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Contrasten

Johann Sebastian Bach Sinfonia in f kl. t., BWV 795
(1685-1750)

György Kurtág uit Signs, Games and Messages:
(1926) I. Virag az ember

II. Pepertuum mobile

Sándor Veress uit Strijktrio: II Allegro molto
(1907-1992)

Johann Sebastian Bach uit Variaties voor klavecimbel “Goldberg variaties”, BWV 988:
Aria
Variation I
Variation V
Variation VI: Canone alla Seconda
Variation XIX

Wolfgang Amadeus Mozart uit Zes Preludes en Fuga’s voor viool, altviool en cello,
KV404a:
(1756-1791) 5. Largo

Sándor Veress uit Strijktrio: I Andante

Béla Bartók Suite voor piano, opus 14 (arr. M. Moriarty)
(1881-1945) I. Allegretto

II. Scherzo 
III. Allegro Molto
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Johann Sebastian Bach geldt als de grootmeester van de barokke meerstemmigheid, als de
man die de zaken als een canon en een fuga een vaste plaats gaf in de reeks muzikale vormen,
als een componist die navolging verdiende van in de decennia en zelfs eeuwen na zijn dood.
Hoe gingen andere componisten in de klassieke tijd en de twintigste eeuw en zelfs huidige tijd
met de erfenis van Bach om? En daarbij: hoe groot kunnen de verschillen zijn tussen
componisten uit een en hetzelfde land die vergelijkbare inspiratiebronnen hebben? The
Marigold Trio zet het werk van Bach en een bewerking van Mozart naast werken van de
Hongaarse grootheden Béla Bartók, Sándor Veress en György Kurtág. Het resultaat is een
programma vol contrasten, maar ook een reis door de historie waarin de rode draden soms
groter blijken dan de onderlinge verschillen.

Johann Sebastian Bach schreef meerstemmige werken op verschillende niveaus. Hij was
allereerst een vader en ook een docent die instructieve stukken schreef voor zijn kinderen en
leerlingen, hij was daarnaast componist met de plicht om voor hof of kerk telkens weer
nieuwe muziek te schrijven zoals de reeks cantates die hij als Thomascantor in Leipzig
componeerde en hij was tenslotte een man met een historisch besef die er alles aan deed om
de hogere kunst van de meerstemmigheid als een erfenis vast te leggen. De Sinfonia in f
BWV 795 waarmee dit concert begint behoort tot de eerste groep. Bach schreef een reeks
tweestemmige Inventionen en driestemmige Sinfonias voor klavier, ook bekend als de Twee-
en driestemmige Inventionen BWV 772-801om in eerste instantie zijn zoon Wilhelm
Friedemann Bach in te wijden in de kunst van het meerstemmig spelen en de fugatische
(imitatieve) verwerking van thema’s. Later gebruikte en publiceerde hij deze werken voor
leerlingen. De Sinfonia in f BWV 795 is een meesterlijk voorbeeld van een langzamere
Sinfonia.
De Goldbergvariaties BWV 988, waaruit het Marigold Trio een selectie gearrangeerd voor
strijktrio speelt, behoren meer tot de laatste categorie. In zijn tijd in Leipzig gaf Bach net als
zijn voorgangers bundels uit onder de titel Clavierübung. Deze bundels waren niet alleen een
proeve van eigen kunnen, ze waren ook bedoeld voor de liefhebbers van de hogere
klavierkunst. In 1741 publiceerde Bach zijn vierde en laatste Clavierübung met diverse
variaties over een aria, of beter, over de 32 basnoten van de aria.
Dankzij de eerste Bachbiograaf Forkel gaat het verhaal dat Bach het werk schreef voor Graaf
Keyserlingh, een voormalig Russische afgezant aan het Saksische hof die regelmatig in
Leipzig verbleef. Keyserlingh had last van slapeloosheid en Bach zou voor zijn leerling en
hofklavecinist van de graaf Goldberg de Aria met variaties geschreven hebben om de nachten
van de graaf draaglijker te maken. Zo werd deze proeve van variatiekunst in de volksmond al
snel de Goldbergvariaties genoemd.

Hoewel de Hongaarse componist György Kurtág een groot bewonderaar is van het werk van
Johann Sebastian Bach, klinken zijn werken totaal anders. Terwijl hij de meerstemmigheid op
vele manieren toepast, onderscheidt zijn beknopte twintigste eeuwse taal zich vooral als een
kort totaalgebaar. Kurtág ontwikkelde zich tot de grootmeester van de kleine vorm, van het
muzikale aforisme. Dat doet hij al sinds de jaren zeventig in een soort muzikaal dagboek, zijn
Játékok (Spelletjes) die in het begin Signs, Games and Messages genoemd werden. Het is een
grote verzameling korte werken voor piano, maar ook voor viool en andere instrumenten en
instrumentcombinaties. Zo schreef hij Virag az ember (bloemen zijn we, fragiele bloemen…)
waarin diverse clusterachtige samenklanken een rol spelen oorspronkelijk voor piano en
Pepertuum Mobile, waarbij de losse snaren van het instrument als uitgangspunt diende, voor
viool.



