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Vooral de eerste klank is moeilijk, hij zet de toon en bepaalt de sfeer…
Het is die beginklank die fungeert als ‘sleutel’, die vanuit een eigen innerlijk
toegang geeft tot de wereld rondom hem…
In dit programma dat begint met ‘stilte’, wordt diezelfde stilte gebruikt als
voedingsbodem waarin iets groeit…

donderdag 2 november 2006
KAMERMUZIEKZAAL - 20.00
WWW.CONCERTGEBOUW.BE

- 070 22 33 02

IN&UIT - ‘t Zand 34, 8000 Brugge
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AN RASKIN studeerde aan de Nederlandse conservatoria van Tilburg,
Groningen en Den Haag. Ze vervolmaakte zich aan de Gnessin State
Musical College in Moskou, waar
ze assistent werd van de beroemde
bajanist en pedagoog Friedrich
Lips. De evolutie van de bajan naar
een volwaardig concertinstrument
zorgde voor een uitbreiding van het
repertoire. An Raskin legt zich toe op
de hedendaagse muziek en verleent
talrijke creatieopdrachten aan diverse
componisten. Ze werkte nauw samen
met Soﬁa Gubaidulina en verzorgde
met Pieter Wispelwey een opname
van haar werk In Croce voor Channel
Classics, een cd die werd bekroond
met een Diapason d’Or. An Raskin
concerteerde in de meeste Europese landen, de Verenigde Staten
en Japan. Muzikale partners waren
het ASKO Ensemble, het Schönberg
Ensemble, het Nederlands Blazersensemble, het SPECTRA Ensemble en
het ensemble Agartha, waarvan ze
stichtend lid is.
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IN DE KIJKER VR 23.03 / 20.00 / KAMERMUZIEKZAAL / TEODORO ANZELLOTTI / BAD BOYS
In dit gevarieerde recital combineert accordeonist Teodoro Anzellotti muziek van Mauricio Kagel en Erik Satie. Deze twee
bad boys delen een immense verbeeldingskracht en een groot gevoel voor (absurde) humor. Als autodidact hanteren
Satie en Kagel een frisse en opmerkelijke muzikale taal, waarachter heel wat vernieuwing schuilgaat.

Het CONCERTGEBOUWCAFE staat voor originele hapjes en gerechten, een sprankelende omgeving, vriendelijk
personeel en een uitgebreid aanbod van cd’s om in te grasduinen, te beluisteren én aan te schaffen. Je kan deze hippe,
rookvrije ontmoetingsplaats vinden op het gelijkvloers van het Concertgebouw.
Open vanaf 11 uur, gesloten op zondag en maandag behalve bij voorstellingen.
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An Raskin, bajan

DE BAJAN EN Z’N
EVOLUTIE IN DE
HEDENDAAGSE
MUZIEK
Sabien Van Dale en Jeroen Vanacker

Soﬁa Gubaidulina (1931),

Et Exspecto (1986)
Wladislaw Solotarjow (1942-1975),

Partita (1968)
--- Pauze --Eugenie Derbenko (1949),

Toccate (1986)
Anatoli Kusjakow (1945),

Winterbilden
Ivan Panitzki (1906-1990),

Oh, du schöner kleiner Schneeballstrauch
Georgi Schenderjew (1937-1984),

Russische dans
Wjatscheslaw Semjonow (1946),

Bulgaarse suite
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De waardering voor de accordeon
als volwaardig klassiek instrument
is in de westerse muziekwereld ook
vandaag nog steeds geen evidentie. De muziek die men over het
algemeen met dit instrument
associeert, wordt door de Europese
muziekscene bij voorkeur onder de
noemer ‘volksrepertoire’ geklasseerd
en oordeelkundig van de klassieke
concertpodia gemeden. Soms leidt
dit tot hevige debatten, zoals in
Duitsland waar zich een duidelijke
breuk heeft voltrokken tussen de
hoger geachte concertmuziek voor
accordeon en wat men als artistiek minderwaardige volksmuziek
beschouwt. Hoe komt het dan dat
de Russen zo succesvol de bajan – de
plaatselijke variant van de accordeon
met knoppen, naar de naam van een
middeleeuwse troubadour – hebben
weten te verheffen van een ongecompliceerd volksinstrument tot een
gerespecteerd concertinstrument?
Hoe heeft men daar de vooroordelen
die de westerse klassieke-muziekliefhebber blijvend parten spelen, weten
te omzeilen? Heeft het enkel met
mentaliteit te maken? Het antwoord
ligt grotendeels besloten in het
onderwijssysteem, maar ook –
breder – in de algemene sovjetcultuur en -ideologie.
De stichters van de communistische
staat hebben van bij het begin veel
waarde gehecht aan de kwaliteit van
het onderwijs. Men ging ervan uit

