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Toelichting programma zondag 1 augustus 2021 Hoornder kerk Den Hoorn (Texel)

De Russische muziek kent vanaf de late negentiende eeuw tot de late twintigste eeuw vele kleuren
en vormen. Dat heeft alles te maken met de overgang van de ‘romantiek’ van het negentiende
eeuwse tsarisme, via de revolutionaire vroege jaren twintig naar het keurslijf van de Sovjet-Unie.
Wat dat aangaat is dit programma een Russische eeuw in een notendop. Igor Stravinsky is een
vertegenwoordiger van de revolutionaire geesten die nieuwe wegen zoeken, ook al komt hij
uiteindelijk uit bij het neoclassicisme van bijvoorbeeld de Suite Italienne. Boris Arapov is een
schoolvoorbeeld van het juk waaronder de componisten in Sovjettijd moesten werken, en in zijn
Sonate voor cello en piano voorzichtig ontsnapt aan de grijsheid. Anton Arenski en Pjotr Iljitsj
Tsjaikovski vertegenwoordigen de schijnbaar zorgeloze romantische tsaristische tijd van decadentie
en romantiek met meeslepende miniaturen vol liefdevolle lyriek en vlagen van onbekommerde
virtuositeit.

Igor Stravinsky kon zich in relatieve vrijheid ontwikkelen tot een van de meest opvallende
Russische componisten van de vroege twintigste eeuw. Op de golven van het einde van het
tsarendom zochten vele Russische componisten naar nieuwe wegen en nieuwe impulsen wat leidde
tot een veelheid aan muzikale vernieuwing. Nadat Stravinsky naam had gemaakt met zijn eerste
krachtig op de Russische volksmuziek gebaseerde balletten die hij voor Les Ballets Russes schreef
en vooral met Le Sacre du Printemps Parijs op stelten had gezet, raakte hij meer en meer
geïnteresseerd in de neoklassieke tendensen die in West-Europa hoogtij vierden. Zo zocht
Stravinsky aan het einde van het tweede decennium van de twintigste eeuw naar materiaal voor een
nieuw ballet. Diaghilev, de fameuze leider van het Russische balletgezelschap, suggereerde hem
eens te kijken naar de muziek die men destijds aan Pergolesi toeschreef. Het resultaat werd het
ballet Pulcinella waarin Stravinsky de barokke thema’s arrangeerde met zijn eigen stekelige
harmonieën. Pas later in de twintigste eeuw bleek het merendeel van deze thema’s afkomstig te zijn
van de Hollandse graaf Unico Wilhelm van Wassenaer. Het ballet werd een succes en al in 1925
maakte Stravinsky een bewerking van enkele delen uit het ballet voor viool en piano om samen met
violist Samuel Dushkin uit te voeren. In 1932 arrangeerde hij dit werk in samenwerking met de
cellist Gregor Piatigorski voor cello en piano. De zes delen bracht hij samen onder de titel Suite
Italienne. Hoewel het werk in de geschriften van en over Stravinsky lange tijd weinig aandacht
kreeg, was Stravinsky erg gecharmeerd van het eindresultaat. Het was tenslotte zijn enige werk voor
cello en piano en tevens een van zijn meest vrolijke stukken.

Waar Stravinsky vooral in Frankrijk en later in de Verenigde Staten in vrijheid kon werken, hadden
de componisten die in de in 1922 gestichte communistische Sovjet Unie leefden het een stuk
zwaarder. Zoals het dagelijks leven gecontroleerd werd door de communistische partij, zo werd ook
de muziek die verwacht werd van componisten nauwkeurig gedicteerd. Het leidde tot vele grauwe
verplichte werken van componisten die hooguit in voetnoten van geschiedenisboeken blijven staan.
Iemand die de creativiteit bezat om zich enigszins aan de grijze massa te onttrekken was Boris
Arapov. Hij begon als pianist, maar zette vanwege een handblessure al zijn kaarten op het
componeren. Hij schopte het dankzij het in acht nemen van de regels van de Sovjet-Russische
muziek in 1940 tot compositiedocent aan het Conservatorium van Leningrad, maar hij bleef zoeken
naar de mazen in de ‘compositiewetten’. En dat leverde vanaf de jaren zestig een aantal interessante
partituren op waarin de nationalistische elementen en de Russische folklore samengaan met
harmonische en klanktechnische experimenten. Zijn Concert voor viool en orkest (1964) en zijn
Concert voor viool, piano, percussie en kamerorkest ter herinnering aan Igor Stravinsky (1973)
verdienen absoluut een plek op de concertpodia. Ook zijn in 1985 geschreven Sonate voor cello en
piano is een werk dat meer aandacht verdient. Hoewel de basis nog steeds tonaal is weet Arapov
met verrassende klankkleuren, een ritmische drive die regelmatig aan de vroege Stravinsky doet
denken en avontuurlijke harmoniek in drie delen een wereld te schetsen die de beklemming van de
Sovjet Unie voor even ver weg doet lijken.



