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INTERVIEW I Pianiste Olga Pashchenko rijgt neobarok aan experimenteel

‘Ik speel op alles wat ze me voorzetten’
Geen muzikante die de
pinnige klank van de piano
forte zo kan laten knetteren
en knisperen als Olga
Pashchenko. Dit weekend
stuift ze over de toetsen in
Beethoven en Mendelssohn.

TOM JANSSENS

Twee keer kaapte de Rus
sische pianiste Olga Pash
chenko de tweede prijs weg
op het internationale con
cours van het Brugse Musica
Antiquafestival (Mafestival).
Eerst, in 2010, deed ze dat op
de pianoforte, twee jaar later
op het klavecimbel. Welke
toetsen ze ook aanraakt: de
wemelingen die uit de sna
ren van haar instrument op
rijzen, klinken even door
leefd als spannend. Ook uit
haar twee recitalplaten rijst
het beeld van een vindingrij
ke muzikante die karakter
wissels schitterend tot ver
zoening brengt.
Dit weekend sleept ze het
zelfde instrument aan voor
twee verschillende program
ma’s: vrijdag proeft ze de ex
perimentele geest van Beet
hoven in het Antwerpse
Amuz; een dag later doet ze
in Brugge de Bach Academie
aan met een programma vol
neobarokke Mendelssohn.
‘Toegegeven, daar is een
mindswitch voor nodig. Maar
als het iets is waarop ik kick,
is het dat wel.’
Vanwaar komt uw liefde voor
historische instrumenten?

‘Mijn vader was een groot
muziekliefhebber en luister
de vaak naar platen van de

Nederlandse klavecinist Gu
stav Leonhardt. Ik ben als
kind opgegroeid met het ge
tinkel van het klavecimbel
om me heen. Toen ik piano
begon te studeren, was dat
natuurlijk op een modern in
strument, maar ik wilde dol
graag Bach spelen op “zijn”
instrument.’
‘Gelukkig was er in de
muziekschool ook een klave
cimbelklas, waar ik de jong
ste leerlinge werd. Later, aan
het conservatorium van Mos
kou, had ik in Alexei Lubi

tiende eeuw. Ik ben erg blij
met dat instrument, omdat
het geschikt is om zowel
Beethoven als Mendelssohn
op te spelen. Een groot voor
deel van zo’n oud instrument
is dat je beter begrijpt hoe
revolutionair deze muziek is.
De laagste noot in een Beet
hovensonate is vaak ook de
laatste noot op het klavier.
Zoiets heb je niet meteen
door als je op een moderne
vleugel speelt. Beethoven was
dus letterlijk een componist
die de grenzen van het kla
vier aftastte.’
Wat is voor u de grootste
meerwaarde van zo'n oud
instrument?

‘Beethoven tastte
de grenzen van
het klavier af’
mov een docent die open
stond voor historische instru
menten, dus het was nogal
vanzelfsprekend dat ik me
ging toeleggen op verschil
lende klavieren. Maar een
verzamelaar of een purist
ben ik niet: ik speel op alles
wat ze me voorzetten.’
Speelt u nog wel op een
moderne piano?

‘Ja natuurlijk, ik houd ervan
om op een Steinway te spe
len. De moderne concertvleu
gel is nog steeds een van
mijn grote liefdes, ook al zal
ik automatisch op zoek gaan
naar de instrumenten waar
voor de muziek oorspronke
lijk geschreven is.’
‘Het instrument waarmee
ik dit weekend zal optreden,
is een prachtige kopie van
een Conrad Grafpianoforte
uit het begin van de negen

‘In de eerste plaats heb je
een totaal ander klankenpa
let, met verschillende kleu
ren over de registers heen.
Een pianoforte daagt je uit
om keuzes te maken en laat
je toe om beter na te denken
over kleur.’
‘De aanslag is ook lichter:
sommige fraseringen komen
heel natuurlijk uit je vingers.
Ten slotte is er ook de trans
parantie: op pianoforte klinkt
alles veel helderder. Natuur
lijk kun je op een moderne
vleugel even mooi en helder
spelen, het kost alleen wat
meer moeite. Voor mij zit het
grote verschil in de timing:
een pianoforte laat meer
ruimte toe tussen de noten,
terwijl een vertraging op een
moderne Steinway al gauw
klinkt als slechte smaak.’
Olga Pashchenko. Morgen in
Amuz, Antwerpen, zaterdag in
Concertgebouw Brugge

Olga Pashchenko: ‘Op een moderne vleugel kun je even helder spe
len als op een pianoforte, al kost het wat meer moeite.’ © Yat Ho Tsang

De warme knuffel van Bert Joris
Jazz  Twintig jaar werken Bert Joris en het Brussels Jazz Orchestra

intussen samen. Bij de voorstelling van hun nieuwe album ‘Smooth shake’
gleed hun muziek door de zaal.

Smooth shake.
Bert Joris en
Brussels Jazz
Orchestra.
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Gezien in Flagey,
tijdens Brussel Jazz.
17 januari.

H

et was alsof hij er zelf van
schrok, hoe heftig het Brus
sels Jazz Orchestra (BJO) de
tanden zette in het openingsstuk ‘Na
sty Boy’. Trompettist Bert Joris ver
telde erbij dat het stuk, met donde
rend slagwerk, geschreven was voor
zijn oudste zoon Sam, eveneens een
trompettist.
De aankondigingen van Smooth
shake, Joris’ vierde album met het
Brussels Jazz Orchestra, beloofden
warme, omarmende muziek. En die
kregen we te horen in Flagey, waar
de opname werd voorgesteld. Joris
werkt al sinds 1996 samen met het
ensemble.
In ‘O.U.T.’ riep hij de geesten op
van Gil Evans en Miles Davis. Het
leek wel alsof de sound van hun be
roemde album Porgy and Bess even
voorbijdreef. ‘Spaces’ is een schitte
rend stuk met een pakkend thema en
een sound die als een warm deken

over je heen valt. Ze speelden ook
‘BrusselParijs’, het enige nummer dat
niet van Joris is, maar van Dré Palle
maerts. Hij evoceert er zijn wekelijk
se treinreizen tussen Brussel en Pa
rijs, waar hij les geeft. Pallemaerts
laat ons meereizen met de tgv die
door het landschap snijdt.
Joris gebruikt de verschillende
secties van het jazzensemble op heer
lijke wijze, maar nooit overdadig of
demonstratief. Trefzeker gedoseerd
en met een precies oor voor klank
kleur en timbres. Zelf soleerde hij ex
pressief en meeslepend. Tussendoor
plaatsten andere BJOmusici korte
sprekende solo’s.
Het titelstuk van het jongste album
is eerder funky en laat vooral het ko
per blinken. Bassist Jos Machtel leid
de subtiel de roerende ballad ‘How
could we forget’ in. In een grote fina
le ging ‘Mr. Dodo’, een oud stuk opge
dragen aan de Italiaanse pianist van

Bert Joris en het Brussels Jazz Orchestra: veel handen op één buik.

zijn kwartet, over in het nieuwe
‘Mr. Dado’. Saxofonist en band
leider Frank Vaganée linkte de
stukken met een wervelende so
lo aan elkaar. Listig smokkelde
hij er een happy birthday in,
want Bert Joris was net 60 ge
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worden.
Als bisnummer volgde nog
‘Only for the honest’, een klas
sieker uit Joris’ repertoire, al
weer met een verleidelijk the
ma. Meer dan ooit klikt het tus
sen Bert Joris en BJO. (kvk)