dat een muzikale opleiding belangrijk was voor alle kinderen, ongeacht
hun sociale klasse. Dit resulteerde
in de verspreiding van publieke
muziekscholen die over het hele
land gratis onderwijs verschaften.
Een andere factor die medebepalend
was voor de natuurlijke aanvaarding
van de bajan in het sovjetsysteem
was de algemene waardering voor de
traditionele muziek. De marxistische
leer vroeg eerbied voor de werkende
klasse en hun tradities en dus zou
de sovjetregering de plaatselijke muziekcultuur blijven stimuleren, ten
dienste van de nationale identiteit.
Op die manier genoot de bajan een
ﬂinke opwaardering als uitverkoren
instrument voor sociale dorpsaangelegenheden als huwelijken en dansfeesten. Piano, harmonium, orgel
en zelfs de pianoaccordeon werden
gemeden wegens te bourgeois, te
westers. Zo groeide in alle klassen
van de maatschappij een evenwaardig respect voor zowel klassieke als
traditionele muziek, met de bajan
als go-between.
Voor de Vlaamse An Raskin lagen
de zaken heel wat minder voor de
hand. In onze muziekacademies was
er geen accordeonklas, waardoor een
privéleraar soelaas moest brengen.
Na de traditionele aanpak om de
techniek en het repertoire onder
de knie te krijgen, wou An Raskin
letterlijk haar grenzen verleggen en
trok ze naar Tilburg en later naar
Groningen, waar ze aan het conservatorium een hogere opleiding
voor accordeon genoot. Na haar
studies in Nederland ging Raskin
zich in Moskou vervolmaken bij de
vermaarde professor Friedrich Lips.

Na drie maanden kon ze eindelijk
een oude droom waarmaken en
wist ze zich een echte Russische
bajan aan te schaffen, wat voordien
in Europa niet mogelijk was. Maar
daar bleef het niet bij. Als bij toeval
kwam er een plaats vrij als assistent
aan de staatsacademie van Moskou
en na een strenge selectie werd
Raskin aangesteld als docente aan
de zijde van professor Lips. ‘Het
ging er behoorlijk pittig aan toe’,
zo vertelt ze zelf, ‘Een periode van
hard werken en weinig slapen, om
nog niet te spreken over de moeilijkheden met de Russische taal en de
cultuurschok in het algemeen. Maar
achteraf beschouwd was dit ook het
mooiste en daar bewaar ik ook de
beste herinneringen aan’.
Naast de aanpassing aan de naar
westerse normen armoedige levensomstandigheden was ook de dosis
traditionele en hedendaagse muziek
die met de opleiding gepaard ging
een nieuw gegeven. An Raskin
verklaart: ‘Aan het Tchaikovsky
Conservatorium van Moskou wordt
eigenlijk geen bajan gedoceerd. Dit
is een volksinstrument en daarvoor
moet men naar de Gnessin State
Musical College gaan. Wanneer je
dan het geluk hebt bij iemand als
Friedrich Lips terecht te komen,
word je ook met hedendaagse
kunstmuziek geconfronteerd. Ook
daar is de bajan op zijn plaats.’ Het
rijke kleurenpalet is slechts één van
de troeven. ‘De bajan heeft een zeer
ruime omvang en is zeer ﬂexibel om
grote emoties naar buiten te brengen. Het is alsof je een heel orkest
ter beschikking hebt. Vandaag gaan
steeds meer componisten dit instrument kiezen als nieuw medium, ook

buiten Rusland. Eens men ermee in
contact is gekomen en de mogelijkheden van het instrument heeft
leren kennen, is men er meteen voor
gewonnen.’
Onder de tientallen Russische
componisten die vandaag voor de
bajan schrijven, verdient vooral
Soﬁa Gubaidulina (1931) bijzondere
aandacht. Afkomstig uit de voormalige autonome Sovjet-Tartaarrepubliek werd ze al vroeg geboeid door
ongewone Russische, Kaukasische
en Aziatische volksinstrumenten
(waaronder ook instrumenten voor
ritueel gebruik). In de jaren zeventig
was ze mee verantwoordelijk voor de
oprichting van de improvisatiegroep
‘Astreya’, waarin ze dit buitengewone instrumentarium ten volle
kon benutten. Op die manier wist
ze haar muzikale radius aanzienlijk uit te breiden en tegelijkertijd
nauwe banden aan te knopen met
vooruitstrevende instrumentalisten
als Friedrich Lips en cellist Vladimir Tonkha. Beiden zouden later
een centrale rol bekleden in haar
composities.
Voor een goed begrip van de composities van Gubaidulina is een blik
op haar houding tegenover godsdienst en politiek onontbeerlijk. In
haar muziek ontwaart men een sterke verbondenheid met de mystiek
van de Russische orthodoxe kerk.
Hoe kan men dit duiden? An Raskin
had al enkele keren het geluk om
met Soﬁa Gubaidulina te werken en
kon haar toen die vraag voorleggen.
‘Ik heb eigenlijk geen duidelijk antwoord gekregen, maar kon uit haar
terughoudende reactie wel opmaken
dat godsdienst tijdens haar jeugd

