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De stem van Jan Lisiecki zet mensen op  
het verkeerde been. Met de ogen toe klinkt  
hij makkelijk enkele decennia ouder. En toch is  
hij nog steeds maar 22 jaar. De Canadese toppianist 
met Poolse roots straalt rust uit door zelfkennis, 
dankbaarheid en het gedisciplineerd steeds hoger 
leggen van zijn persoonlijke lat. Een gesprek met  
de man die vijf jaar na zijn passage op OdeGand 
samen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
het slotconcert voor zijn rekening mag nemen.

Interview: An Rosiers
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Jan Lisiecki piano
Martin van de Merwe hoorn
Wendy Leliveld hoorn
Laurens Otto hoorn
Richard Speetjens hoorn
Rotterdams Philharmonisch Orkest

Antonello Manacorda dirigent

PROGRAMMA

Robert Schumann

Konzertstück voor 4 hoorns  
en orkest in F majeur, Op. 86
Frédéric Chopin

Pianoconcerto nr. 2 in f mineur, Op. 21
Johannes Brahms

Symfonie nr. 3 in F majeur, Op. 90

DAT ONMOGELIJKE  
BEEST LATEN ZINGEN
DOWN TO EAR TH  TOPP IANIST  JAN L IS IE CK I

Op 22-jarige leeftijd bestempeld 
worden als “perhaps the most 
‘complete’ pianist of his age” (BBC 
Music Magazine) beschouwt de 
verdomd mature Lisiecki eerder als 
een opdracht dan een compliment. 
‘Natuurlijk zalig dat mensen mijn 
werk appreciëren, maar ik mag  
niet op mijn lauweren rusten.  
Een volkomen muzikant zijn, 
betekent voor mij dat ik me moet 
blijven ontwikkelen. En aanvaarden 
dat ik eigenlijk nog geen snars 
weet van sommige zaken die ik 
dacht te begrijpen.’ Die houding 
neemt hij aan ten aanzien van  
de muziek, maar ook daarbuiten.

Dat is ook wat hij zo apprecieert 
bij andere grote, ‘complete’ muzi-
kanten. ‘Het zijn vaak ongelofelijke, 

vriendelijke mensen met veel 
levenservaring en naast die  
wonderlijke, gigantische  
muziekkennis ook andere  
interessegebieden.’ Volledig  
in de lijn van zijn persoonlijkheid 
noemt hij niet graag namen. 

Perfecte piano composities 
Dat hij tijdens het Gent Festival 
Chopin’s Pianoconcerto nr. 2 speelt, 
mag niet verwonderen. ‘Mijn  
band met Chopin is hecht. Hij is  
een bijzonder persoon in mijn  
leven. Als componist, maar vooral 
als pianist. Zijn muziek is zo goed  
aangepast aan ons instrument.  
Zijn composities laten toe alle  
mogelijkheden van dat ‘monster’, 
de piano, te benutten. Dat onmoge-
lijke beest temmen, laten zingen en 

er verhalen mee vertellen. Chopin 
haalt gewoon alle lyrische kwalitei-
ten van de piano naar boven.’ 

Sacrale ruimte creëren
In polariserende tijden raken we 
volgens Lisiecki door social media 
en andere mediabombardementen 
helemaal de weg kwijt. ‘Maar  
gelukkig kan muziek een soort 
sacrale ruimte creëren, weg van 
dat alles. Voor mij is het magisch. 
In een concertzaal moet het ook 
echt gaan over de muziek. Heerlijk 
dat je er dicht naast elkaar zit, arm 
tegen arm. Iedereen is daar om  
de muziek te vieren.’ 

Ik weet wat mijn kracht is
‘Muziek draagt in zich ook macht 
over mensen.’ Lisiecki vertelt het 

bijna plechtig, ‘om honderden 
mensen te inspireren vanop  
een podium, dat is de bijzondere 
macht van een muzikant. Natuurlijk 
weet ik dat er andere krachten zijn, 
maar ik weet wat de mijne is.’

Sinds 2008 ervaart Lisiecki ook  
een heel andere soort kracht door 
zijn werk voor Unicef, onder meer 
als ambassadeur voor Canada. ‘Als 
muzikant kunnen we zoveel posi-
tiefs creëren, bijvoorbeeld ook via 
liefdadigheid. Unicef spreekt me 
het meest aan omdat de jeugd  
de mogelijkheid heeft om  
de wereld te veranderen. Unicef 
creëert de basiscondities met 
water, voeding en opleiding. Zon-
der die drie kan je de jeugd niet 
empoweren. Ik voel me gezegend 

simpelweg door in Canada  
geboren te zijn. Teveel jongeren 
hebben minder geluk.’

Twitterende havens
Dat het slotconcert voor Gent 
Festival geprogrammeerd wordt 
samen met North Sea Port, haalt 
even de speelse jongen naar  
boven in de volwassen muzikant. 
De Canadese pianist, afkomstig  
uit één van de belangrijkste  
handelspartners van North Sea 
Port, reist graag per schip als  
het even kan. ‘Alles komt voor mij 
samen wanneer je op die uitge-
strekte leegheid kan vertoeven.  
In havens kan je de landen waarvan 
je droomt bijna voelen en ruiken. 
Onlangs werd ik vermeld op  
de twitteraccount van de haven van 

Barcelona, hoe cool is dat!’  
De twitterverantwoordelijke van 
North Sea Port weet bij deze hoe 
een toppianist blij te maken.

Magische herinnering
Aan zijn passage tijdens OdeGand 
2013 heeft hij levendige herinne-
ringen. ‘Wat was dat betoverend, 
daar op het water! We speelden in 
het centrum van de stad. Een leeg 
plekje omgeven door massa’s  
mensen.’ Gent Festival kijkt er naar 
uit om deze rising star opnieuw  
in de armen te sluiten. Tijdens  
het feestelijk slotconcert beleeft 
Lisiecki hopelijk opnieuw een on-
vergetelijk moment! 
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Het Festival sluit af met een romantisch hoogtepunt! Drie meestercomponisten van de romantiek: Schumann, Chopin en 
Brahms uitgevoerd door één van de beste orkesten op het moment, het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Een modern 
orkest met sterke wortels in de traditie van de klassieke muziek en het temperament van de thuishaven Rotterdam.

Jan Lisiecki


