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Bartók en Sjostakovitsj
In zijn leven schreef Bartók slechts drie werken voor het
theater. In al die werken gaat het om mannen die op een
extreme manier relaties met vrouwen aangaan. Was zijn opera
Hertog Blauwbaard in dat opzicht al heftig, in de pantomime
De wonderbaarlijke mandarijn gaat hij een flinke stap verder.
Enorme rel
De wonderbaarlijke mandarijn draait om drie schurken die de verleidingskunsten van een jonge vrouw inzetten om mannen hun huis in te lokken en
te beroven. Na twee mislukte pogingen volgt een derde met een mandarijn, een rijke Chinese ambtenaar. Het is een angstaanjagende ﬁguur die
zonder emotie het meisje begeert. Zij probeert te ontkomen en de drie
rovers trachten hem tevergeefs te doden. Pas als het meisje toegeeft aan
zijn wensen kan de mandarijn zijn emoties loslaten en sterft hij aan zijn
verwondingen. Béla Bartók componeerde de pantomime al grotendeels in
1918, maar door de chaos van de Eerste Wereldoorlog vond de première
pas plaats in 1924 in Keulen. Het werd een enorme rel waarbij een groot
deel van het publiek woedend de zaal verliet. Die woede betrof niet de
rauwe muziek van Bartók of de enscenering, maar de immoraliteit van het
stuk. Konrad Adenauer, toenmalig burgemeester van de stad, verbood
verdere uitvoeringen. Met een voorstelling in Praag ging het iets beter,
maar pas in 1942, met een productie in de Scala van Milaan, kreeg De
wonderbaarlijke mandarijn meer succes. Dat niet zozeer de muziek als wel
het perverse verhaal de gemoederen zo verhitte, bewoog Bartók ertoe om
een groot deel van de balletmuziek om te bouwen tot een suite. Zonder
het gruwelijke toneelbeeld kon het publiek veilig genieten van de muziek.
Die opzet heeft succes gehad, want deze suite behoort nog steeds tot de
meest gespeelde orkestwerken van Bartók.
Willem de Kooning
Na zijn Vioolconcert ‘Angelic Echoes’ uit 2008, leek de viool als soloinstrument voorlopig verdwenen uit het artistieke leven van Robin de
Raaff. Totdat hij in 2014 violiste Tosca Opdam ontmoette in de Juilliard
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School in New York, waar zij haar opleiding volgde en hij een lezing gaf.
Ze raakten geïnteresseerd in elkaars muzikale activiteiten en bleken
allebei een grote belangstelling te hebben voor beeldende kunst. Met
name het werk van de abstract expressionistische schilder Willem de
Kooning. Al snel ontstond daaruit het idee om een werk met een vioolsolo
te schrijven, geïnspireerd op zijn schilderij North Atlantic Light. Het
scheppingsproces van de Vioolsonate nr. 2 die hier uit voortkwam was
voor de componist een unieke ervaring. Het was een werking van componist
en violist, waarbij in een reeks van intensieve gesprekken de compositie
organisch ontstond. Als de Kooning aan een schilderij begon, schilderde
hij eerst een zo wit mogelijke ondergrond. Robin de Raaff vertaalde dat in
de Vioolsonate naar de witte toetsen van de piano met als basis de toon c.
Dat symboliseerde hij ook in een aantal kernwoorden rondom deze
compositie waarin de letter c voorkomt, zoals Tosca, Cecilia (zijn dochter),
Atlantic, toccata, canvas en chromos (kleur), echoes, refections, coda.
Dat uit zich onder meer in clusters op de witte toetsen, die door hun strikt
diatonische verband een uitgesproken consonant karakter hebben. Dit
illustreert dat De Raaff in zijn compositie het schilderproces zelf in muziek
wilde vangen. De solist is als het ware de schilder die begint met een wit
doek en daar langzamerhand structuur en vorm in gaat aanbrengen. Die
structuren zijn niet alleen tweedimensionaal op een plat vlak, maar door
de manier van schilderen van de Kooning met gelaagde verfstreken
ontstaat er een driedimensionaal effect, dat ook in de muziek naar voren
komt. Zo schilderen De Kooning en Opdam verder en brengen steeds meer
kleur en gelaagdheid in hun kunstwerk. Totdat het schilderij af is en
schilder en violiste met een nieuw spierwit doek aan een volgend schilderij
beginnen. Zo eindigt de compositie in het wit waarmee het begonnen is.
Van de oorspronkelijke Vioolsonate maakte Robin de Raaff een versie voor
viool en orkest, al gaat het niet om een directe transcriptie. De mogelijkheden in kleur en dynamiek van een orkest zijn beduidend groter dan die van
een piano. Om daar optimaal van te proﬁteren, neemt Robin de Raaff zich
in de orkestversie veel meer tijd en ruimte. Het hieruit gegroeide Vioolconcert nr. 2 ‘North Atlantic Light’ is daarom wel gebaseerd op de Vioolsonate, maar is uiteindelijk een wezenlijk andere compositie geworden.

