Antonio Vivaldi (1678-1741): Gloria e Imeneo (RV 687)

Giovanni Antonio Canal ("Canaletto") (1697-1768): Ontvangst van de Franse ambassadeur te Venetië
(St.Petersburg, Hermitage Museum)

Tijdens de jaren 1720 componeerde Antonio VIVALDI, toen reeds één van Italiës bekendste en meest
gegeerde componisten, drie serenate ter ere van het Franse koningshuis. Eén ervan, in een zetting voor
mezzosopraan, alt en strijkorkest, is het werk dat nu gekend staat onder de naam Gloria e Imeneo. De
precieze titel — alsook de originele inleidende sinfonia — is echter niet gekend omdat het eerste katern in
het oorspronkelijke manuscript ontbreekt. Wel is geweten dat Gloria e Imeneno besteld werd ter
gelegenheid van het huwelijk van Lodewijk XV met de Poolse prinses Maria Leszczynska en uitgevoerd
werd op de avond van 12 September 1725 in de tuin van de Franse ambassade te Venetië. Zoals dit bij de
meeste serenate destijds het geval was, is ook hier niet echt sprake van een echt plot. De twee
protagonisten, met name Hymen, de God van het huwelijk en Gloria, de personificatie van de eeuwige
roem, wedijveren slechts in het bejubelen van de briljante en nu dus verzekerde toekomst van de Franse

monarchie en in het toesturen van gelukwensen, in de meest bloemrijke bewoordingen, aan het jonge
Koninklijke koppel.
Het toch wel duidelijke gemis aan dramatische inhoud in het libretto van Gloria e Imeneo wordt
ruimschoots gecompenseerd door de bijzonder hoge kwaliteit van de muziek. We hebben hier namelijk te
maken met VIVALDI op zijn allerbest: zo wisselen in de aria's virtuositeit, elegantie, ontroering en
dramatische zeggingskracht met elkaar af zoals dit enkel in zijn sterkste opera's het geval is. Enkele aria's
krijgen zelfs zonder meer het allure van heuse meezingers, zoals de onvergetelijke melodieën uit zijn
bekendste concerti. De recitatieven daarentegen zijn kort en pittig en leiden geenszins de aandacht af van
wat voor VIVALDI en zijn Franse sponsoren hier duidelijk de hoofdbedoeling was: een dik uur lang
genieten van zalige, spetterende en meeslepende Barokmuziek.

Programma
Antonio VIVALDI (1678-1741): Gloria e Imeneo (Venetië, 1725)
Het werk duurt 65 minuten zonder pauze. Dit programma kan echter desgewenst ook uitgevoerd worden
in twee delen, aangevuld met enkele instrumentale werken van Vivaldi.

Bezetting (17)
Les Muffatti onder leiding van Peter Van Heyghen
Solisten:

Isabelle Everarts de Velp (mezzosopraan)
Gabriella Martellacci (alt)

Orkest:

7 violen, 2 altviolen, 2 cello’s, contrabas,
klavecimbel, aartsluit

Contact
Les Muffatti: info@lesmuffatti.be, www.lesmuffatti.be
Peter Van Heyghen (artistieke leiding): +32 498 11 39 35, peter@lesmuffatti.be

