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Elger Niels

Marije van den Berg

het helemaal doorgrond had, begon hij

ideeën te zoeken om het te verklanken.

l-lij gaf deze gedichten vaak heel

persoonlijke interpretaties. Dat is zeer

ken merkend voor Medtners liederen.'

(Brilliant Classics 96061) zoekt Elger '',: .' :....::

Niels mèt het duo Peters-Levental naar .: . ,

de betekenis ervan- Om met pian;st

Peters te spreken:'Voor Medtner begon

de verklanking van een lied altijd bij de

poézie. Een gedicht moest hem diep

raken, ontroeren en bewegen. Pas als hij
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Frank, in dejoren tochtig gingje op zoek nqqr Nicolos
Medtners muziek vanuitje voorliefde voor Rochmanínoff.
Wqtwqren de eerste werken waor je in portituur ofviq
opnamen op stuitte en sproken dezeje ook meteen aon?

'trind jaren tachtigvond ik in Leningrad eenbeduimeld
bandje metverzamelde werken van Medtner.Wat mij
mc teen aa ns praL lr as 5kozÀ o opus 2o nr. r. pe rr va n zijn
meest populaire welken. De overiee stukken uit dat boek
lieten zich nog niet meteen ontvouwen voor mii. De taal
was nieuw, en het notenbeeld niet altijd zo toegankelijk.
Medtnerlaat zich niet zo eenvoudigvan blad lezen!

Enkele jaren laterkocht ik in Rusland een cd met onder
andere het Tweede pianoconcert etwat solowerken
gespeeld door Evgely Svetlanov. Hetwas de PianosonaÍe
opus 11nr.2 'El€gie'die mii onmiddellijk aansprak.'

Wot vind jij ols pionist dqtwe uit Medtners eígen opnamen
kunnen leren?

'Medtnerwas een strerge pianist! FIiiliet zich nooit
verleiden om de luisteraar te plezieren met pianistische
effecten of anderszins met 'mooidoeterij'. Een meester
irr'híllyour darlíngs'. A1les wat hij speelt, staat in dienst
varhet grote geheel. Zo componeerde hij ook. Zijn
aanwiizingen zijn heel strikt en hij geeft de uitvoerder
(ogenschijnlijk) weinig ruimte. Zijn streDgheid blijkt
echter een bedwelmende kracht te hebben en bij nadere
bestudedng blijkt bovendien dat hij altiid gelijk heeft.

Opvallend aan zijn spel zijn de meedogeuloze ritmiek
die altljd als een expressiefelement funqeeft - en ziin

prachtige, melodische klank. Zo vaak als hij de term
'ctlntclndo' gebntikt, zo zeer klinkt dat in ziin spel.

Die strengheidwàs trouwens eenklein kritiekpunt
van Rachmarinoff- die overigens eeen eelegenheid liet
liggen om Medtners pianistische en compositorische
kwa-liteiten te bejubelen. Rachmaninoff vond dat
Medtners muziek sterk genoegwas om met elrige
vrljheid benaderd te worden.Ik deel die kritiek. Hoewel
het a-ltijd mirn uitgangspunt is dat Medtner gelijkheeft,
vind en merk ik dat er meer 'rek' in zijn muziek zit dan
hij toestaat. Alles dient de lange lijn, de constructie en
de diepe emotionele wereld die daar onderligt maar
soms lijkt Medtner dat in zijn spel iets ie angstyalligte
willen waarborgen. Daarmee komt zijn eigen spel soms
wat cerebraler over dan de sensitieve en emotionele
geladenheid waarom de partituur vraagt.'

Medtner mqokte ook opnomen van zijn liederen
met zongeressen Totjqno Makusjina, Morgoret
Rítchie, O d o Sl obo d skajo, Elisabeth Sch wa rzko pf.
Zitten door vertolkingen tussen diejou ols pianist

frapperen - en waorom?
'In de opnames van de liederen toont

Medtner zich zeer gedienstig naar de

zangeres. Hij was een bescheiden man en
uit optekeningen van zijn muzikale pafiners
bliikt dat hi, buitengewoon vriendelijk en
erkentelijk was. Bijdeze opnarnes bekruipt
mijhet ideedat hii regolmaligconcessies
doet aan ziin paÉners die hij in zijn partituur
niet doet. Eerlijk gezegdvraag ik mii afof
deze opna mes wo rkelijL r olled ic aa n z ijn
artisiieke crileria voldeden. Zijn pianospel
echtertoont steeds weer een uitzonderlijke
ritmiek en buitengewoon cantabile spel.
Opnametechnieken bemoeilijken het om
te beoordelen irr hoeverre hetvlechtwerk
tussen stem en piano de werkelijkheid juist
weerspiegelen.'
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Ekoterina, wot uind jíj ols zangeres van díe

opnomen?
'Ih ewaar de ze opnames als historisch

en zeker inspirerend, voornamelijk in hun
eerlijkheid. De stemmen klinken anders dan
bileen moderne zanger, De huidigo manioT van
zingen laatveel zaken niet meer toe die destijds
in de mode waren. Maar juist die geven weer
hoe je met de stem de expressiviteit anders
vorm kan geven.'

