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Christo Lelie

.:r.,:.,nlangswerdineenEPTA'bestuursvergaderinghetideenaaruoren.gebrachteen
,1" 

' ', '"rr'rli"it l-rr* in t r, pi'no Bulletin ti begi'u"n' onder het motto'Goed gedaan

' .. ,,":' iu., oJ,Goeil geilaan Meester' zouilen jo,ge, Neda'landse laureaten udn cotlcoursen

kort worilen gellnteruietud, waLarbnj het accent zou kinnen te liggen op hun eruaringen met de

pianoilocent die dit resultaai' *tgailU heeft gem-a.akt. De redixie uond het idee op zichzelf

interessant, maar benuijJe:ili, nJ"oiaorni, geschikte kanclidaten te uinden zouilen ziin die

zinnig kunnen praten orro ii, toch bepirkte ondertuerp. En als dat tutl het geual is,

hebben deze jong, *'n"n uast en zekei ook ouer andeie Jacetten van het vak het nodige

te melden. vandaay dat de redactie heefi besloten tutl met enige regelmaat een aan de weg

timmerenderep{esentmtuandejongegeneratieaanhettuoordtelaten,maard'anineen
uolwaardig interuieu

Inaprilvanditjaarwerdin(JtrechtuoordeachtstemaalhetlnternationaalFyanzLiszt
Pianoconcours g,houil,,,. n]r|,,, in dit blad is hierouer meer te lezen. opmerkelijk was

datilitkeet,geengeborenengetogenNederlandersdoordepreselectiewarengekomen'maar
dat de twee hoogste pntrrrirrrirn geLuonnen door kandidaten die in Nederland studeren'

Oniler hen is de 26-iar:1ge ilino iu'tod'e uit Georgi| het langst'" l': ^y"tt 
intensief

met ons lanil uerbondei. sina, 2003 woont en stuiJeert ze hier. In 2007 behaalde zii

haarMasterTlianoaanhetKoninklijkConseruatoriumteDenHaagenmomenteelstudeert
zebiiJanWijttaanhetConseruatorium,anAmsterdam,I4aknahaarkomstuitTbilisi
deeilzealuanzich'pn'k'ndoorin2004hetnationaalpianoconcoursuandeYoung
pianist Founilation te tuinnen. In het Liszt-concours won zij de tweede prijs' slechts nipt

uerslagen door eerstepr4s*l'*'ool* Vitaly Pisarenko' Nino Guetadze wist teuens de prijs

ran de internationale m.uziekkritiek ei ile publieksprijs in de wacht te slepen'



"F| ls ecrl hoop qcbeut'd irr c'le eel'ste nr:randen na het Liszt-conc.urs. Het isee$'elcllq zorls tlc tlt-qattisalic qcclurcnclc' clnc j:rlr lls ecn v-o1r,r.:raraig .,rrr...trgentschapvoor or]\ rtrtion:,11., en intet.n:llionale tour.uces olqlniseert,,, r,ertelt Nino Gvetaclzeer)rhou\1.rst. Zc rs rer tel'Llg \'rn een concertl-eis n.rlr-Zuirl-Anrenka..._h,erst ging hetll:t:tL Eclt't'iol" Ill cle hootdstad Quito is sinds ecn pl.rr j.rrr L-cll Fr:rnz LisztAc:rde'rie,\\':r:ll'lllcrr hct Liszt-concrours een sarnenrverkingsverbancl heefi. Ik hcb daar ec' recitllcn rnl.tclcllssL's gegLrven en voor de radio gcspeelcl.Verr.olgens qinq hct naar Cur:rcaotn \t.tt\ L.

Liszt-concours
In Zuicl-Amerika spcercle Nino Gvetacrze turee verschilre'de recitarproqla'r'ra,s.naarop stonden naast het concroursrepertoir:c dc tr.vecde Sonate r"l, p.,,ka4"rr a,-r.,,ar.,chopin dric walsen ert de Bar,:arol1e. Het is duiclelijk dat Liszt nicr haar e'ige en ookniet haar eersre liefcle is. Haar favoriete corrrporistc', zt.,.t zc,z5n choprn, Schuber.t,Scliu'ran' en Bcerh.r,.e'. L)at ur:rs tijde's haar r-cr:richrrrige, .;;;.;:;,,.,rurs i' haarberradcring van Liszt hecl eoecl lruorLr..I. I)c, dernonische kant van Liszt staat ver vat]haar eige| vrienclclijke cn opeel'ektc n:rtlrllr. F{ocu,el zij nreer clan volcloencle techniekbczit, liet Nirlo ziclr rlooit r-erlciclen cl:rar ecr shorv van tc nraken. Haar kracht l:rgcir-riclelijk irr clc h'rick r-rrt rle liecltranscripries. cic epick vrrr cie Ballaclcs en hct opirltelligente Nijzc strttcturefen \:irlf cen grote vornr in de Sonate in b.fi:'ridcle' va,het vir:tuoslteil:r'et'toon v:rn cle vele klavierleeswcrl dic aan de u,edstrijd n.reededcnu'a: \ttlo Gr-etadzes rlruzikaal gezoncle en syrnpathieke spel mincler ovcrcjorderend

e1] spL'ct:]cul:lir, nra:rr tegcl5k e-en-ve.radcming. Dit rrcrklaart stellig \,vaarorrr z5 bij hetrrrerendcel van het publick zo geliefcl rvas.