taboe was. Naar de buitenwereld
werd ze atheïstisch grootgebracht,
eenvoudigweg omdat men geen
eigen geloof mocht belijden. Alles
moest heimelijk gebeuren, denk ik.
Toch werd ze al vroeg aangetrokken
door het orthodoxe geloof. Later, als
studente en componiste in Moskou,
kon ze haar religieuze overtuiging
nog steeds niet openlijk via haar
muziek naar buiten brengen. De
censuur heeft haar lange tijd alle carrièremogelijkheden ontnomen. Ze
is echter altijd diepgelovig gebleven.
Ik bedoel daarmee een zeer puur
geloof. Bij Gubaidulina is de religieuze betekenis in haar werk nooit
zomaar een extra toegevoegd laagje.
Ze houdt heel hard vast aan haar
ideeën. Religie is hier zeker geen
uiterlijk vertoon. Ze schrijft zoals ze
zelf is. Wanneer je met haar in contact komt, begrijp je haar meteen; ze
is één met wat ze doet.’
De compositie Et Exspecto toont erg
goed haar absolute verbondenheid
met de mystiek van de Russischorthodoxe liturgie. De titel wijst op
de verwachting van de terugkeer van
Jezus Christus. Hoopvolle thema’s,
verklankt door koralen, worden
geplaatst tegenover de wanhoop
die door donkere clusters wordt
verbeeld. Een typerend gegeven in
deze sonate is het gebruik van de
‘windbas’, een technische knop bedoeld voor het geluidloos verwijderen van de lucht uit de balg, hier als
metafoor voor de aanwezigheid van
de Heilige Geest.
Een ander boegbeeld in de evolutie
van de bajan tot een volwaardig concertinstrument is Wladislaw Solotarjow (1942-1975). An Raskin: ‘De
bajan was in het derde kwart van

vorige eeuw een gerespecteerd volksinstrument. De volkscultuur was in
volle bloei, met speciale concertzalen
en orkesten voor de domra’s, balalaika’s en bajans. Er was dus geen vraag
om de bajan op een ‘hoger niveau te
tillen’. Toch zou Solotarjow als eerste
de bajan als ‘concertinstrument’
benaderen. Zijn Partita uit 1968 is
dan ook een mijlpaal. De veelzijdige
mogelijkheden van de bajan staan
centraal in dit vierdelige lyrischﬁlosoﬁsche drama.’ De geladen sfeer
van zijn muziek doet vermoeden dat
religie ook bij Solotarjow een grote
rol speelt. ‘Net zoals bij Gubaidulina
is religie ook bij Solotarjow dominant aanwezig in zijn leven en werk.
Het uitgangspunt in dit werk is de
drift van de mensheid in zijn zoektocht naar harmonie, een toestand
die slechts mogelijk is na oneindige
worstelingen met allerlei obstakels
en chaos. De donkere dramatiek
waarvan het werk doordrongen is,
geeft goed de ziel van Solotarjow
weer. Op 33-jarige leeftijd – om de
leeftijd van Jezus Christus niet te
overstijgen – maakte hij zelfs een
eind aan zijn leven.’

leven, geïnspireerd op oude Russische vertellingen, mythen en sagen.’
De folkloristische inslag wordt
helemaal bereikt met de volksmelodieën bij Panitzki, Schenderjew
en Semjonow. Hoe verhouden deze
werken zich tot de kunstmuziek
die voor de bajan wordt gecomponeerd? ‘De arrangementen nemen
een grote, zeer karakteristieke plaats
in in de virtuoze Russische bajanschool. Wjatscheslaw Semjonow
(1946) bijvoorbeeld is een professor aan de vermaarde Gnessin State
Musical College in Moskou. Deze
Academie biedt een hogere opleiding aan voor volksmuziek. Zo is de
scheiding tussen de Gnessin State
Musical College en het Tchaikovsky
Conservatorium symbolisch voor
het respectvol naast elkaar bestaan
van volksmuziek en kunstmuziek in
Rusland.’

In het tweede deel van An Raskins
concertprogramma maakt de donkere sfeer plaats voor een lichtere
toon. De plaats van de bajan in de
volksmuziektraditie komt steeds
dichterbij. Is dit een bewuste dramaturgie? ‘Het concertprogramma
maakt inderdaad de omgekeerde
beweging, van concertinstrument
naar volksinstrument. De Winterbilden van Anatoli Kusjakow (1945)
vormen daarbij een ideale overgang.
Deze beschrijvende muziek geeft een
haarscherp beeld van het Russische
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