
22 23

MUZIEK MOET GROEIEN, 
BLOEIEN, LEVEN
ENFANT TERR IBLE :  V IOL ISTE  
PATR IC IA  KOPATCHINSKAJA

HET LABO VAN  
KOPATCHINSKAJA 
DI 18 SEPT 20:30
Floraliënhal
Tickets & info 
42 / 32 euro
www.gentfestival.be

Niemand minder dan topvioliste Patricia  
Kopatchinskaja kleurt het programma van  
Gent Festival. Haar grenzeloze enthousiasme  
en ongebreidelde nieuwsgierigheid leverden  
haar de bijnaam op van het ‘enfant terrible’  
van de vioolwereld. Deze dame met lef mocht  
een aantal maanden geleden een ‘Grammy voor 
Beste uitvoering kamermuziek’ in ontvangst  
nemen. Een gesprek over musiceren, verkennen, 
en vernieuwen.

Interview: Christine Dysers

UITVOERDERS

Patricia Kopatchinskaja viool
Camerata Bern

PROGRAMMA
John Zorn - Kol Nidrei
Karl Amadeus Hartmann - Concerto 
funebre voor viool en strijkorkest
Alexander Arkhangelsky -  
You fell victim to a fateful struggle
Frank Martin - Polyptique  
voor viool en twee strijkorkesten
Luboš Fišer - Crux voor viool,  
pauken en buisklokken
Guillaume de Machaut - Missa  
de Notre-Dame (Gloria)

U won onlangs een Grammy 
voor uw uitvoering van Der Tod 
und das Mädchen. Proficiat!  
Had u het verwacht? 
Eerlijk gezegd was het een enor-
me verrassing. Ik ben het beeldje 
trouwens ook niet gaan ophalen – 
dat doe ik nooit. De Grammy heeft 
een warme thuis gevonden in  

de Verenigde Staten, bij het Saint 
Paul Chamber Orchestra, waarmee 
ik samenwerkte voor de opname.

Waar denkt u zoal aan terwijl  
u viool speelt? Dwalen uw  
gedachten soms af terwijl u  
op het podium staat?
Nooit. Het grote geheim is  
concentratie. En die begint  
uren, dagen, of zelfs weken voor  
het concert. Dan denk ik aan niets 
anders meer dan aan het werk. 
Soms heb ik zelfs het gevoel dat 
ik één word met het werk. Daar 
horen wel eens mentale beelden 
bij. In het tweede concerto van 
Bartók, bijvoorbeeld, visualiseer 
ik mij dat ik met een agressieve, 
vuurspuwende draak moet vech-

ten. Uiteraard heeft elk werk haar 
eigen associaties. 

Wat betekent musiceren voor u?
Musiceren is voor mij verkennen. 
Dat bedoel ik in de ruime zin van 
het woord: het betekent stukken 
ontdekken en nieuwe manieren 
bedenken om ze te spelen, te 
combineren en te interpreteren; 
het betekent samenwerken met 
bezielde componisten, collega’s 
en vrienden; het betekent  
hedendaagse muziek promoten 
en frisse, contemporaine  
concertprogramma’s uitdenken. 
De mogelijkheden zijn eindeloos. 
Het is voor mij enorm belangrijk 
om mezelf elke dag opnieuw zo 
‘leeg’ en ontvankelijk mogelijk  

te proberen maken. Zo kan elk 
werk, op elk moment van de dag, 
het allerbeste plaatsje vinden 
in mijn brein, mijn hart en mijn 
handen. Een beetje zoals een 
moeder, die haar buik openstelt 
voor een nieuw kindje.

Dat idee van ‘het verkennen’ 
vertaalt zich ook duidelijk naar 
uw repertoirekeuze, waarin u 
vaak verrassende en originele 
keuzes maakt. Hedendaagse  
muziek krijgt steevast  
een centrale plaats in uw  
concertprogramma’s.  
Vanwaar die voorliefde  
voor hedendaags klassiek? 
Net zoals elk ander hoger wezen, 
neigt ook de mens steeds naar  

het nieuwe. Zo lezen we  
de kranten van vandaag; niet die 
van gisteren. Jongeren luisteren 
het liefst naar de nieuwste hits, 
vrouwen kleden zich bij voorkeur 
volgens de trends en wetenschap-
pers toetsen dagdagelijks de gren-
zen van ons universum af, op zoek 
naar nieuwe kennis. In elk van die 
voorbeelden staat de honger  
naar het nieuwe en het plezier  
van het ontdekken centraal.  