. "Inderclaad ben ik gcen typischc Liszt-spelcr 
'an het bravorretype zoals dc mecstew'innaars van de aieelopc-' Liszr-concoursen drr r.,.r .r.r",r", ,.; N;;" ars ik haarvraag \\rat haa. ber'voser heeft aan het concours 1nec. tc doe'.,,1)ai ik'ree grng doensnaptcn nlijn vriendc'n en collega'.s dan ook tot:ral nict. Maar: ik uroct ruets hcbbenvan het vooroordcel dat een nrusicus slechts op 66n gebiecl ofin 66n rrfr ro.-, knnnenschittere'. Als.lc' voldoerdc- talent hebt 'roetle je op ee' breed vlak kurrnen waar-nr:rken'.Dat hoort bri het pr-ofessioncel zg'.vandaar iat ik mij i' hct Llrr,-.orr..r,-,.,

llestort heb.Achteraf gezien ben ik heer bfu a"t ik heb cloorge".r.,, i,,r-,ldels denkerrnrijn vrier-rden daar net zo over.,,
De vraas clringt zich op of het instuclerc' van het o'rv:ingrijke cn comprexeconcoursrepertoirc rliet een tc gr-ote belasting was voor icrrrand die niet dc- ambitiehad Liszt-specralist te r,vorclen. "H"t *.r, goed-te clc-ren. Ik had narnerrjk Lirrt, t*...d"Pianoconcert er Sonatc ir b al crrige ja.e' ir-r 'rij' virrsers. Eerst heb ik cler-erplichte stukken irgestudeerd .roo. ,j" presercctie, ii. ir, ,"pr.-t., zo6z ,rr".a-:ho.clen. Daarna had ik nog een harfjaar ie tij.r voor cle rcsterencle u,erkerr. Na het- :---o.1rs zeggen 1rense1l vaak tegen nrc:'Jc- u'ilt voorl0pill v:lst qeen noot llrerer van

r ' ' -'.lL-n ", maar her tegendeel is rv:r:rr. dc intensieve k"rr,-rir,-,rJk;rrg me t Liszt hecftr '- .,- ,'rgele'crd.vroeger kc'de ik zijn'uziek ove^vegerd dcro-..:.r.rz1dig., op: ' -- - : -: : - --:r:t uifi'oeringen, maar al studerend ontdekte ik iat zrjn r,verken rnuzikaal-:' '- -r -- : :l-l'l'en en altijcl rveer de niogchjkheid bieden aan het klavier ee, v-erhaali: "::- : -: ,' :::r gccD moment n"r.r."l.l geraakt door zijn oeLlvre, d,ri zo ge'eldig-.''..''.'
,,..r-)---t ', :tt.': .. ''ktc nlct haar otrtspatrnen spel en zonnisc podiurlurtstralirggcclllr'c:-!-': r-:- - : : ' r:cr cle indmk zich door hard knokke',r,ir,.",, finaleplaai
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te willen verzekeren. "Dat klopt. Her was mijn instelling optimaal te musiceren, onr
vervolsens rustig af te wachten w:rt dit zou opleveren. Dat is veel sezonder dan tlet
de hoogste venvachtingcn cen concours ingaan. Als je dan 1a de 

-eerste 
ronde eruit

wordt seqooid is de ontgoocheling des te !!roter. Dir wil niet zeggen dat ik niet
gespannen was. Vooral de tweede finaleronde die in het Beatrix Theater werd
gehouden was een hele opgave. Een avond eerder hadden we invredenburg Leidsche
Rijn met orkest moeten spelen. Normaal is het pianoconcert de climax van een
concours. Het viel daarom niet mee om een dag later nog een recital mct piano_
transcripties te moeten geven, en dat in de wetenschap dat dit in een zaal rnet een
gortdroge akoestiek rnoest gebeuren. Aan de andere kant wist ik dat we alle drie
onder dezelfde condities zouden spelen. Bovendien zaten we al in de fina1e. dus zo
erg vond ik die gala-avond nu ook weer niet."

Concerten bij kaarslicht
Nino Gvetadze werd in 1981 in Tbilisi geboren. Haar inmiddels overleden vader

was natuurkundige, haar moeder wiskundige die de kost verdiende met bijles geven.
Een ge'rakkelijke.leugd heeft zij 'iet gehad in het door oorlog .r-, "r-o.d" geteis_
terde Georgid, het land waar ze desondanks zielsveei van houclt, zo bl5kt uit alles wat
zij vertelt. "ln Europa denken velen dat Georgi6 ecn soorr provincie van Rusland is,
maar niets is minder waar. vanouds is het een zelfstandig land met een heel eigen
cultuur, taal en zelf! een eig;en alfabet. In 1989 stortre de Sovjet-Unie in en Georgid
kreeg een eigen parlernent. Hierna voigden vele jaren van ellende ten gevolge r.r-, .-.r-,
burgeroorlog en de conflictcn nlet het buurland, de Russische vazaLstaat Abchazie.
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vanaf mijn achtste tot rnljn zcstiellde ler-cnsj:r;u bcleefden wij barre tijden.we zrten

zonder elektricitcit, g., !r, ..-,,rr',r s-:rter. ,\h;rr .r1 ltjdert Georgidrs kou en k'jgen
ze geen sahrissen. ,. l-r11.-.,-r of gc-\\-ckl eu cllthor,lsi:rst. En ze biijven muz'iek rnaken.