Hoe heb je Fronk leren kennen? Hoe ervddrje de

cross - cultu rel e so menwerkin g m et hem?
'Ik ken Frank al jarenvan muziektheater-

producties waarwij samen aanwerkten. Dit
proiect is ontstaan naar aanleidingvan een
qezamenlijk conceft tijdens B-Classic festival
in België in 2oU. Toenvroeg Frank mii om
samen een aantal Medtner liederen uit te
voeren. Tijdens dat festival heeft Frànk mij
geïnfecteerd met de liefde voor deze liederen
en ikbenhem daar dankbaar voor.

Ik rrroet lrekennen dat ik onze samenwerking
niet als cross-clrtureel elvaar. Frank spreekt



Russisch, kent de muziek als geen ander,
voelt en kent de achtergrond zeer diep, ik kan
mezelf geen betere oÍ geschiktere partner
bedenken!'

Medtner en Rachmoninoff uergelíjkt men graag
metelkaor, maar als we hun verklonkingen

van dezelfdeteksten noost elkoor zetten, don .

verschillen ze in bepoolde aspecten ols dogen
ndcht.wotvind je ols zangeres kenmerkend aan
hun beider verklonkíngen van AÍion: zowel quo

uitd r u kki n g o I s v oc a o l?
'Medtncr en Rachmaninoff interpïeteren

de tekst verschillend en verklanken andere
emoties. Arion is een ballade van een zanger
op een gezonker schip. Rachmaninoffheeldt
storm uit, onlust, wanhopige zoektor:ht,
vastberadenheid varr de verteller en moed.

Medtncr overziet de situatie van een afstand,
als een herinnering van langvergane tijden.
Hij neemt de tijd om de zee in n-rst en onrust
te verklanken. Het is meer een filosoÍische
benadering waarin ook de schoonhcid van
deze overweldigende ervaring te horen is.'

Bij Medtneris dit lied ookbijna twee keer
zo lang als bij Rachmaninoff. De lijnen zijn
immens, stembereik I ijkt onmogelijk, van
zeerhoog naar zeer }aag en expressieftot
bijna zwevende hooqte aan het einde. Het is
een bijzonderuitdagend liedvooÍ een zanger.

Een lied dat zichzelfniet zomaar priisgeeft,
maarwaar je veel in kunt ontdekken als je blijft
zoeken.'
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Ook olsje Rochmoninoffen Medtner op de piono

speelt, Fronk, kom je welíswoor ueel dezelfde
soort okkoordentegen, moor hun compositíes

ïiggen heel anders'voor de hand(en)'. Wat is

korokteristiek voor de een en voor de onder? Hoe

verhoudt hun muziek zichttot die von Scriobine?

'Zowel Medtnerals Rachmaninoff zijn een
lusthof voorde hand! Medtners schrijfwijze
is echterveel polyfoner. Kenmerkend
zij n de talitrze overgebonden noten in
ahkoordprogressies. Een akkoord is voor
Medtner een polyfone structuur. Rachmaninoff
verlustigt zichzelf meer met pianistische
uitdagin gen: lange wervelende passages,

gebaseerd op harmonische patronen. Ik zou
Rachmaninoffte kort doenwanneerik zou
zeggen dat dit een doel op zichwas, maar hij
lijkt zich daarsnellertoe te latenverleiden
dan Medtner. Uiteindelijk 11gt Racirmaninoff
mdikelijkervoor de hand dal Medtncr.
Rachmaninoff schrijft voor de pianis [!

Medtner schriiftvoor de musicus,voor de poëet.

De uitvoerbaalheidwas geen critedum, hoewelhij
n atuurlijk he el goedwistwatwel enniet kan op een piano.
l'liiheeft geen maal geschreven d ie n iet speelbaar i..

De vergelijking met Scriabine vind ikvooral opgaan
voor de compositorische technieken in Scriabines
tweede periode. Scriabinewas, met name in zijn
latere sonàtes, een buitengewone bouwmeester.
Vanuit enkele kleine elementen construeerde hij zijn
sonates. In eerst€ instantie lirken het vaak kluwen
van noten en ideeèn maarbij nadere bestudering leer
je dat alles terug te voeren is op slechts enl<ele cellen.
Zo is dat bij Medtner ook enwel in zijnhele oeuvre.
Ilr is bijhem nooit zomaar een noot, [ooit zomaar
een mooie begeleiding ofeen leuke tegenstem: alles

is terugte voeren tot heel duidelijke bouwstenerr die
vaak uit bijvoorbeeld een hoofdthema gedestilleerd
kunnenworden.'

M edtner v er klo nkte regel motig de ollerbeste gedichten.

