
Concerttoelichting

SJOSTAKOVITSJ 
EN LUTOSLAWSKI

VR 11 MAART 2022 • 20.15 UUR

ZO 13 MAART 2022 • 14.15 UUR



dirigent Krzysztof Urbański
cello Christian Poltéra

Miroslav Skorik 1938–2020
Melodie in a [1981]
Vioolsolo: Igor Gruppman

Witold Lutosławski 1913-1994
Kleine suite [1950-51]
• Fujarka
• Hurra Polka
• Piosenka
• Taniec

Witold Lutosławski
Concert voor cello en orkest
[1968-70]
• Introductie
• Vier episoden
• Cantilena
• Finale

Pauze

Dmitri Sjostakovitsj 1906-1975
Symfonie nr. 5 in d, op. 47 [1937]
• Moderato
• Allegretto
• Largo
• Allegro non troppo

Einde concert circa 22.25 uur

Vorige uitvoering door ons orkest:
Skorik Melodie eerste uitvoering
Lutosławski Kleine suite: dec 1960, 
dirigent Jan Krenz
Lutosławski Celloconcert: apr 1998, 
cello Pieter Wispelwey, dirigent Kent 
Nagano
Sjostakovitsj Vijfde symfonie: sep 
2018, dirigent Lahav Shani

Een uur voor aanvang van het concert 
geven orkestleden Wim Ruitenbeek 
en Galahad Samson een inleiding op 
het programma, toegang € 5. Kaartjes 
zijn aan de zaal te verkrijgen tegen 
pinbetaling. Voor Vrienden is de 
inleiding gratis.

PROGRAMMA

Mstislav Rostropovitsj bij de Berlijnse Muur,
9 november 1989 - foto Emmett Lewis jr

Cover: Dmitri Sjostakovitsj in 1938



Vanaf zijn vroege jeugd speelden 
conflict en onderdrukking een 
belangrijke rol in het leven van 
Witold Lutosławski. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog vluchtte het 
gezin naar Moskou, waar zijn 
vader door de bolsjewieken werd 
geëxecuteerd. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog wist Lutosławski zelf 
als krijgsgevangene te ontsnappen, 
verdiende hij de kost als barpianist en 
componeerde hij verzetsliederen. In 
het oorlogsgeweld gingen echter veel 
van zijn vroege composities verloren. 
Hij was al een jonge dertiger toen 
zijn gedroomde leven als componist 
na de bevrijding eindelijk kon 
beginnen. Hij vertegenwoordigde 
Polen in de Internationale Vereniging 
voor Eigentijdse Muziek en in 
1947 klonken zijn composities 
ook bij een Pools-Nederlands 
uitwisselingsconcert in de Kleine 
Zaal van het Concertgebouw in 
Amsterdam. Abstracte muziek, 
maar muziek vol dynamiek en vaart, 
volgens recensent Hans Leerink. De 

Zowel Lutos awski als Sjostakovitsj werd de mond 
gesnoerd door het repressieve muziekbeleid 
van Stalin. De eerste verwerkte het conflict als 
abstracte verhaallijn van zijn celloconcert, de 
tweede schreef een symfonie die zo geliefd werd 
dat de censuur er geen vat op kreeg.

Conflict
en onder-
drukking

Als een solidariteitsbetuiging 
aan Oekraïne openen wij dit 
concert met Melodie in a van de 
Oekraïense componist Miroslav 
Skorik. Skorik componeerde dit 
stuk in 1981als muziek bij de 
film Hoge bergpas van regisseur 
Volodimir Denisenko. 
Denisenko wilde het verhaal 
vertellen van een gezin in de 
Oekraïense Karpaten dat na de 
Tweede Wereldoorlog verscheurd 
raakt in de ideologische 
strijd tussen communisme en 
nationalisme. Toen zijn film zo 
goed als klaar was, begonnen 
de autoriteiten zich ermee 
te bemoeien; op last van de 
KGB moesten de Oekraïense 
nationalisten als slechteriken 
worden afgeschilderd. Hele 
episodes sneuvelden op de 
montagetafel, nieuwe scènes 
moesten worden gedraaid om 
de film in overeenstemming met 
de Sovjetideologie te brengen. 
Denisenko zag dat zijn script 
onherkenbaar verminkt raakte; 
hij vroeg Skorik om voor zijn 
film muziek te schrijven die het 
publiek zou vertellen wat niet 
getoond mocht worden. Zo 
ontstond de Melodie in a.