De concer.ten glngrrl orr.t.. .ri. oill.r-:rjig1-r:ilu ioot ett r-onden clikw5ls plaats bij

kaarslicht. figeirlilf \\.r. LLi -i:..1 :..]]t-,.;-:1..-,.t1 Q3.rrsici etl i-tluziek zrjn onlosmakelijk

rrrcr ,lk.r.tt'r'rl','rt.l. 1' \1.: \ " r 1:: -: ": ' -'l) i'( lll:r\\(kkclrtlt'pi:rno- cn

zi:rllgs.ho()1. l)r. sorre,> j.t,u,,-.i:: ,tg=:::: -r --:-.:. ::-.e rolkslicdrrrdide. c)p de scholen,

ir.r cle kerkei-L lrt r-oor-ll riiirns ftl]lt::i: ::, "'. ::':: :r he el \-.rt ;rtqczotlqcn, drie- of
r ier stetrrtrrig."

,\l.r :rnicli jk l.rg hct 'ie r 'oor J- _- .: j -: . - \::t.. i.ia'iste zou rvo,rden. "\\.irnt", 1cgt

ze r-rit. "ttierllrtrcl itl onz.' lanlilic z'" ': i-':--'::-:i \\e hrdden rvel een piano in dc'

s-oonkartteL st:l.ln. L)f,:lrop Ltes.':l -': '-' : :'--;: -it -lcdles die mijn grootnloeder zong

n:l le spelen. Ook gine tk i.r- -- t '-- 'i- "::::loq qoed d:rt nrijn eerste stukje in

Fi-gr-oot stond: ik..., .1.,1 .-: ;'l ' ': ::::: U::crrldci5k heeft een vriendin van mijn
,.toad.r. die proicsiiorl::- :- --' --'- ' -r -:r'-':-:il rltij tlaal de rnuziekschool te sturen"

Het rrlr-rztekon.]::'' --' -:- ..-l ': -- ::' -i: :l:--:lc es-Sor'jetlanden heelt een heel

r-ritecbl'eicle L'i] -,: ll-.-: -: - ':---:"-: ::: -:::tl]lir qcricht is op het ll:rar boven

halen vln:.:-;:-:'. ,, .,. .,'..', --:-,-"i: -:cil:rlsctl zijn er speciale muziekscholen'

ter !ooi'--:'::--i: - : -:. r- '-'-i': Z'- "ttii in Tbilisi' rvaar die school l'ret'Muziek-
g\'1r11r-.i-,.:r:-,--::-.-:\-:'':i:rghierr-an;rfhaarvijfilenaartoealspianoleer-
lin:. ll- ..:.,- .-t.l ... - ,' - -i-''::rli::l op de not'male basisscl'rool' ma2lr 11:1 de viifde

-:....--- -:,-.: r- ,. -:r-.ii:11 irl nlidclelbare schoolopieiding op het Muziek-

-.r . ... -: :r-.::--- 'l )'.i s:rs belangrrjk, want we kregen naast trvecnraal per
l. .,. -. : : ,-,_.. ,,..,r,..rric1eer, analyse cn muziekgeschiedenis. Dat zou een te

,- .r-r.-: -j .... j ---:, :L'\r'L-est 0111 goed te kunnen courbineren nlet het curricultLrn

:,r -- : -, '-i'i:..-11-t' school"
l. : ,:-.1-: :rriii tSne herinneringen aan haar studietijd op het Muziek-

-: . .,: ,-. '..-jls u';Ls dat icderjaar een concours rverd gehouden De rvinnaars

',-. .,,. ::.. - -:,-'..::gl'r'i.'Cn mochten nret orkest optreden' Nee' niet zo lllAltf een

r--- :..:._. r --...: 1t1er l-ret Slrntfonieorkest van Tbilisi, in de grotc zaal van onze

:r.-.-.::..-.-.- :- .-- rn .le l'hilharirlonie'Zo heb ik al op mijn zesde voor dc eerste kcer

-r-.:.':\:i:::,---lloPtreden,inhetConcertoinFvanH:indel'"
\i-- - ::. ,,:rile spreekt Nino over haar eerste pianolcrares,veronicaTirrl'ranishviii:

'.Zii i. :::- i-,:.,1 bijzondere vfouw 1llet een enornle toewrjdingl voor haar leerlingcn'

-\,r.1.r. ritri3lrrcll die ee1 talent oncler h:rnden kljgcn, geven vaak direct de noei-
iti..:c .:,,rkken op. Sonrs spelen clertienjarigen il c1'ropin-sonates' Dat is natr'rr'rrlijk

.r:-:1.rse[jk: rl kur-rnen ze nrisschier-r de noten rvel realiseren. zulke stukken begrijpen
,. ,,:.,-i-,r1ijk ondenkbaarr op dic lecftijd. Hoe anders was het bijVeronic:r. Ze rvas cen

l.r:cl r.r-rstig rype mens -.i ..,r ror'ralc persoonlijkheid. Haar onder-wijs gine niet

alic-en over nlLlziek: we bezochten theaters cn musea en spraken vaak over kunst'

Ze behandelde de stof op cen uiterst frcttisc cn sensitieve nlanier, nooit 'over the top"
lnaar oersezoncl in een ontspannen sfeer. Dat rvil niet zegllen d:rt ik geen lroeilijke
stukkeri heb gestudeerd: ik speelcle de Ballad,:s v:rn chopin, de Thrantelln van Liszt c'n

r,:rn Schurlan n de Humoreskc en het Pianoconcert. MaarVeronica vermeed composities

lnet celr diepe. filosofische inhor-rd bij haar jonge leerlingen. lk beu haar en mijn
lr.lcre clc-,centcn bijzonder dankbaar. Zij rna:rkte1 n-rij tot cle pcrsoon die ik nu ben'

