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Anastasia Feruleva, cello (Rusland)

Benjamin Britten Suite nr. 1 voor cello solo, opus 72
(1913-1976) Canto primo: Sostenuto e largamente

Fuga: Andante moderato
Lamento: Lento rubato
Canto secondo: Sostenuto
Serenata: Allegretto pizzicato
Marcia: Alla marcia moderato
Canto terzo: Sostenuto
Bordone: Moderato quasi recitativo
Moto perpetuo e Canto quarto: Presto

Zoltán Kodály Sonate voor cello in b, opus 8
(1887-1979) Allegro maestoso ma appassionato

Adagio con gran espressione
Allegro molto vivace



Toelichting matinee-programma 13 augustus 2021 Ruïnekerk Bergen NH

Sinds Johann Sebastian Bach zijn zes suites voor cello solo schreef hebben componisten
pogingen gedaan deze Parnassus van de literatuur voor cello solo te evenaren. Vooral in de
twintigste eeuw groeide het oeuvre voor cello solo snel dankzij een toename van het aantal
fenomenale solisten. Een van de vroegste grote cellowerken van de twintigste eeuw was de
Sonate op. 8 van Zoltán Kodály, vaak het eerste belangwekkende werk voor cello solo
genoemd sinds de suites van Bach. Deze sonate werd pas in de jaren zestig overtroffen door
een drietal suites die hun inspiratie duidelijk haalden uit het werk van Bach. De componist
achter deze suites was niemand minder dan Benjamin Britten. Hij schiep zijn cellomonument
voor de fameuze Russische cellist Mstislav Rostropovitsj. Hoewel de drie suites onafhankelijk
van elkaar kunnen bestaan, vertelt het kort na elkaar meemaken van de drie suites veel over de
ontwikkeling van Britten over de cello. Vandaar dat vanavond in de Ruïnekerk ook de tweede
suite op het programma staat, en morgen in de Remonstrantse Kerk in Alkmaar de Derde
suite.

De ontstaansgeschiedenis van de drie cellosuites van Benjamin Britten begint bij een concert
in september 1960, de Engelse première van het Eerste celloconcert van Dmitri Sjostakovitsj
in de Royal Festival Hall in Londen. De solist was Mstislav Rostropovitsj. De bij het concert
aanwezige Sjostakovitsj had Britten nog nooit ontmoet, maar nodigde hem wel uit tijdens het
concert naast hem te komen zitten. Na het concert stelde Sjostakovitsj Britten voor aan
Rostropovitsj. Toen ze uit elkaar gingen noemde Britten de cellist al Slava (de koosnaam die
vrienden gebruikten), was het fundament gelegd voor een vriendschap en had Britten beloofd
een werk te schrijven voor de briljante Rus.
Britten hield woord en een jaar later had Rostropovitsj de Cello Sonate op zijn lessenaar staan
die hij met Britten achter de piano in première bracht. Vervolgens schreef Britten een Cello
Symphony, en nadat hij Rostropovitsj de Cellosuites van Bach had horen spelen schreef hij in
1964 bij wijze van kerstcadeau voor de cellist zijn eerste Cellosuite op. 72.
Hoewel de cellosuites van Bach absoluut een model zijn geweest voor Britten, doet de
Engelse componist geen enkele poging de grote Thomascantor met moderne middelen te
imiteren. De vorm van de eerste Suite bestaat weliswaar uit negen in elkaar overgaande delen,
met referenties naar een fuga en naar dansvormen, maar het verhaal dat Britten vertelt is van
een andere lading. De eerste Suite is wel uitgelegd als een representatie van een mensenleven,
met de vier Canto’s (het laatste canto is ingebouwd in het laatste deel Moto perpetuo) als een
objectieve weergave van verschillende leeftijdsfases. De stukken rond de Canto’s zouden dan
meer persoonlijke reflecties vertegenwoordigen.
Het is een mooie uitleg, maar wat vooral frappeert is de taal die Britten bezigt in deze suite.
De Canto’s lijken als een soort parlando te passeren, als een commentaarstem in een Griekse
tragedie. Een manier die ook in het emotionele zwaartepunt van de Suite, het Lamento is terug
te vinden. In het laatste deel, Moto perpetuo denkt Britten ook nog even aan Sjostakovitsj. Hij
gebruikt een getransponeerde versie van de noten D S C H (D-Es-C-B), de muzikale
handtekening van de Russische componist. De schitterende wijze waarop Britten de laatste
Canto op laat gaan in het Moto Perpetuo en het ‘objectieve’ en ‘subjectieve’ met elkaar in
evenwicht brengt, is een compositorisch hoogstandje en biedt een hoopvol einde aan deze bij
vlagen donkere Suite.

Ook de Hongaarse componist Zoltán Kodály richtte zich in 1915 geïnspireerd door de Suites
van Bach tot de cello solo. En ook hij componeerde een modern alternatief voor het model
van Bach. Kodály gebruikte op zeer vrije wijze de klassieke sonatevorm en bracht
verschillende muzikale invloeden die hem rond die tijd interesseerden bijeen. Naast Bach en



de Weense Klassieken is de invloed van Claude Debussy hoorbaar, de inspiratie van zijn
goede vriend Béla Bartók en de immer aanwezige Hongaarse volksmuziek.
Kodály kende de cello uitstekend toen hij aan zijn sonate begon. Hij speelde van huis uit
viool, altviool en piano, maar hij had zichzelf in de loop der jaren cello leren spelen, zijn
favoriete instrument. Desondanks schreef hij de Sonate in b op. 8 in 1915 voor Jenö Kerpely,
de meest vooraanstaande Hongaarse cellist van dat moment en onder andere cellist van het
Waldbauer-Kerpely Kwartet dat de eerste vier strijkkwartetten van Bartók in première bracht.
Door de Eerste Wereldoorlog duurde het tot 1918 eer het werk in première kon gaan, maar
toen werd de driedelige sonate waarvan de laatste twee delen zonder pauze in elkaar overgaan
ook meteen omhelsd als een meesterwerk. ‘Geen enkele andere componist heeft muziek
geschreven die ook maar enigszins lijkt op dit werk’, schreef Bartók in The New Music of
Hungary, een artikel uit 1921 over de sonate. ‘Hier drukt Kodály, met de eenvoudigst
mogelijke technische middelen, ideeën uit die volledig origineel zijn. Juist de complexiteit
van het probleem van de in de aard eenstemmige cello bood hem de kans om een originele en
ongebruikelijke stijl te creëren, met verrassende zangrijke effecten.’ Hij noemde het werk
zonder enige reserve ‘briljant’.
Feit is dat Kodály een nieuwe technische standaard schiep voor het cellospel. Vooral in het
laatste deel waarin de Hongaarse volksmuziek hoogtij viert en de virtuoze passages vol
pizzicati en dubbelgrepen zorgen voor een opwindend slot van deze tour de force.

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).


