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Franziska Pietsch en Josu de Solaun zetten hun opwindende samenwerking voort
met een opname van Franse vioolsonates. Van Fauré’s nostalgische verfijndheid tot
Debussy’s aforistische dromen, van Ravels eclecticisme tot Poulencs speelsheid,
sardonische humor en innemende sensualiteit. Op de cd staan nl. de Vioolsonate in
sol klein van Debussy, de Vioolsonate nr. 1 in A, op. 13 van Fauré, de Vioolsonate,
FP 119, van Poulenc, en de Vioolsonate in G van Ravel.Sinds 2017 hebben
Franziska Pietsch (°1969) en Josu de Solaun (°1981) een opmerkelijk partnerschap
gesmeed, waarbij ze elkaars muzikale temperamenten en gevoeligheden balanceren
en aanvullen. Franziska Pietsch, een voormalig wonderkind uit Oost-Duitsland, was
concertmeester van verschillende, prestigieuze orkesten in Duitsland en Luxemburg,
voor ze aan een carrière als soliste en kamermusicus begon. Josu De Solaun, de
enige Spaanse pianist die de Enescu- en Iturbi-competities won, speelde op zijn
beurt met orkesten en in recitals over de hele wereld.
Voor hun eerste cd (audite, 97-759) (foto), kozen Pietsch en De Solaun, twee
krachtige composities van Richard Strauss en Sjostakovitsj, muziek uit 1888 en
1968, over het complex, gepassioneerd en emotioneel, menselijk bestaan. Deze
opname betekende toen de start van verschillende duo-opnameprojecten. De
tweede cd van Franziska Pietsch en haar Spaanse pianopartner, Josu De Solaun, is
nu gewijd aan de veelzijdige wereld van Franse vioolsonates. De muziek neemt je dit
keer mee naar het land van fantasmagorie, het wonderbaarlijke en bizarre, het
bitterzoet nostalgische, het humoristische, en het tragische.
Met hun gebruikelijk zelfvertrouwen en artistieke intensiteit, verkent het duo
emotionele landschappen die deze van hun vorige cd aanvullen. Voortbordurend op
de uitbundige feestvreugde, ernstige tragiek en brute realiteit van de Sonates van
Strauss en Sjostakovitsj, zweven de musici nu tussen de polen van droom en
werkelijkheid. Ervaringen en emoties worden weerspiegeld in een visionaire
droomwereld, externe realiteit wordt intern weerspiegeld, innerlijke emoties en
beelden worden werkelijkheid en roepen nieuwe emoties op.
Droom en werkelijkheid spiegelen elkaar. Fauré, Debussy, Ravel en Poulenc,
creëerden deze spiegelwereld op verschillende manieren. De rode draad is het
fantastische, de magie van de verbeelding, de poëtische afstand tot de werkelijkheid
en de intense omgang met innerlijke emoties. Zo wordt de droomwereld een
toevluchtsoord, zowel voor de luisteraar als voor de uitvoerders. Heel bijzonder.
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