Sándor Veress is de componist die de leemte vulde tussen Béla Bartók en componisten als
György Ligeti en György Kurtág, beide leerlingen van Veress. Toch is het werk van deze
Hongaarse componist die het merendeel van zijn leven in Zwitserland heel anders dan de
ruige, volkse taal van Bartók en de subtiele miniaturen van Kurtág. Veress was een
bewonderaar van Bach, maar omarmde ook de twaalftoonstechniek. Voeg dat bij de invloed
van de Hongaarse volksmuziek en het resultaat is een bij vlagen complex conglomeraat zoals
in het Strijktrio uit 1954. Het Andante is een geconcentreerd driestemmig betoog dat begint
met een twaalftoonsstatement en in het Allegro molto, het tweede en laatste deel, klinken de
invloed van volksritmes en jazzy elementen door.

Ook Wolfgang Amadeus Mozart was een groot bewonderaar van Bach. Hij bestudeerde zijn
werk niet alleen, hij bewerkte het ook. Zo arrangeerde hij diverse delen uit werken van Bach
tot de zes Driestemmige preludes & fuga’s KV 404a voor strijktrio. Voor de vijfde prelude
& fuga baseerde hij zich op Bachs Triosonate voor orgel BWV 526. Het tweede deel daarvan,
het Largo, heeft Mozart omgezet tot een meeslepend Adagio dat in deze fungeert als een
prelude op de fuga gebaseerd op het laatste deel van deze triosonate. Een zeer kundige
bewerking die het meerstemmige web volledig in ere houdt, maar Bach ondertussen voorziet
van een klein Mozartsausje.

Béla Bartók deelde de bewondering van Mozart voor Bach. Daarnaast was hij met Zoltán
Kodály de eerste die het grote belang inzag van de Hongaarse en Roemeense volksmuziek.
Beide invloeden leidde bij Bartók tot een geheel eigen toontaal en een geheel eigen
meerstemmigheid. Dat is duidelijk in de bewerking voor strijktrio door altviolist Martin
Moriarty van de vierdelige Piano Suite op. 14 die Bartók in 1916 schreef. In soms zeer dichte
structuren benadrukt Bartók het percussieve karakter van de piano, terwijl op andere
momenten de stemmen luchtig over elkaar heen buitelen. Hoewel Bartók benadrukte dat hij
geen oorspronkelijke thema’s uit de volksmuziek gebruikte, was deze pianodocent van Sándor
Veress (die weer compositieles had van Kodály) al zo doordrenkt van de folklore dat zijn
eigen melodieën zo uit de volksmuziek hadden kunnen komen. In het derde en hier
afsluitende deel klinkt ook de invloed van Noord-Afrikaanse en Arabische volksmuziek die
Bartók hoorde tijdens zijn bezoek aan Algerije in 1913.

Paul Janssen



The Marigold Trio bestaat uit violiste Ruña 't Hart, altviolist Martin Moriarty en
cellist Kalle de Bie. Het trio staat voor een gepassioneerde en oprechte aanpak van het
kamermuziek repertoire en speelt werken uit alle verschillende stijlperiodes.
Daarnaast is het trio geïnteresseerd in samenwerkingen met andere kunstvormen
en willen de musici klassieke muziek aan een nieuw, jong publiek presenteren.
Kalle en Ruña leerden elkaar op jonge leeftijd kennen in het ensemble 'the Fancy
Fiddlers' geleid door de bekende vioolpedagoge Coosje Wijzenbeek. Tijdens hun
studie aan het Conservatorium van Amsterdam ontmoetten ze Martin. Jarenlang
speelden ze samen in verschillende kamermuziek bezettingen tot ze hun krachten
besloten te bundelen in de vorm van een strijktrio.

Ruña volgde haar studie aan het Conservatorium van Amsterdam bij Vera Beths.
Ze behaalde haar masterdiploma in september 2018 met de onderscheiding cum
laude. Omdat Ruña zich ook interesseert voor de historische uitvoeringspraktijk,
volgde zij tijdens haar studie tevens lessen van Shunske Sato, zowel op moderne
als op barokviool.

Kalle studeerde bij Jeroen den Herder, Jelena Očić en Dmitri Ferschtman aan het
Conservatorium van Amsterdam. Hij rondde hier zijn masterstudie af en studeert
momenteel in Wenen bij Reinhard Latzko.

Martin studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam bij Nobuko Imai en
Marjolein Dispa. Voor zijn masteropleiding studeerde hij in Detmold bij Veit
Hertenstein. Hij studeert momenteel in Zürich bij Laurence Power.

De leden van het trio ontvingen de afgelopen jaren verschillende prijzen. Ruña
ontving in 2016 de vioolbeurs van het Kersjes Fonds, Kalle is laureaat van
meerdere concoursen waaronder het Prinses Christina Concours (2013), de III
Elsky Competition te Minsk (2014) en in 2015 de 12de International Competition for Young
Musicians 'Ferdo Livadic' te Samobor (Kroatië) en de aanmoedigingsprijs en de
Start in Splendorprijs bij het Nationaal Cello Concours te Amsterdam (2016).
Martin won onder andere de derde prijs tijdens het Nationaal altvioolconcours te
Amsterdam (2017) en de Flax Trust Award op het Clandeboye Chamber Music
Festival (2017).

The Marigold Trio heeft het geluk schitterende instrumenten te bespelen. Ruña
heeft haar achttiende-eeuwse Italiaanse Landolfi viool kunnen aanschaffen met de
steun van de Stichting Eigen Muziekinstrument, het Dorrie Stoopfonds en het Prins
Bernhard Cultuurfonds. Martin speelt op een altviool van Amati-Mangenot uit
1931. Kalle speelt op een Italiaanse cello van G. Chiocchi, hem ter beschikking
gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.