Natuurlijk kan het een overwel-
digende ervaring zijn om voor 
de eerste keer de Coriolanus 
Ouverture of de Pastorale van 
Beethoven te horen. Zelfs  
bij de tweede en de derde  
beluistering ontdek je nog  
steeds nieuwe details. Daarna 
begint mijn interesse echter  
te vervagen en kan ik geen  
reden meer bedenken om  
deze werken herhaaldelijk  

“Samen symboliseren 
deze werken het  
immense tranendal 
dat de wereld voor 
velen was en is.”

“Een concert is voor mij geslaagd wanneer  
dat materiaal de oren, hoofden en harten  
van het publiek weet te vervullen. Dat is waar 
muziek écht gebeurt.”

©
 J

ul
ia

 W
es

el
y



24 25

te blijven beluisteren, behalve  
dan wanneer ze gespeeld worden 
door inspirerende mensen, op  
een inspirerende manier, of in  
een inspirerende setting.

Ook het programma waarmee  
u op Gent Festival staat,  
bevat een aantal verrassende 
combinaties. Zo speelt u op  
18 september zowel muziek  
van jazzcomponist John Zorn  
als van de 14e-eeuwse kanunnik 
Guillaume de Machaut.  
Ook Karl Hartmann en Frank  
Martin krijgen een plaats.  
Vallen al deze verschillende  
muzikale werelden wel  
te verenigen? 
Zeker en vast. De werelden bot-
sen namelijk niet – ze versterken 
elkaar. Het programma bestaat 
eigenlijk uit twee grotere delen. 
In het eerste deel ligt de focus 
op het Concerto Funebre van 
Karl Hartmann, terwijl het tweede 
deel zich eerder op Frank Martins 
Polyptyque concentreert. 

Hartmann schreef zijn concerto in 
een periode van totale wanhoop, 
net na het begin van de Tweede 
Wereldoorlog. Het werk is een 
protest tegen het verschrikkelijke 
wangedrag van de Duitse troepen 
die Polen bezetten, en die  
uiteindelijk een genocide  
zouden initiëren. Wij herdenken 
de joden en communisten met  
het Kol Nidrei van John Zorn;  
een oud joods gebed, en met  
een revolutionaire mars uit  
Rusland van Arkhangelsky;  
het werk waaraan Hartmann  
aan het einde van zijn viool- 
concerto refereert. Samen  
symboliseren deze werken  
het immense tranendal dat  
de wereld voor velen was en is. 

Het tweede deel van het program-
ma gaat over de verlossing  
en het hiernamaals. Toen zijn 
opdrachtgever hem om een 
vioolconcerto vroeg, voelde Frank 
Martin zich onbekwaam om in de 
voetstappen van de grote compo-
nisten te treden. In plaats daarvan 
liet hij zich inspireren door  
afbeeldingen uit het leven van 
Christus, die hij had gezien op  
het beroemde altaarstuk van  
de 13e-eeuwse schilder  
Duccia di Buoninsegna. Uit  
diezelfde periode dateert overi-
gens ook de prachtige mismuziek  
van Guillaume de Machaut.  
Opmerkelijk genoeg nam Martin 
de thematiek van de kruisiging 
niet op in zijn vioolconcerto.  
In het altaarstuk van di Buoninsegna 
is dit narratief echter prominent 
aanwezig. Daarom voegden we 
aan het programma nog een kort, 
maar zeer krachtig werk toe van 
de Tsjechische componist Luboš 
Fišer, getiteld Crux. 

In mei vorig jaar werd u  
aangesteld als artistiek leider 
bij Camerata Bern. Hoe zou  
u de samenwerking omschrijven? 
Net zoals ik elke andere samen-
werking zou omschrijven: als  
een laboratorium. Ik ben namelijk 
nooit tevreden met het status 
quo en wil bewust nieuwe dingen 
uitproberen. Muziek moet  
groeien, bloeien, leven, wil ze  
een bestaansrecht hebben.

Wanneer is een concert  
voor u geslaagd? 
Een uitverkochte zaal helpt,  
maar is niet genoeg. Het is  
voor mij vooral belangrijk dat  
ik betekenisvol materiaal naar  
het publiek kan overbrengen –  
of nieuw materiaal, waarvan  
de betekenis nog niet bekend is. 
Een concert is voor mij geslaagd 
wanneer dat materiaal de oren, 
hoofden en harten van het publiek 
weet te vervullen. Dat is waar  
muziek écht gebeurt. 
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Camerata Bern 