Door cle brsis clie cloorveronica is gelegd, merkt iemand brjvoor-beeld niet ran mij

cilr ik zcnr.ru-achtig ben tijdens optreden. Natur"rrlijk ken ook ik zuikc spluring' mrrr
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van totalc p'rniek is bij mu nooit sprake.AJs ik op het podium zit, realiseer ik me datik moet proberen dc beste.prestaticr te leveren, rnaar bovenal te genieten van de nrooierruziek dic ik mre vertor[en. Hcr is ecn *o.a -iaa.t tcgcn farr.rngsl om Jc ervanbcrvurt te zlin dat her gcven 'rn een (-onr.ert ee, heer speciarr en het.rrijk rnorrrcnt is.De 'r'dc'rhalf uur v.rn het recitar zij_n volredr,g rroo.lo* het publiek kor't uitsruitendom naar.jou te luisteren. Dat is toch geweldigl,,

Techniek

N

CN
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i
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volgens Nino was het piano-ondenvijs dat zij aan de nruziekschool en rater ophet conservatorium kreeg nooit primair *iri.r-,, op techniek. ,,-we moesren wel eenexanren in too'ladder-.en akkoord"nrp.i do.r-,, dus ik heb ".;, *.' techniekoefe_ningen gedaan, maar techniek *", ,rooit'd. k..r-, ,r.r-, het piano_onderwrjs: clat was hetwerken aan de structlrur e. de klank van een stuk. Ik heb'nooit *"".rrirrt. technischeproble'ren gehad en orn die ,.,r.n .,..d., geen speciare technische oefeningenhoeven doen. Naruur'1k kom ik in de *".rL at" ik studeer wei specifieke moeilijk_heden tegen die ik dan extra aandach, -"", geven, maar techniekstudie is nooiteen doel op zichzerf voor me geweest. Met het ir, "[.rh"rri. .r,'Jr.rr. varianrenstuderen van etudes, zoals ik drl R.rsris.h" coilegat tijdens het concours fienetiekhoorde doen, heb ik me ook "ooit t ."ig;.ho.rd.r.,,Nino vertelt dat ze voor h.t kr.u..-n 'an de toon niet over een ,radekastje,beschikt 'ret kant-en-klare aansla*,.lrr"t.i." orn de gewenste krank aan hetinstrument te ontlokken. De too'pr1d,r.ti" i, bij haar grotendeers een kwestie vanintuitie. "Het is vaak op het moment "r" .;;en onmogetijkh eden ""i q.,,1..,g.1 di. j. ;;;::I-;_:.:'ffi1 i"r T:.,]ll\H:..lwaren de meesre pianois kraritaiief "i.t g"*.rai; Ik ;;j';.;;.'n;., artijd heelleerzaam om op sterk van erkaar verschrll:,r;" fr..l.n ,; ;;.i.;. "i, ^ natuurlijkmoeilijk op een lelijk kiinkend en srecht "r*.."g.ra irrrrr.rrrr.'rrr--ooi'i. ,p.t.rr, ,rr"".dat is nu juist de kunst.Je reert daar h."t rrJ"irr^.rr. En des te ge'rakkerijker is het alsje in de concerrzaar een prach*ler:gel aantreft. Die reikt je nieuwe idee.n aan.,,Geco'fronteerd met de tegenovergester.e mening dat een p*",r, rr.i -eest gebaat isbij een perrecte studievrer-igel ,r'"i', ,..g"".iffi.:il;;,::ijJ';:;,",ren op alleminder goede e'anders klinke"a" rt..r[.i, iie.;e rn de concerrza]en regenkornr, alsje thuis op je perfecte vleugel 
".r-, 

id..t"',r.rattt,rg hebt bedacht?,,op haar zestiende werd Nino toegelaten tot het conservatoriurn van Tbilisi.opnieuw trof ze daar een inspirere'deiocent in de persoon van Nodar Gabunia."Hij had zeer veel fantasie, riet, me ri.- l;;;; heel veel kanten op kunt mer eenconpositie en daar 
"rg. 

rr..1 in kunt gaan. Gibunia was een erudiet nran mer eenenorme kennis van r'ruziek in het algeireer. H4 *", zeif student g";;;""" de groteAlexander Goldenweiser op rret 
-Moskouse'conservatorium. 

Daarnaast had hijcompositieressen gehad van niemand minder dan Aram rrr"r.rr.i"rir". Ja, somsrefereerde hr-1 wer eens aan die iessen.Ars rr1 rr1r"orrr"eld vond;";il;;" pianissi'.rogeipcelde prs\rge nrecr khnk nroest qcven * i'n a;, vervolgen, n:arzijn rrrcning mllrmondjesmaat deed, riep hij: "I{hatcharuri^o )-ou zeggen: presenteer het rne op eenbordlel" Met andere *oorJ.n,..*... .*pli.i.tl:.
Helaas kwam Gabunia, nadat_Nino t*..1r.. bij hem hacl gestudeerd, te over-lijden' Haar vorgende docenr was Nana Kh.,b*ia:,,Zij richtte zich sterk #;.I"i]llhet hoorbaar maken van muzikare lagen.,, 

