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OTTAVIO DANTONE stond zeer
snel op de planken na zijn studies
orgel en klavecimbel in Milaan. Vanaf
het begin verdiepte hij zich in de
studie van de bekende en minder
bekende barokmuziek. In 1986 was
hij de eerste Italiaan die de Musica
Antiquawedstrijd in Brugge won.
De uitvoering van Giulia Sabino
van Giuseppe Sarti in 1999 was zijn
operadebuut. Sindsdien is hij erg
actief als operadirigent. Zo dirigeerde hij Rinaldo van Händel in de
Scala van Milaan in 2005 en in januari
jongstleden leidde hij de succesvolle
concertante opera Tito Manlio van
Vivaldi met zijn ensemble Accademia
Bizantina dat hij oprichtte in 1996.

info & tickets

Het talent van VIKTORIA MULLOVA
neemt buitengewone proporties aan.
Haar succes begon toen ze de
Sibelius Wedstrijd in Helsinki (1980)
en de Tchaikovsky Wedstrijd in
Moskou (1982) won. Sindsdien speelt
ze samen met wereldberoemde orkesten en dirigenten. Haar blijvende
interesse in historische uitvoeringspraktijk werd gevoed vanaf de
tournee met The Orchestra of the
Age of Enlightenment en il Giardino
Armonico (2000). In hetzelfde jaar
echter gaf ze ook concerten met
hedendaagse programma’s, onder
meer met de Britse jazzpianist Julian
Joseph en met Katia Labèque. Ze
heeft ook haar eigen Mullova
Ensemble sinds 1994. Viktoria speelt
op een ‘Jules Falk’ 1723 Stradivarius.
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Eerste bladzijde van de autograaf van de vioolsonates van J.S. Bach
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IN DE KIJKER VR 16.03 / 20.00 / CONCERTZAAL / DEFILHARMONIE / PAUL WATKINS / DANIEL HOPE
Edward Elgar liet uitgebreide schetsen na voor zijn Derde Symfonie, die door componist Anthony Payne in 1998 werden uitgewerkt. Met zijn lyrische vioolspel komt Daniel Hope bijzonder goed tegemoet aan de intense, expressieve muzikale taal van
Alban Bergs vioolconcerto ‘To the memory of an angel’.

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.

Bijlage bij het tijdschrift Musica, Bach-editie (7-8, 1950), heruitg. door dr. Fred Hamel, Bärenreiter-Verlag Kassel-Basel
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‘…denn im Sebastian, da sei alles
zusammen…’ (Felix MendelssohnBartholdy)

Viktoria Mullova, viool
Ottavio Dantone, klavecimbel
Johann Sebastian Bach

(1685-1750)

,

Partita voor vioolsolo nr. 3 in E BWV 1006
- Preludio
- Loure
- Gavotte en Rondeaux
- Menuet I
- Menuet II
- Bourrée
- Gigue
Sonate voor viool en klavecimbel nr. 2 in A BWV 1015
- zonder tempo-aanduiding
- Allegro assai
- Andante un poco
- Presto
--- Pauze --Sonate voor viool en klavecimbel nr. 5 in f BWV 1018
- Largo
- Allegro
- Adagio
- Vivace
Chaconne uit Partita voor vioolsolo nr. 2 in d BWV 1004
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JOHANN SEBASTIAN BACH
TAST DE GRENZEN AF

De muziek van Bach is grensoverschrijdend: meer dan wie ook tast
hij de technische en expressieve
mogelijkheden van de instrumenten
– en van de menselijke stem –
af en overstijgt hij de vastgelegde
normen van de genres. Technische
hoogstandjes en extreme eisen aan
de solisten gaan bij Bach steeds
gepaard met een ongeëvenaarde zin
voor expressiviteit, zelfs voor drama:
als geen ander weet hij precies op
het juiste moment spanningen op te
bouwen. Bij Bach is er geen conﬂict
tussen rede en gevoel, tussen demonstratie van ‘kunst’ en emotionaliteit.
Ze zijn als vanzelfsprekend de twee
complementaire zijden van één en
dezelfde artistieke medaille.
Op alle vlakken grensverleggend
zijn de composities voor solo-instrumenten, onder meer de drie suites
(of partita’s) en de drie sonates voor
vioolsolo. Hier waagt Bach zich aan
een merkwaardig experiment, want
de viool, bij uitstek een melodie-instrument, werd doorgaans ondersteund door een klavecimbel (of een
orgel), dat akkoorden kon spelen.
De viool kon wel meer dan één noot
tegelijk aanstrijken, maar dit lag niet
zo voor de hand als bij een klavierinstrument. Bach laat dus gewoon
het ‘fundament’ weg en laat de viool
als solist ‘aan zijn lot over’! Het resultaat is verbluffend: hij slaagt erin om
op een instrument met vier snaren
de indruk te wekken dat er meerdere