Vergeleken bij de soms ruige en onbestemde lyriek van Arapov vormen de laatste twee delen uit de
Vier stukken voor cello en piano op. 56 letterlijk een wereld van verschil. Arenski is in alles een
kind van het Russische nationalisme in de muziek dat in de tweede helft van de negentiende eeuw
opbloeide en kreeg zijn opleiding ook daadwerkelijk van een van de negentiende eeuwse
grootheden van de Russische muziek: Nikolai Rimski-Korsakov. Zijn eerste werken worden ook
gekleurd door een grote invloed van het werk van zijn leermeester. Het moet Rimski-Korsakov
gestoken hebben dat Arenski zich later meer op het werk van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski richtte, want
hij voorspelde zijn voormalig pupil die zelf componisten als Sergei Rachmaninoff en Alexandr
Skrjabin tot zijn leerlingen mocht rekenen, geen goede toekomst. ‘In zijn jeugd kon Arenski niet
ontsnappen aan mijn invloed. Later kwam de invloed vooral van Tsjaikovski. Zijn werk zal snel
vergeten worden.’
Of het door de uitspraak van Rimski-Korsakov komt, zal nooit duidelijk worden, maar het werk van
Arenski verdween na zijn dood snel van de programma’s. En dat is jammer want zijn lyrische gaven
en zijn gevoel voor instrumentale virtuositeit doen niet onder voor die van Tsjaikovski. Dat blijkt uit
zijn in 1902 uitgegeven en voor de Russische cellist Anatoly Brandukov geschreven Vier stukken
op. 56. Vooral Chanson triste en de Humoresque, de laatste twee stukken, staan model voor
enerzijds de lyrische kwaliteit van Arenski en anderzijds zin gevoel voor meeslepende virtuositeit.

De cellist aan wie Arenski zijn Vier stukken opdroeg, Anatoly Brandukov, was al op jonge leeftijd
onder de aandacht gekomen van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. De componist deed er alles aan om de
musicus naar voren te schuiven en ondernam verwoede pogingen hem aangesteld te krijgen als
docent aan het Conservatorium van Moskou. Uiteindelijk kreeg Brandukov deze baan pas in 1921
en kon hij niemand minder dan Gregor Piatigorsky tot zijn leerlingen rekenen. Daarmee kreeg
Tsjaikovski postuum het gelijk aan zijn zijde. De componist zelf schreef al in 1887 een werk met de
cellist in gedachten. Tsjaikovski verbleef in Aken om zijn terminaal zieke goede vriend Nikolai
Kondratyev te ondersteunen in de laatste weken van zijn leven. Hij verzette zijn gedachten met ‘een
klein stukje voor cello’ dat uiteindelijk zijn Pezzo capriccioso werd. De donker melancholische
cello-introductie zet de sfeer waarin Tsjaikovski verkeerde direct treffend neer. Ook de cantilene die
volgt houdt het ingetogen, somber bijna. Slechts de grimmige scherzo-achtige sectie die de
cantilene onderbreekt en het werk uiteindelijk afsluit, biedt enige levendigheid. Hij stuurde het werk
naar Brandukov met de impliciete vraag of alles mogelijk was op de cello. De cellist paste zonder
de componist te consulteren het een en ander aan en bracht het werk in 1888 in Parijs in première.
Tsjaikovski accepteerde de actie van Brandukov en gaf het werk in de aangepaste vorm uit.
Uiteindelijk arrangeerde hij het ook voor cello en orkest. Het zou zijn laatste werk voor een
solo-instrument en orkest worden.

Paul Janssen



Anastasia Feruleva wordt alom geprezen om haar meeslepende expressiviteit en
authentieke persoonlijkheid waarmee ze haar publiek weet te vervoeren. Fascinerende technische
beheersing versmolten met een oprechte artistieke zeggingskrachtig kenmerken haar optredens, die
door de pers worden geroemd om de “overtuigende, gepassioneerde en meeslepende interpretaties”
en de organische frasering en levendige intensiteit tot de allerlaatste noot.. (Frankfurter Zeitung)”.

Anastasia heeft gespeeld in wereldberoemde zalen als het Concertgebouw Amsterdam,
Muziekgebouw aan het IJ, Tivoli Vredenburg, St. Petersburg Philharmonie, Salle Cortot Parijs,
Atheneum Boekarest, Liszt Academie Budapest, Euskalduna Concert Zaal Bilbao.
Als soliste trad zij op met orkest in een groot aantal celloconcerten waarin ze samenwerkte met
orkesten als de Württembergische Philharmonie en het Noord Nederlands Orkest.
Als enthousiast en veelgevraagd kamermuziekspeelster concerteert Feruleva met grote regelmaat op
festivals als het Gstaad Menuhin Festival and Academy, International Chamber Music Festival Joao
Pessoa Brazil, Orlando Festival, Storioni Festival, Giverny Chamber Music Festival. Zij werkte
samen met vooraanstaande musici en ensembles als Raphael Wallfisch, Michel Strauss, Philippe
Graffin, Silke Avenhaus, Vadim Kholodenko, Rick Stotijn, Vladimir Mendelssohn, Camerata RCO
en het Atrium Kwartet.