-"-*' 'l rrLrlllc zlcn sterK (
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Naar Nederland
Na het behalen van haar einddiplotna in 2003 kr.vam Nino naar Nederl:rnd om

b5 Iraul Komen aan het Koninkh.lk Conservatoriunl te Den Haag te gaan studeren.
'Waarom de ker-rs voor Nederland? "De dochter van Nodar Gabunia is musictts en
woont in Amsterclarn. Zij vernatn dat ik graag in het'Westen wilde studeren en kon
een Nederlandse sponsor voor trle vinden. tsr.1 Paul l(olnen kwam ik, omdat zijn
vrouw, de voortreffelijke pianiste Nata Tsvereli, ook uit Georgid komt. Dat ik naar
Europa r,vilde om nog verder te studeren, had te rnaken met mijn behoefte rne in
uitr,'oeringspraktijk te verdiepen.Wat dat aangaat is het muziekonderwijs in Georgid
sterk gednt op het Russische. Bach wordt bijvoorbeeld heel strikt eespeeld, met een
grote nadruk op de stemvoerinsen en fi-aseringen, maar gespeend van iedere vorm
van fantasie.Voor Mozart en Beethoven geldt zo ongeveer hetzeltile. Ik realiseerde me
dat cleze cornponisten in-West-Europa hebben geleeftl en was er zeker van dat hun
esthetiek in die contreien beter beerepen en onder-wezen zou worden. Dat bleek
ook zo te zijn. Paul Komen speelt zelf veel op fortepiano's en kon me natuurlijk het
nodige vertellen over de mogelijkheden en onmogelijkhecien van die instrumenten,
.n de consequenties daarvan als je bijvoorbeeld Beethoven op een Steinway speelt.
:,i ri Rrch betreft nrerkte ik dat zijn muziek hier veel vrijer wordt gespeeld. Men
. :-i cr lr-rstig versieringen aan toe. Dat is historisch gezien volledig juist. In Georgid
'.' ::: :r--:n clat ook wel, rnaar merkwaardiger-wijs durft tnen het domwes niet te doen.
-r, r:ir "-'nict rvaarom dat is."

,l . -r' :ri: rlgcmeen heeft Nino het Nederlanclse muziekonderwijs als veel vrijer
J:-..:::_ --,..- :r:l Georgische."Het eerste jaar was daardoor behoorlijk moeilijk voor
r:tr. i:-- -:::r: r:r--q ik trveemaal per week les,vaak anderhalf uur per keer of langer.
L)e i::..:'.-,-.i -: r.l.nraal r,oor jou. Natuurlijk was Paul er ook voor mij, maar het
ltto.ii t:t .-:. .-. f :': \r'eck gebeuren, en hij liet veel meer open' Par:1 zei: "lk geefJe
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:]:1].::,-e^:ll.r.':11:l:*.." ot:,J:.o.k,urr qmn en warrschLru,. jc ri.et ats.je re vcr ot
l:.,::lT:':T,l::: :1 1l'' u"i" r'"r-".,,t ,'-.,, ,il ,.u";;.'1. n:;i;.J;;;:ijl
i.:t:"*:' e' lc-re'n keuzcs.rc-..nr:rkcn. l):rt 'oncl ik heel lastie, ,rr".;;.ir,.;,i;het goccl 'o'r'uj' orrt*,ikkcrire se\\.eest. z. ",r,J.r," ii:;,;:"irffi;','i':ii;i,:.-'.i"J,l:rkeL.1krvilc'le err leer:c'le in nrc,zelf te geloi,en.',

at
T

=:!

YPF-concours
Narg gaatr ticn ntaanclen rracjat Nino tn Dcn H:rrg rvas ql:,1r stuclcrel, clet-d zc ltecaatr het natiottalc pi:rtlocotlcot-rrs, r-:rn d'-Yor,Ds Piariist Friurc-lation 1vtrr). Nienran,lkerrde.haar; dL-s te qrotcr u,as_ clc vc.rbazrnq ii.t ," .1" cerstc priis r,vor.r. ,.1)at 

I.r:rdgervc'1digc se'olsen'oor lrie. op s1ag r".s ik'i,, Nec.rcrra'cl ,.a"i1i'bekercr. Ik kreeggclcgcnheicl cloo'her helc l:rrrcl irr allerlei z:rle'. g'.or cr kleir, tc spclen crr vcelenraritlq op te doen' ottr ecrt voorbcelcl tc nocnrclr: in oktobcr 200.1 'rocht ik hettrvecdc Piatloconcct't v:tn Liszt spelcn irr de Clote Zral varr Het Corcertscbou*,,terrvijl dc u'innaar r,ar 1'ret tootrnalige Liszt-cellco1r.s. yi.gcli Slrr, Ltszts eerstePi'rrr'rtorrtc|r 'pc. ld,. Hcr i. rcrrk,,rrr rri.r iltr.\.rruir t,.'ap,r,pr'l,i.i,',,, ,,,r,, r.(,(.cnl!,(Jtrechtsc Liszr-ar-ontun1., op tcrug tc kijkctr.,,
Hcel rvaarcle'ol hcelr Nirto de nr:rsterclasscs L-r'varcn clie c-leypF cie rlselopc-rr jare'hc'elt geor:g;'risec'cl. "r)ae"ec *,'or-de' *.ij jongc ,,r,r.iJ-".,.-rr..iui:;";.irr.rr,,
hr c1e zo'cr van 2()07 bcharrclc- xino- rraa. iiaaster pilrc-r ir"Dc', Haag ,rer een'10+' lrr clic pcrioclc ra:lkte haar calrii're in een stroomvcrsrrc-llirrg, ter-w.ijl zr; tcec-hjker-tijd in haar pliv6 leven ec-n bcl:rnurijl<c vemncler.irrg cloorlralktc: Ni19 vrrer.d proecler."Ecn rlraancl na clc'geboot-te vrl] rnijn clochtertjc r,r,crcl ik door-hct cronscfviltofllrnrgebelcl nrc-t de nrcclcclt--riLrq cl.rt rL u-crtl .,jtqcrro.lig.l onr irr dc, rr...*r" ,.riek l)rie_c-la:rgsc' re auclitcr:en "nul ::tl ,'astelcrlss mn Jcan-yr.cs Thibruclet. Ik rrroe.st in clieatrditie Mocss.rsski's Sdtiltlcrti.Lttntoonsttllirqi spelcrr, tc-r-*.ijl ik ,1ezellilc ..o,r,iirr de I{leine Ztil y^t Hcr (loncertsclrou*, 
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collcc'l't :rl zolt r.tttr'oercti. En dat nret eerr b:rbv v:rn ccn n'nlnd thuisl Maar hct lr-rkte
woncler,'rcl. Ik u'ercl tocselaten tot de ln:lstel'clrss vln Thibar-rrlet en hij lodiecle rrre
rrrt otrr nret hetn IIa nirc 1'oic vln Ravcl te spclen itr c1e I)r'. Anton Philipsz:nl.
I)it opil'3is11 krccq ttott een starrtjc tocn Thib:mclet nle \-crvolgells lneen:lnr na:rr het
l\'luzickti-stir-:r1 van Spoletc'r i1r Italie, u'aar ik srlr)en rnct hern en solistisch qecolrcer
tceltl heb. C)r,e-ri€ictts ben ik in 201)9 qcvlargd tls Artist in rcsiderLtc in de Dr. Anton
l)h ilipsz:r:rl.''

