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0 PIANOMUZIEK VAN IKAIKHOSRU SORABJI 0 ARCHIEF I S
19 mel - Kalkhosru

________________________

Sorabji is zonder
twijfel een van de
meest excentrieke
canponisten ult de
afyelopen eeuw.
Levend als een
kluizenaar schreef
deze Engeisman van
Perzisch -Ita liaa nse
afkomst een
omvangdjk oeuvre
bij elkear, yoUr een
groat deel pianomuziek. Berucht is de lengte en
complexiteit van veel van Soerabji’s muziek. Ook
het felt dat de companist door slechte ervaringen
zijn werk lange tijd niet uitgevoerd wilde hebben
was niet bevorderend voor de bekendheid van zijn
muziek.

De Iaatste Jaren komt Sorabjis muziek weer wat
meer onder de aandacht. Onlangs bijvoorbeeld
speelde pianist Reinier van Houdt diens vierde
Symphony for Piano A/one in Muziekcentrum
Vredenburg. Van Houdt moest daarvaor eerst het
handschrift van de componist ontcijferen, want
veel werken zijn noolt uitgegeven.

Michael Habermann speelt op voadiggende cd ook
ujt handschriften en bijna & het werk is oak niet
eerder opgenomen. Ret betreft twee kortere
werken van Soerabji zelf en transcripties van
werken van Ravel Chopin en Bach. Van Ietterlijke
transcripties is bij Soerabji geen sprake: hij
hertaa{de composities en voortag ze van zijn
eigen, vaak even exhibitionistische als virtuoze,
commentaar. Zn verandert een kielnoad als
Chopins Minuten wals onder zijn handen in een
kolkende akkoordenmassa.

Fiabern,ann verricht op deze cd technisch gezien
wonderen en weet in zijn spel gelukkig oak humor
te laten daorkllnken. Want aihoewel Soerabji naar
verluidt bloedserleus was, moet je zijn muziek oak
weer niet te ernstiy opvatten.

Kaikhosru $orabji
Pianowerken en pianatranscripties
Michael Habermann piano
BIS CD 1306

Beluister hieronder twee werken, van Sorabji en
Chopin/Sorabji.
Fragment RealAudio
Fragjpent WindowsMedia

* Pianomuziek van Kaikhosru Sarabji
* Symfanieen van Sibelius
* Pianowerken van Erwin Schulboff
* Schonhergs Gurrelieder
* Kamermuziek van Alfred Schnittke
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