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wilde ik persé een duo van hem op het pro-
gramma. Brahms heeft niet één stuk nagelaten 
waarvan je kan zeggen dat het niet helemaal  
gelukt is. Al zijn werken hebben zo’n waanzinnige 
structuuur en er worden zulke grote gevoelens in 
uitgedrukt… Dat maakt zijn muziek voor mij heel 
bijzonder. 
 Zijn Sonate voor twee piano’s in F op. 34b is een 
eerdere versie van zijn Pianokwintet in F, op. 34, 
waarvan ook nog een versie voor strijkkwintet 
bestaat. Brahms begon eerst met de strijkersver-
sie met twee celli en vervolgens maakte hij er een 
stuk voor pianoduo van. Later heeft hij de strij-
kersversie aangepast, door een van de cello’s te 
vervangen door de piano. In reactie op de originele 
strijkersversie van het stuk liet Clara Schumann, 
de hartsvriendin van Brahms, hem weten dat ze 
er vooral een orkestwerk in zag. Terecht, want 
de brede, epische melodieën, de kracht van 
de akkoorden, die enorme contrasten tussen 
verstilde lyriek en woeste dramatiek, tussen inti-
miteit en hamerende bassen, dat alles vraagt van 
nature om méér. Uiteindelijk koos Brahms voor 
het Pianokwintet in F, op. 34 als de meest geslaagde 
versie. Hij droeg het werk op aan Prinses Anna van 
Hesse, die hem daarvoor beloonde met het 

Verliefd op Brahms
De Hannoverische Allgemeine noemde Nino 
Gvetadze ‘….een sensatie’, NRC Handelsblad 
omschreef haar als ‘ …een geboren pianiste, met 
de gave recht tot het hart te spreken’ en BBC 
Music Magazine schreef over haar pianospel: ‘ Er 
is altijd een gevoel van mijmerende, meditatieve 
intelligentie waarmee tijdens de handeling van 
het spelen diepere lagen van betekenis worden 
verkend, alsof ze de muziek spontaan onder haar 
vingers creëert, met een subtiel pedaalgebruik en 
een bijna Paderewski-achtig gevoel voor rubato.’ 
 De Nino Gvetadze die op een warme zomerdag 
komt aanlopen op gebloemde pumps en in een 
jurkje dat Jacqueline Kennedy niet zou hebben 
misstaan, is in de eerste plaats een opmerkelijk 
elegante en hartelijke verschijning. Op de vraag 
waarom ze ervoor gekozen heeft Chopins Rondo in 
C, op. 73, Rachmaninoffs Suite nr.  1 op. 5 ‘Fantai-
sie-tableaux’ en de Sonate voor twee piano’s op. 34b 
op het Pianoduo Festival te spelen, antwoordt de 
pianiste: 
 ‘Ik hou van Brahms. Een van mijn favoriete stuk-
ken is het Dubbelconcert voor viool, cello en orkest. 
Maar ik hou ook enorm van de 6 Klavierstücke op. 
118 en het Tweede pianoconcert. Ik denk dat alles 
wat hij geschreven bijna volmaakt is, daarom 

— 

tekst: Wenneke Savenije 
—

Op een eerdere editie van het 
Pianoduo Festival vormde ze een 
spectaculair duo met de Moldaavse 
pianiste Mariana Izman. Nu speelt ze 
duo’s van Chopin, Rachmaninoff en 
Brahms met haar landgenote Tamara 
Licheli, met wie ze samen opgroeide 
en piano studeerde in Tbilisi. De 
Georgische pianiste Nino Gvetadze 
woont nu al jaren in Nederland, 
waar ze haar studie afrondde bij 
Paul Komen en Jan Wijn. Nadat ze in 
2008 de Tweede prijs, de Persprijs 
en de Publieksprijs won op het Liszt 
Concours, en twee jaar later de 
Borletti-Buitoni Trust Award, is Nino 
Gvetadze niet meer weg te denken 
van de internationale podia.   

Nino Gvetadze    te gast op Pianoduo Festival
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originele manuscript van Mozarts Veertigste sym-
fonie.
 Maar wat mijzelf betreft komen alle elementen 
van het stuk ook in de Sonate voor twee piano’s in F 
goed tot hun recht. Brahms is zo menselijk in zijn 
muziek. Dat hopen we als duo tot uitdrukking te 
brengen.’ 