Afstudeeropdracht
Het is tegenwoordig bijna onmogelijk Dmitri Sjostakovitsj anders te zien dan
de neurotische componist, die ondanks alle tegenwerkingen van het Sovjetregime toch meesterwerken wist te scheppen. Alleen moeten we niet vergeten
dat die repressie pas na 1936 werkelijk op gang kwam. Daarvoor liet de staat
de componisten behoorlijk vrij in hun artistieke expressie zolang het maar
niet expliciet anticommunistisch was. Wie de werkelijke muzikale kracht van
Sjostakovitsj wil leren kennen, moet daarom te rade gaan bij zijn vroege
werken, zoals Symfonie nr. 1. Eigenlijk was het niet meer dan een afstudeeropdracht van het conservatorium van Leningrad om zijn diploma compositie
te behalen. Maar wat voor een eindexamenproject. Tot in perfectie beheerste
de negentienjarige componist vorm en inhoud van de klassieke symfonie.
Zijn thematiek heeft nog verwantschap met componisten als Mahler,
Prokofjev, Stravinsky en zelfs Tsjaikovski, maar hij weet die uiteenlopende
inspiratiebronnen prachtig met elkaar in balans te brengen. Luister alleen
maar naar het eerste deel waarin een pittige mars en een lyrisch walsje hand
in hand gaan. Het scherzo mag dan kolderiek zijn -Sjostakovitsj heeft er zelfs
even over nagedacht het werk de titel Symphonie-grotesque te geven - hij
houdt alles strak in de hand. De examencommissie was zo tevreden over de
symfonie, dat zij besloten het een openbare uitvoering te geven. En zo
gebeurde het dat het Philharmonisch Orkest van Leningrad op 12 mei de
succesvolle première van Symfonie nr. 1 speelde. Onder luid applaus moest
Sjostakovitsj tot vijf maal toe op het podium terugkomen. Grote dirigenten uit
die tijd toonden belangstelling voor de symfonie. Een jaar na de première
dirigeerde Bruno Walter de symfonie in Berlijn. In september 1928 was het
de beurt aan Leopold Stokovsky en het Philadelphia Orchestra. Sindsdien is
de symfonie niet meer weg te denken van de grote concertpodia.
Tekst: Kees Wisse

Biograﬁeën
Marc Albrecht, dirigent
Sinds 2011 is Marc Albrecht chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest en De Nationale Opera. Naast
gastdirecties bij onder meer de Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker en het Koninklijk Concertgebouworkest, leidde hij vanaf 2006 tot aan zijn
komst naar Amsterdam het Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Over
de hele wereld is Albrecht een uiterst gewild operadirigent. Hij was te gast bij
de Bayreuther Festspiele in Wagners Der fliegende Holländer. Met dezelfde
opera schitterde hij in Covent Garden. Al in 2003 debuteerde hij met succes
bij de Salzburger Festspiele waar hij met de Wiener Philharmoniker tekende
voor een indrukwekkende Lulu. Ook dirigeerde hij bij prestigieuze operahuizen, waaronder Theater an der Wien, La Scala Milaan, Deutsche Oper Berlin
en het Opernhaus Zürich. Marc Albrecht en het Nederlands Philharmonisch
Orkest brachten diverse opnamen uit, waaronder Mahlers orkestliederen en
Vierde symfonie en de complete Elektra van Strauss.