Jan'Wijn
Hoelr,-cl Nino al cle diplonrals van dc conservatorir vanTbilisi en l)en Ha:ru op zak

hrtl, schreef zt'. zich voric jaar in om ook nos in Anrstei:d:rnr een M:rster-te behalen.
"lk hacl d:Lat tu.ee redenctr toe. Het M:rster-cliplonl:l vArl Anrsterdarn is intcrnationaler
dan clat r''an l)en Haas, zegt nren.Vcrdc-r rvilde rk qruq nos vanJanWijn lcs hebbel.
Ik kcncle hcrn van rnasterclasscs :rls ecn zcer inspilcrende ciocent. Bor,cndien is hij een
ger'veldig tmtsicus. Ook hij gebruikt veel farrtasie, nrarr claarbirrnen blijft hct rlusie crcl
bij hcnr rlt5cl heel natr-rLrrlijk cn losisch."

Wie Nino (i'ctaclze in dc halve finale van hct Liszt-concours de Sonate in b heclt
horetr spelen, tnoest vaststcllen dat ook haar uitvoering zeer losisch klonk. l)e tcnrpi
wlLen zo gekozcn dat cle clclen vatr het sttrk sarnen als een srotc structrlur klonke1.
was clat liet rverk r':rn Jarr w1n? "H5 heeft nre enorm geholpen hierur. Hij spcelt dit
stuk zelf rondr:it gelveldig. I)a:rrvan gctuigt zijn plaatopnanle vAn dc Liszt-sonate, clie
voor mij 66n van dc beste is die ooit van dit rverk verschcnen."

Moederschap versus carriire
Nino u'oont nrorncnteel nret harr man, cle klarinettist Lcvan Tskhadaclze, en hun

clochtc-rtje in Anrsteldllr. Toen ze in l'ret Liszt-concours rriet de eer:ste prijs, zoals
vclen hoopten, iltrar de tu'eede lvotr, werd her en clcr gemonrpelcl dat het rl,i1nc1
van de ecrste prijs niet zo hanclig sewcest \\ras voor een pianiste die oniangs een
uezinrretje heeft eesticht. l)e vra:rg drinet zich op of Nino Gvetrdze rvel een loop
baan als concertpi:rnistc rvil eu kan bcginncn, of dat ze uiteinclelijk toch volledis voor:
het llunilieieven zal kiezcn. "Natr-u-rrhjk za1 rnijn eezin altijd voorsarn, nraar ik beschor.ru.
nrr:ziek ook als familie. Ik kan clie trvee dingen absoluut nict scheiclen. Da:rronr zal ik
harcl blijven r,verken o1n nre ecrn pla:rts in cle internationale nruziekrverelcl te veroverelr.
Ik vind het namclijk heerlSk onr in qrote zalen cn nlet toonaansevende orkcsten en
topdirigenten re nrosen spelen."

Nino ntaakt duidclSk dat die laatstc opnrerking niets nret ec'rzucht te rnakel
lreefl. nra:rr alles nret het feit dat het spclen nret cen goed orkest onc-ler leiclinq ya1
.:'ll {root nrusicus qewoonweg heer:l5k en bovcnal uiterrnate lecrzaam is, zo is keer op
. : lt.t:tr ervaring. "Natuurlijk is het spanncnd rnet zulke qerenornnreerde r-rrusici te
- . r. .t:t le \-orL-n denk ik ook u'cl eens: ''Wa:rr bcn ik in hemelsnaanr aan begonnen?',

:. rl.i()llle1lt ven optredett en claarna krijg te zovcel inspiratie en bevredigins
. - ':'gen voorlf mecr dan lv:rarcl lvas."

Reperr..ire

a,- t- - - a

: ..