Hoogtepunten uit de recente seizoenen zijn uitvoeringen van het Celloconcert van Peteris
Vasks in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam, Great Guildhall in Riga en de onlangs
geopende GORS Concertzaal in Rezneke, waar ze met de componist zelf samenwerkte, die haar
hartveroverende spel hogelijk prees. Verder gaf Anastasia in september 2018 een enthousiast
ontvangen recital in het Concertgebouw te Amsterdam, dat onderdeel uitmaakte van de serie
“Young Masters on Tour”. Daarnaast verscheen in november 2018 bij het label Gutman Records
haar debuut CD “Ballets Russes – Hommage to Diaghilev” . Hierop speelt zij samen met de pianist
Frank van de Laar werken van Poulenc, Prokofjew, Borodin en Rimski-Korsakow. 

In januari 2020 gaf trad als soliste in het 1e celloconcert van Sjostakowitsj op met het
Nederlands Kamerorkest. In februari 2021 verscheen haar tweede CD met Frank van de Laar,
“L’esprit du temps”, met werken van Enescu, Stravinsky, Nadia en Lili Boulanger bij het label
TRPTK.

Anastasia Feruleva, geboren in 1992 in Archangelsk (Rusland), begon haar cellostudie op
vijfjarige leeftijd. Al vanaf haar vroege jeugd heeft zij opgetreden in haar moederland en
concertreizen brachten haar vervolgens naar Noorwegen, Finland, Duitsland, Italië, Spanje,
Frankrijk, België, Hongarije, Polen, Roemenië, Brazilië en Nederland, waar ze momenteel
gevestigd is, en waar ze haar Master diploma heeft behaald bij Larissa Groeneveld aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag met een 10 met onderscheiding. 
Onder Prof. Troels Svane voltooide zij haar Master Studie aan de Hochschule für Musik Hanns
Eisler in Berlijn met de hoogste cijfers en cum laude en tevens haar Konzertexamen aan de
Hochschule für Musik in Lübeck. In 2020 rondde zij haar postgraduate opleiding af bij Ivan
Monighetti aan de Reina Sofia School of Music in Madrid.

Daarnaast is haar artistieke ontwikkeling begeleid en beïnvloed door eminente kunstenaars
als David Geringas, Gary Hoffman, Ralph Kirschbaum, Wolfgang-Emmanuel Schmidt, Jens-Peter
Mainz. Reinhardt Latzko, Arto Noras, Miklós Perényi, Antonio Meneses, Eberhard Feltz, and
Raphael Wallfisch.

Aan Anastasia werden reeds vanaf jonge leeftijd prijzen toegekend op diverse concoursen.
Zo behaalde zij de tweede prijs en de prijs voor de beste interpretatie van het opdrachtwerk van de
Nationaal Cello Biënnale Concours 2016 in Amsterdam.

Zij bespeelt een cello van de Nederlandse bouwer Rombouts (1710).



Frank van de Laar begon zijn pianostudie op tienjarige leeftijd en behaalde zijn diploma in
1989 aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam bij Jan Wijn met de hoogst denkbare
onderscheiding.

Hij vervolgde zijn studie in Hannover bij Prof. Karl-Heinz Kämmerling en in Amsterdam
bij Naum Grubert.

In 1987 won hij de derde prijs op het Internationale Brahms Concours te Hamburg en in
1988 behaalde hij de eerste prijs op het Postbank-Sweelinck concours en debuteerde in datzelfde
jaar in de grote zaal van het Concertgebouw.

Sindsdien volgden optredens in binnen- en buitenland elkaar in hoog tempo op en werden
door pers en publiek warm onthaald. Hij concerteerde in bijna alle landen van Europa, in Amerika ,
Azië, waarbij vele prijzen en onderscheidingen hem ten deel vielen.
Zijn repertoire omvat de gehele periode van Bach tot heden, waarbij ook minder bekende oude en
nieuwe meesterwerken een interessante rol spelen. Bovendien is hij zeer actief op het gebied van de
kamermuziek.

Talloze radio- en televisieopnamen legden zijn uitvoeringen vast en meer dan 25 compact
discs verschenen inmiddels van zijn hand.

Hij is als hoofdvak leraar verbonden aan de conservatoria Amsterdam en Zwolle.


