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26. novembril kell 19
Tallinna Filharmoonia Mustpeade Maja Olavi saalis

Echos In Air 

Matthew Wadsworth - theorbo (Inglismaa)

Giovanni Girolamo Kapsberger (ca 1580 - 1651) 
Toccata Arpeggiata 
Kapsberger 
Passacaglia 

Robert de Visée (ca 1655 - 1732/33) 
Prelude, Allemande, Sarabande, Chaconne

Alessandro Piccinini (1566 - ca 1638)
Toccata X 
Chiacona in Partita Variate

A. Piccinini 
Toccata XIII
Partite Variate Sopra La Folia

Laura Snowden 
Echos in air (kirjutatud Matthew Wadsworthile 2018. a.) 
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Õppides 1997. aastal varajast muusikat Haagis, ei oleks ma osanud arvata, et 
25 aastat hiljem saan ma Reedalt ja Taavi-Matsilt kutse tulla mängima nende 
suurepärasel festivalil Tallinn feat. Reval.

Mul on suur rõõm jagada teiega täna õhtul oma lemmikmuusikat 17. sajandist ja mulle 
2019. aastal kirjutatud Laura Snowdeni kaunist õhustikku loovat pala.

Oma muusikalist teekonda alustasin ma kitarriga 6-aastaselt. Viis esimest aastat 
õppisin ma kuulmise järgi ning siis otsustasin õppida Braille noodikirja, et mitte olla 
sõltuv teistest inimestest uute lugude omandamisel. Teismelisena mängisin mõned 
aastad ka elektrikitarri ning veetsin tunde musitseerides Beatlesi, Eric Claptoni ja 
Did Straightsi (nimetades vaid mõningaid) LP-de taustal. 1993. aastal alustasin ma 
oma bakalaureuseõpet Londoni Kuninglikus Muusikaakadeemias väga pühendunud 
klassikalise kitarristina. Kaks aastat hiljem töötasin välja Braille notatsioonisüsteemi 
lautole ning läksin üle lauto ja theorbo mängimisele. Kitarrilt üleminek oli raske 
otsus, aga ma pole seda kunagi kahetsenud. Ma olen tohutult tänulik nendele 
suurepärastele inimestele, keda olen kohanud, nende hämmastavate muusikaliste 
elamuste eest, mida nad minuga oma teel on jaganud.

Minu kava algab Kapsbergeri Toccata arpeggiata’ga, mis on 1604. aastal Veneetsias 
ilmunud esimese trükitud theorbo kogumiku avapala. Lõpetan kontserdi uusima teosega 
minu repertuaarist, mis on inspireeritud selle pilli ainulaadsest häälestusest ja kõlast.
Kavas on ka Kapsbergeri kaasaegse ja mõttekaaslase Allessandro Piccinini muusika 
ning prantsuse muusika Robert de Visée’lt, kes oli vaieldamatult kõige viljakam 17. 
sajandi helilooja, kes kirjutas theorbo’le ja barokk-kitarrile.

Theorbo, millel ma täna mängin, valmistas mulle 2006. aastal Klaus Jacobsen. Kuigi 
pill põhineb säilinud ajaloolistel instrumentidel, on sellel üks 21. sajandi uuendus. 
Reisimise hõlbustamiseks on kaela ülaosa varustatud mehhanismiga, mis võimaldab 
pilli kokku voltida isegi väiksemaks kui t!ello.

Minu jaoks on väga rõõmustav näha, et sellele suurepärasele pillile kirjutatakse 
endiselt muusikat ja ka tema kohandamine meie aja vajadustega on säilitanud 
instrumendi kõlalise autentsuse.

Matthew Wadsworth, november 2022 


