
SCHUBERT’S GUITARS
TWO SONATAS BY FRANZ SCHUBERT
NIEUWE CD VAN HET DUO ELIAS- CORDAS 

 DOOR BART BERMAN DEMODOKOS .    

De coronatijd heeft de kunsten niet alleen maar 
slechte dingen gebracht, maar ook mooie nieuwe 
resultaten. Zo heeft het duo Elias- Cordas een CD 
uitgebracht, “Schubert’s Guitars”, met arrange-
menten van twee van Schuberts pianosonates

Izhar Elias en Fernando Riscado Cordas treden al 
enige tijd op als duo met muziek uit de Romantiek en 
de late Klassieke periode, afgewisseld met een enkel 
contemporain werk. Zij hebben nu een CD uitgebracht 
met voor twee gitaren bewerkte pianosonates van 
Schubert. De arrangementen zijn van de hand van 
Fernando Cordas.  

Zoals wel meer pianomuziek klinken ook deze 
Schubertsonates prima op de gitaar. De arrangementen 
zijn effectief en stellen de spelers in staat om hun 
muzikaliteit volledig te ontplooien.

Elias en Cordas spelen de arrangementen op gitaren 
zoals ook Schubert er één had: instrumenten uit de 
eerste helft van de negentiende eeuw van de bouwer 
Enzensperger. Deze instrumenten zijn, zoals veel 
gitaren uit die tijd, zeer zangerig en geschikt om een 
melodie tot zijn recht te laten komen. Dat is in de 
folder bij de CD één van de argumenten om Schuberts 



pianomuziek op de gitaar te spelen. De muziek van 
Schubert is bij uitstek zangerig en op de romantische 
gitaar is zang goed te imiteren. Een ander argument is, 
dat Schubert zelf net zo’n Enzensperger had en daar 
veel op speelde. Ze willen daarmee zeggen, dat ze 
door Schuberts muziek op net zulke gitaren te spelen 
Schuberts wereld betreden. Ook beroepen ze zich op 
het feit dat gitaristen in de Romantiek het werk van 
Schubert ook al voor gitaar bewerkten. Dit alles is de 
achtergrond van de titel van de CD.

Uit de uitvoering zelf blijkt in elk geval, dat Elias 
en Cordas diep in de muziek van Schubert zijn 
doorgedrongen. Wie de CD koopt, haalt prachtige 
muziek in huis De arrangementen en het mooie 
gitaarspel zorgen ervoor dat deze muziek, specifiek 
geschreven voor piano, in een nieuw licht komt  te 
staan. Je  hoort allerlei dingen waar je vroeger 
achteloos aan voorbij ging.. De oorzaak is denk ik, dat 
de gitaar niet een soort surrogaat is voor de piano, 
maar een essentieel anders geaard instrument. 
Hoor je iemand mooi piano spelen, dan word je 
door de klanken gegrepen en omgeven en word je 
meegevoerd onder de vleugels van de muziek. Maar 
hoor je een zacht instrument als de gitaar, dan word 
je gelokt.  Je moet zelf je aandacht op de muziek 
richten en als het goede muziek is, wil je dat ook. Je 
luistert heel bewust en daardoor hoor je meer en 
leeft mee met de componist. En weinig muziek is 
zo intiem en peinzend als die van Schubert. Welke 
argumenten je ook gebruikt, die van de historiserende 
uitvoeringspraktijk of puur muzikale: Cordas en Elias 
hebben iets goeds neergezet. 

Om de CD te bestellen, klik of kopieer de link:  
https://izharelias.com/discography/schuberts-guitars/

Fernando Riscado Cordas

Izhar Elias

https://izharelias.com/discography/schuberts-guitars/
https://izharelias.com/discography/schuberts-guitars/