Tosca Opdam, viool
Al op elfjarige leeftijd soleerde violiste Tosca Opdam voor het eerst met een
orkest. Maar zij vestigde alle aandacht op zich toen zij in 2011 het Oskar
Back Concours won. ‘Een overrompelende muzikale persoonlijkheid’
noemde De Volkskrant haar bij die gelegenheid. Sindsdien heeft Tosca
Opdam wereldwijd haar viool laten horen. Zo trad ze op in Het Concertgebouw, De Doelen in Rotterdam, Carnegie Hall in New York en soleerde ze
met Holland Symfonia. Ook speelde ze tijdens het Delft Chamber Music
Festival, het Amsterdams Grachtenfestival en het Bevrijdingsconcert aan
de Amstel in aanwezigheid van de Koninklijke familie. Tosca Opdam staat
bekend om haar creatieve en vaak multidisciplinaire programmering. Zo gaf
ze een voordrachtrecital in het Van Gogh Museum en in het Lincoln Center
in New York speelde ze een programma samen met het New York City Ballet.
In dezelfde stad participeerde ze in een projectgroep bestaande uit musici,
acteurs en ‘visual artists’ voor een bijzondere uitvoering van Messiaens
Quatuor pour la Fin du Temps.

Geef de liefde voor klassieke muziek door!
Met uw Vriendschap kunnen 5 kinderen jaarlijks bij het orkest op bezoek
Wij willen dat ieder kind in aanraking kan komen met klassieke muziek.
Met de bijdrage van onze Vrienden is dat mogelijk. Jaarlijks bereiken wij
duizenden kinderen op scholen en in de concertzaal.
Als Vriend geniet u bovendien van vele voordelen. Zo zijn er per jaar
meerdere Vriendenconcerten en kunt u een kijkje nemen achter de
schermen bij het orkest. U bent al Vriend vanaf € 37,50 per jaar. Bekijk alle
mogelijkheden online en meld u aan via orkest.nl/vriend.

Zit u op de winnende stoel?
Elke bezoeker van onze concerten in Het Concertgebouw
kan op de winnende stoel zitten. Met uw plaatsbewijs
maakt u kans op twee gratis concertkaarten. Kijk op de
donderdag na het concert op orkest.nl/stoel of uw stoel
het winnende nummer heeft.

Radio-opnamen Radio 4
Het concert van maandag 20 mei wordt opgenomen
door NPO Radio 4 voor het NTR Avondconcert. Kijk
voor meer informatie op radio4.nl/avondconcert.

Programma
Béla Bartók (1881 - 1945)
Suite ‘De wonderbaarlijke
Mandarijn’, op. 19 (1918-1924)
Opening – Het doek gaat op –
Eerste verleiding – Tweede
verleiding – Derde verleiding –
De Mandarijn komt binnen –
Dans van het meisje –
De achtervolging

Allegretto - Allegro non troppo
Allegro
Lento
Lento - Allegro molto - Largo Presto
Nederlands
Philarmonisch Orkest
Marc Albrecht, dirigent
Tosca Opdam, viool

Robin de Raaff (1968)
Vioolconcert nr. 2 ‘North
Atlantic Light’ (2018)
wereldpremière

za 18 mei 2019, 20.15 u
ma 20 mei 2019, 20.15 u
(einde concert ca. 22.10 u)
Het Concertgebouw

Quasi senza tempo
Toccata – Cadenza – Coda

Extra
De Verdieping ma 20 mei,
19.30 u

Pauze
Dmitri Sjostakovitsj (1906 1975)
Symfonie nr. 1, op. 10 (1925)

Dit concert wordt mede
mogelijk gemaakt door

Bekijk de concerten van seizoen 19-20 nu op orkest.nl
Laatste seizoen Marc Albrecht
Zaterdag 1 juni start de losse kaartverkoop voor onze concerten van seizoen
2019-2020. Marc Albrecht dirigeert dit seizoen zijn laatste programma’s als
chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands
Kamerorkest. Hoogtepunten zijn onder andere de afsluiting van de Mahlercyclus, Mendelssohns Vioolconcert in e onder leiding van meesterviolist
Gordan Nikolić en het grootse afscheid van Marc Albrecht met de ‘moeder’
aller symfonieën, de Negende symfonie van Beethoven.

Bestelinformatie
Losse kaarten kunt u bestellen via orkest.nl, bij de kassa van de concertzaal
of via de Concertgebouwlijn: 020 671 83 45 (dagelijks 10 - 17 u, lokaal tarief).