.: ,l.,.rt rl vrocg voor de keuze irr rvelk repcrtoire hij olzij zich
: :trr ijzelen rcpertoirc te schittcrcn ntoet ientand r.vel hccl

-. : - - -'r'..dtc inqr:rn door hccl r'eel verscl-rillcnde stijlel tc spelel'' -t' -'..::t .1.|t fe 111.1t1c1f kan inter-essant en lucralief ztjn. maar het
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gevaar van verbrokkeling ligt dan op de loer. Over deze krvestie praten we uitvoerig.
W'eet Nino innriddels welke kant ze op wil? "lk zei a1 dat ik dolgraag pianoconcerten
speel. Dan zit je rvel aan de bekende stukken vast, want meestal bepalen de orkesten
welk concert ze nlet je willen spelen.Tegelijk wil ik in deze fase van mijn ontwikkehng
zoveel rnogelijk zien te leren en het repertoire in zijn volle breedte tot n1e nemen,
van Bach tot en met 21ste-eeuwse muziek. De romantiek en de klassieken zijn rnij
het liefste en dat zullen ze wel blijven ook, want ze passen het beste b5 mijn persoon-
11kheid. Daarnaast heeft het hedendaagse repertoire uit mijn vaderland mijn belang-
ste11ing. Wij hebben in Georgid namelijk uitstekende componisten die belangrijke
pianowerken hebben geschreven. lk denk bijvoorbeeld aan nrijn leraar Nodar Gubunia,
die een geweldig pianotrio, een pianoconcert, cen sonate en diverse cyclische werken
voor piano op zijn naam heeft staan.Van de jongere generrtie speel ik graag werk van
Rezo Kikaradze. Onlangs schreef hij een compositie voor kLarinet en piano speciaal
voor mij en mijn echtgenoot. Ik zal er werkelijk alles aan doen otn de Georgische
componisten te helpenl"

85 het kiezen van recitalprogramrna's laat Nino zich voor een deel leiden door
het rype publiek dat zij verwacht aan te treffen. Bestaat dat uit ervaren luisteraars in
een gerenoruneerde serie, dan durft zrj zowe1. voor als na de pauze e en zwaarder werk
te programmeren, "maar in de meeste gevallen is het verstandig te beginnen mct
kleinere composities die muzikaal minder van de nlensen vergen. Daarin knjg de
luisteraars de gelegenheid jou te leren kennen, zodat ze later gemakkelijker met je
meegaan in het grotere werk. Dat is heel belangrijk."

'We lopen het lange proces langs da:t zich in de studeerkamer van de musicus
afspeeit vanaf het uitzoeken van repertoire en de uiteindelijke presentxtie crvan op
het podium. Gedurende het studeren moet een interpretatie groeien. Daarbij is Ged-
back van jezelf of van anderen van essentieel belang. "Momenteei studeer ik nog b5
JanWijn, dus die feedback komt er wel. Heel waardevol zijn de groepslessen. Dat is
heel spanend, want je speelt voor kritische col1egat. Het is natuurlijk daarnaast nutrig
om je spel op te nenen, omdat je dan objectief kan beoordelen ofje a1les realiseert
wat je beoogt. Maar veel belangrijker dan dat is dat je leert om tijdens het spelen echt
naar jezelf te luisteren. Dat is lastig, want het leidt onherroepelijk tot een vorm van
schizofrenie: enerzijds ben je volledig betrokken bij wat je speelt en anderzijds moet
je er a1s een buitenstaander naar luisteren."

In het cd-tijdperk kunnen we gemakkelijk over de beste interpretaties van het
totale concertrepertoire beschikken. Die opnamen kunnen als een bron van informatie
fungeren, nrits op de juiste manier gebruikt. "Ik lrrister :lleen wel eens naar een cd
van een nieuw werk, voordat ik het ga spelen, uitsluitend om er een globaal beeld van
te krijgen.Tijdens het studieproces zal ik dat nooit doen, want ik wil mijn eigen visie
ontwikkelen.Als je te veel naar anderen luistert,word je onbewust beinvloed.Die cd
draai ik pas weer zodra ik zelf klaar ben met een stuk."

Nino vindt het geen goed idee om cd's domweg na te spelen, als je een uitvoering
van een of andere grote pianist bewondert. Ook niet als het slechts een detail, bij-
voorbeeld een fraai rubato, betreft: "Simpelweg dat rubato na-apen is zinloos.Je kunt
zo'n detail niet loszien van het totaal zoals de vertolker dat opbouwt en vormgeeft.
Hrj of zrj heeft een reden om iets op een bepaalde manier te spelen. Zonder die achter-
grond te kennen leidt imitatie tot niets. Bovendien heeft iedere pianisr zi.jn eigen
persoonlijkheid. Daar kun je niet zo rraar inkruipen."



Ternpo, emotie en colalmunicatie
Hccl r'cc-l lspccten rtan het musicereri cn irterfrctcrcn zijrr persoonsgsL)6nc1s11,

nler r]:lnrc tenrpobelevins."lnclerdaad.-Wat voor de een snel is, kornt op de andcl als
l:tnqz.r.rrn ovcr en onrgekcercl.Vaak clcnk ik dat ik iets behoorlijk langzaanr heb gcspeeid,
nrrl rls rk een opn:rrrre terushoor blijkt het vlieqensr'lug te zijn." (Jiteraarcl konrt dat
.loorcl:rt rn clc conccrtsituatic clc nens in stress verkeert: het hart klopt sneller en clc
bloeclclruk en het rdrenalincgehalte zijn verhoosd. Dit rnaakt dat het renrpo ec-n
uiterst relatief xspect in het musiccren is, zekcr als.lc jc realisccrt d:rt cle luister:aars ook
r-elschillencle tenpobclcvinlien kunnen hcbben.

