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DE COMPONIST DIE PER 
ONGELUK DIRIGENT WERD
UP CLOSE  I  ESA-PEKKA SALONEN

Esa-Pekka Salonen (1958) is het soort dirigent  
waar de media van dromen. Afkomstig uit het tot 
de verbeelding sprekende Finland, welbespraakt, 
met een opvallend voorkomen en een behoorlijk 
rock-’n-roll-kantje (lederen vest inbegrepen), en  
uiterst doeltreffend op het podium. Salonen 
brengt het symfonisch repertoire niet alleen  
tot leven, hij brengt het ook bij onze tijd.  
Nochtans zag het er ooit anders uit.

Portret: Klaas Coulembier

Als 25-jarige zag Salonen zichzelf vooral componist 
worden. Samen met studiegenoten Magnus Lindberg 
en Kaija Saariaho (nu beiden vooraanstaande  
Finse componisten) droomde hij van een nieuw  
soort muziek. Hij componeerde in een uitgesproken  
moderne en vernieuwende stijl, tot hij door de 
bokkesprongen van het lot aan de dirigentenpupiter 
terechtkwam. In 1984 viel hij in als dirigent bij het Los 
Angeles Philharmonic Orchestra, toen Michael Tilson 
Thomas de uitvoering niet kon doen door ziekte.  
Salonen had niet het gevoel dat hij zich als dirigent 
moest bewijzen, aangezien hij vooral componist wilde 
zijn. Misschien wel net door die houding loodste hij  
het orkest met het grootste gemak door de derde  
symfonie van Mahler, en de reacties na het concert  
waren uitgesproken lovend. Vanaf dat moment  
werd het duidelijk dat componeren voor Salonen  
ondergeschikt zou blijven aan zijn dirigeercarrière.  
Het optreden van de Fin in Amerika ging ook in  
Europa niet ongemerkt voorbij. Al gauw werd Esa-Pekka 
Salonen overstelpt met aanvragen voor interviews en 
glossy fotoshoots. Hij maakte dankbaar gebruik van  
die media-aandacht om niet alleen zichzelf maar vooral 
de muziek te promoten. ©

 C
am

ill
a 

G
re

en
w

el
l

MAGISTRALE BRUCKNER 7
MA 24 SEPT 20:30
Sint-Baafskathedraal
Tickets & info 
78 / 68 / 52 / 32 / 12 euro
www.gentfestival.be

Beleef deze concertavond  
als een VIP! Kies voor onze  
exclusieve formule met  
champagne-receptie achteraf,  
voor 148 euro per ticket.

UITVOERDERS

Philharmonia Orchestra London

Esa-Pekka Salonen dirigent

PROGRAMMA

Arnold Schönberg 
Verklärte Nacht, Op. 4
Anton Bruckner 
Symfonie nr. 7 in E majeur

“This conducting 
thing happened.  
In 1983 I was 
sucked into this 
international career, 
which was a very 
scary experience.” 

Esa-Pekka Salonen©
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Open oren
Salonen werd in 1992 chef-dirigent 
bij het LA Philharmonic en bleef er 
aan het roer staan tot de al even 
charismatische Gustavo Dudamel 
het stokje van hem overnam in 
2009. In die periode ontdekte  
Salonen – en met hem het orkest 
en het publiek – dat het klassiek- 
romantische repertoire niet  
de enige interessante bron van  
muziek is. Het credo dat hij tijdens 
zijn studententijd al verkondigde, 
‘open oren’, blijft hij tot op van-
daag waarmaken. Zo werkte hij 
heel graag samen met levende 
componisten, van Witold  
Lutosławski tot John Adams.  
Ook buiten de muziek vindt hij  
artistieke zielsgenoten, zoals  
blijkt uit projecten met filmmaker 
Bill Viola, of zijn bijdrage in  
de ontwikkeling van de iPad app  
The Orchestra, waar je enkele  
klassieke meesterwerken van  
binnen uit kan ontdekken.  
Samen met zijn huidig orkest,  
het London Philharmonia  
Orchestra, zette hij ook nog  
andere innovatieve projecten  
op, zoals de klankinstallaties  
Re-Rite en Universe of Sound.

Beklijvende uitvoering
Wanneer een dirigent met zo’n  
rijke ervaring en diverse achter-
grond klassieke meesterwerken 
onder handen neemt, dan kan  
het niet anders of die worden  
op een andere manier belicht. 
Zowel in de zevende symfonie  
van Bruckner als in Verklärte Nacht 
van Schönberg kan een dirigent 
het verschil maken tussen  
een doordeweekse uitvoering  
en één die je altijd bijblijft.

