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3 bijzondere cd’s op het label Audite. Uniek!
Paul Tortelier (1914-1990) was, naast Pierre Fournier, de grootste Franse cellist van
zijn tijd en een van de meest gevraagde, internationale solisten. Eind jaren dertig
startte hij zijn carrière, die ruim vijftig jaar duurde. In deze kamer- en solowerken van
Bach tot vroeg modernisme komt Torteliers expressief en elegant spel tot zijn
recht.Deze editie presenteert kamermuziekopnames uit de archieven van
Deutschlandfunk Kultur: een indrukwekkende illustratie van het enorm repertoire van
deze geweldige cellist aan het begin van zijn carrière. Drie werken die hier zijn
opgenomen, zijn nu voor het eerst op cd beschikbaar in zijn interpretaties,
Schumanns Fantasiestücke, op. 73, Alfredo Casella’s cellosonate in C en Torteliers
eigen “Trois p’tits tours”, waarvan alleen het derde stuk, “Burlesque-Le Pitre”, eerder
op cd beschikbaar was. Deze release maakt deel uit van de serie “Legendary
Recordings” en draagt de stempel, “1st Master Release”. De term staat voor de
uitzonderlijke kwaliteit van de archiefuitgaven van Audite, die allemaal, zonder
uitzondering, zijn geproduceerd met originele banden uit de radioarchieven. De
pianisten zijn Lothar Broddack en Klaus Billing.
Paul Tortelier, geboren in Parijs, werd op twaalfjarige leeftijd student aan het
Conservatorium van Parijs, waar hij vier jaar later afstudeerde als beste cellostudent.
Zijn leraren waren Louis Feuillard, (1872-1941), de auteur van de belangrijke
“Exercices journaliers” voor cello en Gérard Hekking, en zijn docent harmonieleer
was Jean Gallon (1878-1959). De Nederlands-Franse cellist, (1879-1942) Gérard
Hekking was ook de leraar van Pierre Fournier en Maurice Gendron. en Gallon was
ook de leraar van o.a. Maurice Duruflé, en Olivier Messiaen. Van 1935 tot 1937 was
Tortelier solocellist van het Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. Hier speelde
hij onder andere de solopartij in Richard Strauss’ Don Quichote. Dit stuk werd later
veelal geassocieerd met Tortelier. Hij voerde het vaak uit en maakte er ook opnamen
van. In 1939 trad hij toe tot het Boston Symphony Orchestra. In 1947 maakte hij zijn
debuut in het Verenigd Koninkrijk, waar hij opnieuw Don Quichote van Richard
Strauss speelde. In 1950 werd Tortelier door Pablo Casals geselecteerd om te
spelen als eerste cellist in het Prades Festival Orchestra.
Paul Tortelier werd in 1956 professor aan het Conservatorium van Parijs. In 1969
verliet hij als gerenommeerd pedagoog, het Conservatorium voor de
Folkwanghochschule in Essen, waar hij bleef tot 1975, en daarna gaf hij nog van
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1978 tot 1980, les aan het Conservatorium van Nice. Tortelier gaf les aan o.a.
Jacqueline du Pré. In 1955 maakte hij met de toen wereldberoemde, Engelse
pianist/begeleider (senior staff accompanist van de BBC), Ernest Lush (1908-1988)
zijn televisiedebuut op de BBC. Daarna gaf hij voor de Britse televisie nog een reeks
masterclasses die een groot succes waren. Tortelier schreef ook het boek, “How I
Play, How I Teach” (“Comment je joue, comment j’enseigne”), uitgegeven door
Chester in Londen in 1973.
Tortelier is tweemaal getrouwd. Zijn eerste huwelijk, met Madeleine Gaston, eindigde
in 1944 in een scheiding. Daarna huwde hij met de celliste, Maud Monique Martin .
(°1951) (foto). Uitzonderlijk is het feit dat hij zijn kinderen terugtrok uit het formele
onderwijs om zich enkel aan de muziek te kunnen wijden. Tijdens een interview op
de Britse tv werd hem gevraagd of er geen autoriteiten in Frankrijk waren waardoor
je kinderen naar school moest sturen. Hij antwoordde: “Ik ben een solist en zij zullen
solist zijn.” Zijn zoon, de als violist opgeleide, Yan Pascal Tortelier (°1947), die les
kreeg van o.a. Nadia Boulanger, is een internationaal bekend dirigent geworden, zijn
dochters, Maria de la Pau (foto’s) is pianiste, en zijn andere dochter, Pomone, is
celliste,fluitiste en zangers…
Maria de la Pau (foto’s) werd geboren in 1950 tijdens het eerste festival Pablo
Casals in Prado. Casals (foto) werd haar peetvader (foto) en gaf haar de naam Pau
(vrede), die zij naast haar familienaam gebruikt. Op vijfjarige leeftijd kreeg zij haar
eerste piano- en vioollessen waarna zij definitief voor de piano koos. Zij voltooide
haar opleiding aan het conservatorium van Parijs bij Jeanne-Marie Darré en lelia
Gousseau, en na haar studie in Parijs volgde ze les bij de pianist en Brahms
specialist, Detlef Kraus in Essen.
Lothar Broddack (1930-2019) was als pianist vooral actief in de jaren vijftig. Hij
maakte een aantal opnames met celliste Zara Nelsova voor Decca en begeleidde
ook de violist, Michael Rabin. Hij was een ervaren pianist die piano doceerde aan de
Universität der Künste in Berlijn. De Duitse pianist Klaus Billing werd geboren in
Düsseldorf in1910 en overleed in Berlijn in 1991. Hij maakte in de late jaren ’40 en
de jaren ’50, naast Hertha klust, naam als begeleider van de jonge Dietrich
Fischer-Dieskau.

page 2 / 3

»audite« Ludger Böckenhoff • Tel.: +49 (0)5231-870320 • Fax: +49 (0)5231-870321 • info@audite.de • www.audite.de

page 3 / 3

»audite« Ludger Böckenhoff • Tel.: +49 (0)5231-870320 • Fax: +49 (0)5231-870321 • info@audite.de • www.audite.de