Evenecns heel persoonlijk is de ervarinq van de enrotioriele inhotrd van cle nruziek.
lJe kenr van het mr.rsiccrcn is c1e conununicatie tussen de vertolkcr cn de luisterlar.
Een conrpositie heeft een eigen enrotionele ladrng, dic cle vertolker r.riteraard heeft
llroeten ontdckken en el'varen, alvorcns die te kunnen or.'erclr:rgcn op de toehoorcler.
Het is de vraas of de concertlrever op hct podir-rru clie erloties nog voelt. Het is zchi
de vraas of het u'el goed is zelf te zeer geroerd te zijn tijdens het optrcden.Vrlftie
euro bctalen voor het luisteren na:lr een pi:rnist dic huilt onrdat hij de muziek zo tnooi
vindt, rnaar d:rt nict weet te vcrklanken, u,il gccn mcns. Nino is het rlct deze stelling
erotendeels ccns elr vult aan:"Zelf bcgin ik eel cornpositie eerst volledig analytisch
cn tcchnisch te bcstr-rderen totclat ik er vollcdig vlt op l-reb. Cl:randcrveq ga ik de
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enotionele inhoud steeds beter begrijpen' Of je op het podium zelf nog geroerd

wordt of niet ir 'r",.' gt"''I'i;;:";i;;;1" -""t i" muzikale middelen eevonden hebt

omdeemotiesopdel"**'""ot""t"d'"g""'Datisdekernvanonzeprofessie'Hetis
hetzerf,le ars toneelspei.;:j;;;; ."r.i'*.r."_ hoe dergelijke mechanismes werken

om met je publiek t" ftt"lit" conrmuniceren' Het is bijna een soort 'business''"

Het lijkt or-,t ,-i.1atfi;k-1"' gtattt"'-'ae het.studieprot"' dt pe'soonlijke emotionele

beleving verbleekt...n",Ii; il.". rr", is mijn .r.,rr-ing dat die in volle hevigheid en

zelfs sterker terugkornt als je een conposltle nt ttn l""!t'e tijd van rust weer oppakt'

Daarorr vind ik fr., ".^ 
d:"-"", oui r.p.rtoire na ver-loop van trjd te hernerlen'

1. ',.r, er dan weer hclemral [ris tcgenovcr"
KosthetNinovccltijdcnnrociteottdreperroirererugtchalcn.olzitrllesbi!

haar langdurig in haar ;:;':;";;*L.,'ai'iD't *i"'lt'-t:T'-:'-:t:'kken die ik

iaren geleden heU gespJeld kan ik nog zo zonder enige moeite en^zonder eerst de

bladmuziektebekijkenopiedermomentvandedaguithel]-roofdreproduceren.
Maar van andere stukke"' dlt lk tninstens zo- vaak heb gespeeld' kan ik me sons geen

noot meer herinneren' Gek genoeg heeft dit er niet t"t " maken of ik bijzonder

van een stuk hield "f "i;. H;a is ee]r vreemd verschijnsel waarvan ik de oorzaak niet

kan achterhalen."
HetmemoriserenisvoorNinoGvetadzeeenvanzelfsprekendezaak.Zeisniet

anders gewend. ..I,.' G"o.gi6 moesten we vanaf het allereeiste begirr op de muziek_

schoolallesuithethoofdspelen.Tijdens-hetstuderenleerikeenstukgiaandewegvan
buiten, op brsis """ ;;;il ']ottJbt"ld 

en vingcrgeheugen'.Een explici'et visueel

qeheuqcn. waarbij rt t;; ;;"ittur bij een kt" ioo]ltttn in ,t hoold hcbt' bczir ik

niet. lk heb me ""k ;;i; Lt'iggti'ot'den met de studeermethode van Leimer-

Gieseking, waarbi'j ,t ";;';"1 "J"u to' van de piano memoriseert alvorens er 66n

nootVantespelen.o""'ig"",vindikhetmentaalstuderenopzichzelfwelbelang_
rijk.Vaak doe ik d"t i;*#;';o.o' h: slapen gaan' Dan laat ik een compo:t^':tj:t^1

compleetinnrijnhoofdafspelen..W.anneerikmeeenpassageopeensnletmeer
herinner, vlieg ik 

'-tt''-t 
btd tti' o- de partituur erop na te slaan'"

Terug naar het rnoederland
Ons gesprek toopt it'-t einde'We hebben tot nu toe bijna uitsluitend over muziek

gesproken. L)aarom ';;;. ";; ;tar de obligate t"'ag' Hti je nog hobbv's buiten de

muziek?,,veel tijd daarvoorlneb ik niet, -r". l.".r-t?oe ik 
-heel 

erg gfaag' l)at werkt

ookinspirere,'aopi'.t.o,i.","..GabrielGarciaMirquezisrrrijnabsoltrutfavoriete
,"i."t'V.ta.t lees ik veel Georgische literatuur'"

Detweedeobligatevraagaanhetslotvaneeninterviewkonooknietachter.wege
biijven: wat zijn ;t ""tt*"p1annen?- 

Nino Gvetadze verwacht in ieder geval nog

twee jaar ir-t Ntde'I"'lJtt blii"'t'-t' totdat ze,ook in Amsterdam haar Master heeft en

de Liszt-tourn"., "'r;;;;;igJ';:u"t 
op den duur zullen mijn man en ik ons zeker

weer in Georgie ".r,rg.". 
if "i" het a1s onze plicht om de kennis die we in het-westen

hebben opgedaan te ielen met jonge musici in mijn moederland'"

Met dank aan de Stichting Liszt Concours
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