Rochmaninoffrichtte zich, net olsTsjoikovski, ook op
mí nder vooroo nstoonde Iiterotuur. Johan nes B rohms
meed echtgoede gedichten zelfs omdothij ureesde datz$n
toonkunst er overtollig naast zou ov erkomen - F ro nk, hoe

kij k jij, al s li efheb b e r v a n zow el Ra ch m o ni n off e n M edtn e r
tegen d e te kstke u z e s v o n b eid e c o m p o ní ste n o o n?

'Voor Medtnerbegon de verklankingvan een lied
altijd bij de poëzie. Een gedicht moest hem diep
raken, ontroeren en bewegen. Pas als hii het helemaal
doorgrond had, begonhii ideeën te zoeken omhet
te verklanken. Hij gafdeze gedichtenvaak heel
persoonlijke interpretaties. Dat is zeerkenmerkend
voor Medtners liederen.

Ik denl< dat het voor Rachmaninoffmakhelijker
was om een tekst te kiezen dan voor Medtner,
Rachmaninoffkiest voor een sfeer ofeen karzr-hter,

Die weet hiivervolgens prachtig te vangen in klanken
en beroert op die manierhet innerlijk. Blj Medtner
gaat het altird om de diepere zielenwereld die de tekst
bij hem oproept. Die wereldbeschri)ft hijvervolgens
zo nauwkeurig mogelijk met muziek.'
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Schríjfster Morietto Sjaginion hod voortgtT de nodige

moeite om Rochmoninoff en Medtner bij elkoorte
brengen. ln een briefloot Rochmoninofflos dot hij 'bong
isvoor die ene'en doeltdoarmee op Medtners broer,

de filosoof Ëmíl Medtner. Deze hod rechts rodicole
sy m pothieën. Ekoteri na, woo rom de nk je dot zowel

Russiscàe ols West erse biagroJen uan beíde componisten

nooit inhoudelijk op die'hindernis' zijn ingegoan - terwijl
dit er woarschijnlíjk de belongrijkste oorzoakpoor wos

dothun vriendschop zich pas in hetWesten volledigkon
ontwikkelen?

'Ik moet bekennen dat ik daarop geen antwoord kan
geven. Daarvoorweet ik te weinig van deze kwestie.
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Maar het is een boeiende vl aag en ik zal
zeker opletterder omgaan mct de broer
Ernil in deze relatie.'

Als jullie project is voltooid, zullen jullie (naor
verwachting) de eersten zijn die Medtners
lied eren i ntegro ol h ebben o p gen om en.
Rochmaninoffs liederen werden eind joren
ze venti g pas integ( oo I v a stgelegd. Wo o rom
gebeurde dqt niet ollongín Rusland?

'Ook dat is voor mij moeilijk om te
beu nlwoorden. lI woon al bijna 3o jaa r
in hetWesLen enverbaas me noq elke
dart en teeelijkertijd ook nog maar sinds
2oU erover dat deze liederen niet veel
populairder zijn - overal terwereld, maar
naru u rlijk ook in R usla nd. M issch ion
moest iemand gewoon de eelste zijn die de

stap durfde te zetten? Ik ben in elk geval
heel b1i.j dat ik dit mag doen.

Zoals ik al schreefzijn de liederen zeer
uitdagend voor een zanger. Medtner
spaart zijn uitvoerders niet, schrijft Iange
uitgespannen lijnen, moeilijke Iiggingen,
onverwachte wendingen. Maarals je de
stap neemt, je verdiept in dc tekst en je

afvraagt wat de reden is voo r zirn keuzes,
dan r ind je altijd eerr antrvoord in zijn
muziek en daarmee ook de kra.c.ht om dit
toch nog te kunnen uitvoeren.

Dat iswerkelijk rnaeisch aan deze
liederen: M ed tner lcert je z ingp n cn je

barrières ofangsten over-wiunen. Ik kan
alle zangers aanbevelen om zijnliederen te
zingen.'
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De Vereniging voor Pianotechnici
Nederland (VvPN) streeft naar een
hoogwaardige kwaliteit van
dienstverlening en vakbekwaamheid
van pianostemmers en pianotechnici
in Nederland en Vlaanderen.

De vereniging organiseeÍt seminars en
workshops voor de leden om hun kennis
en vaardigh€den te vergroten.

Ook hebben veel leden het keurmerk CPT
(certifÍed piano tuner) behaald waarmee
zij aantoonbaar voldoen aan
internationale normen over het stemmen
van piano's en vleugels.

Daarnaast ondersteunt de VVPN de
opleiding pianotechniek te Amsterdam
waardoor er ieder jaar voldoende
vakbekwame stemmers u van dienst
kunnen zij n.

Op www.vvpn.nl treft u de zoekmachine
aan waarmee u een VvPN-stemmer
bij u in de buurt kunt vinden.
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3 - 
2021