Evolutie
Het thema van het Pianoduo Festival is dit jaar 
‘Evolution!’, verwijzend naar de grote rol die 
Mozart heeft gespeeld in de ontwikkeling van 
het pianoduo-spel en het repertoire voor piano-
duo. Maar Gvetadze en Licheli, die op het festival 
voor het eerst na dertien jaar weer samenspelen 
nadat ze vroeger in Georgie regelmatig piano-
duo speelden, kozen voor een geheel romantisch 
programma. ‘ Tamara Licheli had een leraar die 
beroemd was om zijn uitvoeringen van Chopin. 
Dat was een van onze redenen om voor de roman-
tiek te kiezen. Behalve Brahms spelen we  Chopins 
Rondo in C, op. 73, ondanks het hoge opusnum-
mer een vroeg werk, dat hij geschreven heeft 
toen hij nog student in Warschau was. Het stuk 
was aanvankelijk bedoeld als een stuk voor piano 
solo, maar later heeft hij het bewerkt voor twee 
piano’s. Chopin kijkt in dit stuk als het ware nog 
een beetje terug naar de klassieke periode in plaats 
van al helemaal aan te haken bij het romantische 
tijdperk. Heel anders ligt  dat bij de Suite nr.  1 
op. 5 ‘Fantaisie-tabeaux’ in G, op. 5 van Rachma-
ninoff, een door en door romantisch werk dat hij 
opdroeg aan Tsjaikovsky. Je hoort de Russische 
kerkklokken en orthodoxe kerkgezangen in deze 
gepassioneerde muziek, die ook hele intieme en 
poëtische momenten kent, zoals in het tweede deel 
La Nuit. De kunst voor ons als pianoduo is zulke 
momenten niet te zoet te spelen, want dan wordt 
Rachmaninoff al snel erg sentimenteel.’ 
 Heel attent zijn op hoe je de dingen speelt, is voor 
Nino Gvetadze een tweede natuur geworden. ‘Om 
te beginnen moet je als pianist een goede basis 
hebben en op beide benen leren staan. Wat dat 
betreft heb ik veel geluk gehad met mijn leraren. 
In Tbilisi kreeg ik tweemaal per week pianoles 
van de beste leraren. Eerst bij Veronika Tuma-
nishvili, een hele degelijke docente, en later bij 
Nodar Gabunia, die zelf ook musiceerde en com-
poneerde. Hij verruimde in alle opzichten mijn 
horizon. Dat had ik als 16-jarige echt nodig, ik was 
toen heel erg nieuwsgierig naar de wereld en alles 
wat daarin bestaat. En daar appeleerde Gabunia 
aan. Ik kan me nog altijd uitspraken van hem her-
inneren waarvan ik vaak nu pas, jaren later, de 
betekenis begrijp. Immers, met de leeftijd komt de 
ervaring en daarmee het echte begrip. Gabunia is 
gestorven in Amsterdam, waar zijn dochter woont. 
Na zijn dood ben ik weer naar een andere Georgi-

sche lerares gegaan, Nana Khubutia. Zij was een 
hele intellectuele vrouw, die een uitgebreide ken-
nis had van alle details van het musiceren.’ 

Magie
Toen Gvetadze 23 jaar was leerde ze pianist Paul 
Komen kennen via zijn Georgische vriendin. ‘Hij 
haalde me over om naar Nederland te komen, om 
bij hem aan het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag te komen studeren. Ik vond een sponsor 
via de dochter van Gabunia en vertrok. Ik kwam 
op 1 januari aan in Den Haag en alles was er grijs 
en donker. Maar ik was al eens eerder drie dagen 
in Amsterdam geweest en toen heb ik gezegd dat 
Amsterdam de eerste buitenlandse plek was waar 
ik het gevoel kreeg dat ik er zou kunnen wonen. 
Zo is het ook gegaan. Ineens zat ik zonder familie 
in een ander land waarvan ik de taal niet kende. 
Dat is best heftig, maar ik wilde niets liever dan 
een nieuw avontuur en vooral nieuwe kennis. Paul 
Komen begreep dat en gaf me veel vrijheid om 
mezelf opnieuw uit te vinden. Later stapte ik over 

naar Jan Wijn, een geweldige pianodocent van wie 
ik ook nog een heleboel goede dingen heb geleerd. 
Zoals dat je niet alles op dezelfde manier kan spe-
len of alleen maar op de manier waarop je een stuk 
‘voelt’. Er is nog veel meer nodig dan je persoon-
lijke smaak.’ 
 De kunst van een waarachtige uitvoering is 
volgens Gvetadze volledig recht doen aan de com-
ponist en zijn partiuur, terwijl je als pianist toch 
ook zo dicht mogelijk bij jezelf blijft. 
‘Eigenlijk zijn wij uitvoerende musici een soort 
van acteurs. We veranderen met elk stuk. We 
moeten ons aanpassen aan de stijl die hoort bij de 
tijd waarin een stuk geschreven is. En we moe-
ten ons inleven in de componist en wat die wilde 
uitdrukken. We kunnen ons niet meer zo voelen 
en gedragen, als zij dat een paar eeuwen geleden 
deden. Maar je kan wel door middel van boeken en 
brieven een beetje kennis vergaren over de compo-
nist die je uitvoert.
  Dan kom je er vaak achter dat mensen in het 
verleden in veel opzichten op dezelfde manier 
reageerden als wij. Mensen blijven mensen, liefde 
is nog steeds liefde, veel emoties zijn nog altijd 
hetzelfde. Wat verandert is de manier van spelen, 
de stilering, de fraseringen, de klank en natuurlijk 
ook de instrumenten. Wij kunnen nooit helemaal 
terug naar de tijd van Haydn, Mozart, Beethoven 

of Brahms. Maar muziek is vaak een spiegel van 
hun ziel. Bij Mozart hoor je bijvoorbeeld meteen in 
zijn muziek dat zijn moeder net gestorven is. Daar 
kunnen we ons nu nog altijd in verplaatsen. Bij 
Beethoven ligt het weer heel anders. Ondanks zijn 
treurige omstandigheden, klinkt zijn muziek soms 
bijna verdacht vrolijk. Voor hem was muziek een 
uitvlucht naar een betere wereld. Ook dat is nog 
goed na te voelen. 
 Voor elke componist ligt het weer anders, maar 
uiteindelijk is muziek inderdaad een universele 
taal. Als je het verhaal van de componist in over-
eenstemming weet te brengen met de weerklank 
daarop vanuit je eigen ziel, stijg je uit boven de 
begrenzingen van tijd en persoonlijkheid. Om dat 
te kunnen bereiken moet je een stuk zo goed ken-
nen, dat het een deel wordt van je onderbewuste, 
zodat je al die kennis op het podium weer kan ver-
geten. Dan kunnen er van die momenten onstaan 
waarop de muziek echt gaat leven, zodat op het 
moment dat je een stuk uitvoert het stuk weer 
opnieuw geboren wordt en alles met alles samen-
valt. Dat is voor mij de magie van muziek.’   
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