Muzio Clementi, The Father of the Pianoforte
Exposició itinerant

Muzio Clementi, collage de Carme Magem

Presentació
Amb aquesta mostra, l’Associació Muzio Clementi de Barcelona vol difondre l’activitat d’aquest músic,
imprescindible en la història del piano, i repensar‐lo i acostar‐lo al present.
La premsa londinenca del seu temps el va qualificar com a pare de la música moderna per a piano. Va
ser tan cèlebre que va ser enterrat amb honors a l’abadia de Westminster amb l’epitafi «The Father of
the Pianoforte».
Va ser un home lliure, viatger, modern, brillant, gran lector, comunicatiu, incomparable treballador i
amb una intel∙ligència no exempta de sentit de l’humor. Descobrir‐lo inclou moltes i bones sorpreses.
Iniciador del que es consideraria la primera generació de pianistes professionals, Clementi, a més de
músic, va ser editor i fabricant de pianos durant les tres primeres dècades de 1800. És per això que
hem trobat interessant completar l’exposició amb un breu repàs de la història del piano.
Hem volgut establir un lligam amb l’actualitat a través d’un encàrrec a la pintora Carme Magem perquè
unes mans d’avui il∙lustrin el retrat de Clementi, en un collage que juga amb papers i documents que
van il∙luminar la seva vida intensa. En aquesta ocasió s'exposa una còpia.
En resum podem dir que en una època en la qual el piano era l’instrument predilecte, Clementi, «el
pare del pianoforte», ho va fer tot pel piano i sempre amb el més alt grau d’excel∙lència, contribuint a
elevar el nivell musical general. És per això que cal conèixer millor Clementi. El podem mirar de nou,
retrobar la seva música i els seus pianos. Us convidem a fer‐ho, pot ser tota una aventura.

“Sóc un jove italià, però un vell anglès”
Muzio Clementi

“Sé per Berger que Beethoven ha elogiat la meva obra didàctica. L’elogi d’un gran home és
sempre una immensa satisfacció”.
Clementi a Sébastien Érard, 30 d’abril de 1819.

“Però la interpretació que va sorprendre més enllà de tots els altres, va ser el concert de Clementi
al Pianoforte: quina brillantor de dits i execució meravellosa! Les possibilitats de l'instrument mai
s’havien vist amb una habilitat superior.”
Crònica a The Morning Chronicle, 25 de febrer de 1790, sobre un concert ofert el dia anterior al
Covent Garden.

Fitxa tècnica
L’exposició consta dels següents elements:
Panell de títol (90x50)
Panell de presentació i crèdits 70x70
3 panells (rollup) de Clementi (200x80)




L’home
L’emprenedor
El músic

1 panell (rollup) de la història del piano
Panell reproducció del retrat de Clementi encarregat per l’exposició (100x140)
2 panells per a les vitrines (100x50)
Contingut per a la vitrina “recuperació de Clementi”


Exemples de publicacions actuals (llibres i CDs)

Contingut per a la vitrina “mecànica del piano”



Peces del mecanisme antic i modern
Imatges de mecanismes antics

Model de mecanisme real de tecla sobre peanya
Pantalla de vídeo


Projecció d’entrevistes i música

Si interessa, l’exposició pot incorporar algun material de la institució llogatera, com algun piano antic
o instrument relacionat amb la temàtica.

Grafisme: Fulletó de mà
Exemple de fulletó de mà en format tríptic

Fotografies de l’exposició

Activitats paral∙leles opcionals
Presentació de l’exposició (inauguració) a càrrec de l’AMCB
Conferència “Muzio Clementi, The Father of the Pianoforte”
Conferència sobre la història del piano
Conferència‐Concert



Amb piano modern
Amb piano de taula Collard & Collard, late Clementi, Collard & Collard. Londres 1843

Classes magistrals a alumnes del centre



Amb piano modern
Amb piano de taula Collard & Collard, late Clementi, Collard & Collard. Londres 1843

Contacte
associacio@muzioclementi.cat
www.muzioclementi.cat