instrumenten aan het woord zijn die
met elkaar in dialoog treden.
De zes solowerken voor viool zijn
verdeeld in drie partita’s en drie
sonates (BWV 1001-1006). De drie
suites zijn zeer gevarieerd. In de
Tweede Partita BWV 1004 voegt
Bach bij de typische barokke dansen
een vijfde deel, dat qua concept,
techniek, expressie en omvang al de
rest overstijgt. Door haar uitzonderlijke karakter en haar monumentaliteit wordt deze compositie vaak
afzonderlijk uitgevoerd. Zij behoort
tot de briljantste en beroemdste
stukken die Bach heeft geschreven:
de chaconne. Die bestaat uit een
reeks van variaties op een simpel
fundament van vier noten, een
dalende kwart, die van oudsher voor
talrijke componisten een uitdaging
is geweest voor het demonstreren
van de schier onbegrensde mogelijkheden die dit extreem eenvoudig
melodisch-harmonisch stramien
telkens weer lijkt te bieden.
De dansdelen uit deze suites zijn uiteraard geen echte dansmuziek meer,
al gaan de dansen terug op praktische voorbeelden. Deze dansen zijn
‘geleerde’ muziek geworden, waarin
het puur functionele wordt overstegen. De Derde Partita voor viool
BWV 1006 is samengesteld uit zes
contrasterende delen, elk met een
eigen karakter. Na een adembenemende Preludio, een quasi eindeloos
doorlopend ‘perpetuum mobile’,
volgen vijf dansdelen: een eerder
introverte Loure, een bijna volkse
Gavotte en rondeau, twee luchtige,

maar door complexe akkoordische
grepen technisch vernuftig uitgewerkte Menuetten, een opzwepende
Bourrée en, als climax, een snelle,
eenstemmige Gigue. Prachtige voorbeelden van gesublimeerde dansen!
Terwijl de suite als genre vooral wijst
op Franse invloeden, is de sonate een
Italiaanse aangelegenheid, met als
modellen Arcangelo Corelli (16531713) en Antonio Vivaldi (16781741). Op Italiaanse leest geschoeid
zijn de zes vierdelige sonates voor
viool en klavecimbel (BWV 10141019). Vernieuwend en experimenteel is vooral de behandeling van het
klavecimbel, dat zich niet beperkt
tot een louter begeleidende functie,
maar optreedt als een evenwaardige
partner van de viool. Dit geeft Bach
de gelegenheid zijn alom aanwezige
voorkeur voor gelijkwaardigheid
van alle partijen maximaal aan bod
te laten komen. Soms laat hij het
klavecimbel alleen aan het woord,
zoals bij de inzet (Largo) van de
Sonate BWV 1018. Pas geleidelijk
aan komt de viool op het voorplan,
waarna zich een prachtige dialoog
ontspint tussen beide partners. Het
aansluitende Allegro is een perfect
voorbeeld van een complex interactief spel tussen drie partijen (viool,
linker- en rechterhand van het klavecimbel). Volgt een eerder meditatief
Adagio, waarin dubbelgrepen in de
viool worden bijgekleurd door snelle
loopjes en arpeggioﬁguurtjes in het
klavecimbel: hier geen dialoog met
uitwisseling van boeiende ideeën,
geen aanstekelijke melodieën, maar

een puur coloristisch spel met twee
instrumentale kleuren die in zacht
verglijdende variaties elkaars tinten
uittesten. De spanning van dit onvergetelijke langzame deel ontlaadt
zich in een briljant allegro, vergelijkbaar met deel twee.
Zangerige melodische ontplooiing
primeert in het eerste langzame deel
van de Sonate BWV 1015: een
prachtvoorbeeld van een Italiaans
cantabile, dat Bach meesterlijk naar
zijn hand zet in een dialoog tussen
viool en klavecimbel. Stuwende
ritmen à la Vivaldi domineren het
snelle tweede deel. In het langzame
derde deel laat Bach de viool een
aria ‘zingen’, terwijl het klavecimbel
zowel ondersteunt (linkerhand) als
deelneemt aan de uitbouw van de
zanglijn (rechterhand). Een dansant
presto sluit een sonate af, die eens
te meer Bachs eindeloze muzikale
fantasie demonstreert.
Ignace Bossuyt
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