zij het diploma Beste vertolking van J.S. 
Bach kreeg. In 2008 behaalde ze met 
grote onder-scheiding het diploma 
Postgraduaat Concertsolist aan het 
Koninklijk Vlaams Conservatorium van 
Antwerpen in de klas van Eliane 
Rodrigues. Chernova specialiseerde 
zich in kamermuziek onder bege-leiding 
van professoren Levente Kende en 
Heidi Hendrickx in Antwerpen. Ze 
volgde masterclasses bij Margharita 
Fyodorova, Jan Wijn en Kum-Sing Lee.

nl.izumipianoduo.com
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Binnenkort in deSingel

Samuel Hasselhorn bariton & 
Boris Kusnesow piano

Robert Schumann
Tragödie 1 & 2, opus 64
Belsazar, opus 57
Der Soldat, opus 40 nr 3
Die beiden Grenadiere, opus 49 nr 1
Liederkreis, opus 39
Dichterliebe, opus 48

vr 16 okt 2020 / Blauwe zaal / 20 uur
€ 24 (basis) / € 20 (-25/65+) / € 10 (-19 jaar)
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deSingel is een kunstinstelling van de Vlaamse Overheid mediasponsors