Bruckners symfonische muziek is  
zo groots en indrukwekkend  
dat een uitgekiende balans en  
een gevoel voor (gedoseerde)  
pathetiek onontbeerlijk zijn. 
Esa-Pekka Salonen bewees bij  
zijn onverwacht debuut al dat hij 
een groot bouwwerk als de derde 
symfonie van Mahler overeind  
kon houden, maar eigenlijk was  
hij daarvoor al in de ban van  
de muziek van Bruckner. Hij werd 
aangetrokken door de oerdege-
lijke en duidelijke vorm van deze 
symfonieën. Zeker de zevende van 
Bruckner is erg rijk aan contrasten. 
Lyrische, eindeloze melodieën 

wisselen af met imposante  
orkestklanken en ritmische  
stuwingen. Salonen en zijn eigenste 
Philharmonia weten die balans 
keurig in evenwicht te houden.

Grote emoties
In Schönbergs Verklärte Nacht 
komt het erop aan de grote  
emoties op een juiste manier in 
muziek te verklanken. De compo-
nist baseerde het werk – dat oor-
spronkelijk een sextet voor strijkers 
was – op een gedicht van Richard 
Dehmel. We zien een man en  
een vrouw die samen door  
een maanverlicht woud lopen.  
De vrouw bekent aan de man dat 
ze al het kind van een andere man 
draagt, en ze beklaagt er zich 
over dat ze haar huidige geliefde 
niet eerder ontmoette. De man 
antwoordt haar dat zijn liefde voor 
haar zo groot is dat hij ook  
het kind liefdevol zal omarmen. 
Het gedicht eindigt met een  
haast onverwachte positiviteit.

Hoewel Schönberg het gedicht 
haast zin per zin in muziek vertaal-
de is het als luisteraar helemaal niet 
nodig om het gedicht te kennen. 
Schönbergs Verklärte Nacht brengt 
de verschillende emoties op een 
manier tot uiting die ook als zuiver 
instrumentale muziek perfect weet 
te overtuigen. Aan Esa-Pekka  
Salonen en de strijkers van  
het London Philharmonia om die 
overtuigingskracht op het podium 
én in de zaal voelbaar te maken! 
 

 

 Concert van

“Anyone who  
composes and 
conducts at  
the same time  
is immediately  
suspect, because 
he must be faking 
one or the other.”

Esa-Pekka Salonen

Pearls reinvented
Parels zijn mysterieus, magisch en 
fascinerend. Eeuwenlang waren ze 
een privilege voor elitaire kringen 
en stonden ze symbool voor macht, 
rijkdom en prestige. Natuurlijke 
parels waren immers schaars en 
moeilijk te oogsten. Parelduikers 
waagden hun leven op zoek naar 
de kleine kostbaarheden. Ze moes-
ten diep duiken, lang onder water 
blijven en vele oesters openen  
om een parel te vinden. Maar  
daar kwam verandering in toen  
de Japanner Mikimoto aan  
het begin van de 20e eeuw  
op het briljante idee kwam om  
een vreemd lichaam in de oester  
te injecteren die dan uitgroeide  
tot een parel. Het succes van  
de cultuurparel was geboren.

‘A woman needs ropes and ropes 
of pearls.’ Dankzij Coco Chanel 
werden cultuurparels in de jaren 
‘20 een groot succes. Ook film- 
sterren zoals Audrey Hepburn, 
Marilyn Monroe, Grace Kelly,  
Jackie Kennedy,… zweerden  
bij hun parels. Vandaag staat  
de parel er opnieuw. Juweelont-
werpers bedenken originele  
creaties met de schitterende  
bolletjes. De parel blijft anno 
2018 een gesofisticeerd en stijlvol 
juweel. Hedendaagse stijliconen 
zoals Michèle Obama en Kate 
Middleton worden regelmatig 
gespot met een parelsnoer of  
een juweel met parel. 

Edelgedacht valt voor de tijdloze 
charme en schoonheid van parels. 

Naast een mooie selectie van 
Japanse cultuurparels, Zuidzee-, 
Tahiti- en Zoetwaterparels van top-
kwaliteit bieden we ook, exclusief 
voor België, de zeldzame Fijiparels. 
We verwerken unieke topparels  
in hedendaagse designjuwelen. 
Een parelsnoer krijgt een nieuwe 
frisse toets door toevoeging  
van een strak vormgegeven slot.  
De mogelijkheden zijn eindeloos 
en het resultaat verrassend actueel!
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EEN PAREL VAN EEN JUWELENPARTNER:  
EDELGEDACHT 

Greet Samyn zal ook deze editie de concertavonden van  
Gent Festival in perfecte banen leiden. Om haar extra te laten  
stralen, werken we samen met Edelgedacht, een parel van  
een juwelenpartner die garant staat voor eigenzinnige én tijdloze 
creaties. En tijdloos, dat zijn ze zeker. Je zag ze aan de halzen in  
de jaren ’60 van menig filmster en Coco Chanel ging nooit de deur  
uit zonder. Parels zijn helemaal terug van nooit weggeweest.  
Edelgedacht neemt ons mee in een vogelvlucht doorheen  
de geschiedenis van dit bijzondere sieraad.

Vormgeven in edele metalen

DE PINTE

GENT

  Kerkplein 7     09 282 42 14   www.edelgedacht.be 

  Koestraat 2    09 233 66 10   www.edelgedacht.be


