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Het jaren 20-gevoel van 
AlExAnDrE THArAUD

Interview

Tout-Paris luisterde er naar jazz en andere vernieuwende muziek. De Franse pianist 
Alexandre Tharaud brengt met zijn laatste cd een hommage aan het legendarische 
cabaret Le Boeuf sur le toit.  
Tekst: Sipke van de Peppel, foto: Marco Borggreve

Mijn grootvader, Charles Auvergne, was een klas-
siek violist in het Orchestre Colonne. In de jaren 20 
speelde hij ook begeleidingsmuziek bij stomme films. 
Zo heeft hij op een dag mijn grootmoeder ontmoet, 
die op de eerste rij in de bioscoop zat. Mijn grootva-
der was een allround muzikant. Hij speelde in dans-
orkesten, brasseries en verdiende de kost als studio-
muzikant. Ik hou van het idee van een muzikant die 
alle genres speelt, van een eenvoudig populair liedje 
in het petit café tot een concerto van Rachmaninov.’

Braziliaans volksliedje
‘De muziek op mijn laatste cd is compleet anders 

dan alles wat ik tot nu toe heb opgenomen. Er staan 
stukken op van Jean Wiéner, Clément Doucet, Da-
rius Milhaud, maar ook van Gershwin, Kern, Porter, 
Kalman en W.C. Handy, de vader van de blues. Het 
plezier spat er vanaf. De cd is een eerbetoon aan 
Le Boeuf sur le toit, het legendarische jazzcafé en 
cabaret van Louis Moysès in de Rue Boissy d'Anglas, 
vlakbij de kerk La Madeleine. Dit café was vernoemd 
naar een populair ballet uit 1920 van componist 
Darius Milhaud en dichter Jean Cocteau, dat was 
gebaseerd op Braziliaanse volksmuziek.’

Ontmoetingsplek van de avant-garde
‘Le Boeuf sur le toit was dé ontmoetingsplek van 

de Parijse avant-garde tijdens de jaren 20. Iedere 
avond verzamelde zich er een bont gezelschap van 
kunstenaars en musici. Zo kon je er bekende com-
ponisten tegen het lijf lopen als Maurice Ravel, Erik 
Satie, Igor Stravinsky en de leden van Les Six, een 
groep van zes jonge Franse componisten waartoe 
ook Milhaud en Francis Poulenc behoorden. Jean 
Cocteau was er bijna elke avond en speelde soms 

drums met de geweldige huispianist Jean Wiéner. 
Ook Clément Doucet speelde regelmatig piano in Le 
Boeuf sur le toit. Er waren optredens van populaire 
zangers als Maurice Chevalier, Yvonne Georges, 
Mistinguett en Kiki de Montparnasse. En onder het 
publiek bevonden zich kunstenaars als Picasso, Man 
Ray, Picabia, Diaghilev, Coco Chanel, Georges Sime-
non en André Gide. Kortom, de inspirerende kunste-
naars en vernieuwers van les années folles.’

Jazzsessies
‘Naast Franse muziek werden er ook veel stukken 

gespeeld van Amerikaanse componisten als George 
Gershwin en Jerome Kern. Maar Le Boeuf sur le toit 
was vooral geliefd vanwege de jazzsessies. Omdat er 
elke avond gespeeld en gezongen werd onder vrien-
den, heb ik voor deze cd mijn eigen vrienden – in-
strumentalisten en zangers – uitgenodigd “pour faire 
le boeuf”, om samen te “jammen”. Onze cd is een 
eerbetoon aan deze bijzondere plek. Ik geloof echt 
dat de Franse muziek niet dezelfde zou zijn zonder al 
die muzikale avonturen in Le Boeuf sur le toit. Het 
was de tijd van de vrijheid, jazz en improvisatie. The 
sky was the limit. Die sfeer hebben we proberen te 
vangen op deze cd.

‘

’
Win de cd Le Boeuf sur le toit

Art Deco magazine verloot 5 exemplaren 
van Alexandre Tharaud’s cd vol jaren 20 
muziek. Kans maken?  
Mail uw naam en adres voor 1 juni naar 
win@artdecomagazine.nl