Hoge bergpas wordt 
tegenwoordig vrijwel nergens 
meer vertoond, maar de Melodie 
van Skorik bleek onsterfelijk. 
Onze concertmeester Igor 
Gruppman – geboren en 
getogen in Kiev – koos het 
stuk uit als opening van dit 
concertprogramma: ‘Iedere 
Oekraïner kent deze muziek’.

vreugde was echter van korte duur. 
Twee jaar later drong het repressieve 
beleid van Stalin ook door tot Polen 
en werd Lutosławski beschuldigd 
van ‘formalisme’, een vaag etiket om 
onwelgevallige muziek het zwijgen op 
te leggen. Zijn Eerste symfonie werd 
verboden. 

Voor de radio
Om zijn gezin te kunnen 
onderhouden beperkte de 
componist zich nu tot – in zijn ogen 
onbelangrijke – gebruiksmuziek voor 
muziekonderwijs, radio en film. Zijn 
artistieke ambities en experimenten 
met vrije tonaliteit hield hij voor 
zichzelf. Veiliger was het om 
volksmuziek als inspiratiebron 
te kiezen en met deze stijl werd 
Lutosławski in Polen bekend. De 
Kleine suite dateert uit deze periode 
en werd in 1950 in opdracht van de 
radio gecomponeerd. De opdracht 
was een werk te schrijven voor 
een klein orkest, dat normaal 
gesproken lichte muziek speelde. 

MELODIE



De volksmuziek die hij ervoor 
gebruikte komt uit een klein dorpje 
ten oosten van Krakau, gehoord 
tijdens een festival voor Poolse 
volksmuziek. In het eerste deeltje 
klinken pijpers en tamboers, het 
tweede deel is gebaseerd op de 
Hurra Polka, een dans uit de regio 
ten oosten van Krakau. Subtiel 
verwerkte de componist wat 
experimenten met ritme, door de 
verschillende volkswijsjes met elkaar 
te laten overlappen. Over deze 
stijl vertelde hij later: ‘Ik schreef 
zoals ik kon, omdat ik nog niet 
kon schrijven zoals ik wilde.’ Tot 
zijn schrik ontving hij voor deze 
gebruiksmuziek staatsprijzen. De 
componist in een interview: ‘De 
autoriteiten dachten dat ik deze 
muziek componeerde om aan de 
richtlijnen te voldoen. Dat was een 
schok, want zo ontdekte ik dat ik 
in de ogen van de buitenwereld 
niet zomaar wat onschuldige, 
onbeduidende stukjes componeerde 
om mijn brood te verdienen, 
maar dat ik gezien werd als een 
kunstenaar die doorging met zijn 
scheppend werk.’

Kemphanen
Na jarenlang isolement kreeg 
Lutosławski in de jaren ’60 eindelijk 
de internationale erkenning die 
hem toekwam. Het regende prijzen 
en opdrachten. Zo vroeg cellist 
Mstislav Rostropovitsj hem om een 
celloconcert. Als aansporing had 
hij gezegd: ‘Ik kan niet garanderen 
dat ik het goed zal spelen, maar 
ik zal het beslist heel vaak spelen.’ 
Zodra een deel af was, stuurde 
Lutosławski het naar Rostropovitsj, 
met uitleg over het dramatische 
scenario, waarin de cellist en het 
orkest als kemphanen tegenover 
elkaar staan. De cello begint met 
een repeterende noot, die zich 
ontwikkelt ‘alsof iemand zich 
ernstig verveelt met een eentonige 

bezigheid, maar geprobeerd heeft 
er een beetje variatie in te brengen.’ 
Het conflict wordt al duidelijk in de 
allereerste noot van het orkest, een 
brutale onderbreking van de cello 
door één heel harde noot van de drie 
trompetten. In elk deel herhaalt zich 
een patroon: een dialoog tussen de 

cello en een groep uit het orkest, 
vervolgens laat het orkest geen 
ruimte aan de cello en tot slot neemt 
de cello het podium terug met een 
levendig motief. De standvastige 
eenling komt steeds als overwinnaar 
uit de strijd. Rostropovitsj kon zich 
uitstekend inleven in zijn rol, want 
hij lag zelf regelmatig overhoop met 
de Sovjetautoriteiten. Hij had in 
die tijd boze brieven naar de pers 
gestuurd over de aanvallen op de 

dissidente schrijver Solzjenitsyn, 
met verschillende sancties als 
gevolg. Het ‘heel vaak spelen’ liet 
daardoor nog jaren op zich wachten. 

Gered door publiek en pers
In zijn brieven ter verdediging van 
Solzjenitsyn had Rostropovitsj 
in herinnering gebracht hoe 
Sjostakovitsj eerder ook al de mond 
was gesnoerd. ‘Heeft de tijd ons 
niet geleerd voorzichtigheid te 
betrachten voordat we getalenteerde 
mensen vernietigen?’ schreef 
hij. Sjostakovitsj was onder 
Stalin het slachtoffer geweest van 
vileine kritiek en met zijn Vijfde 
symfonie werd hij weer in genade 
aangenomen. Het is echter zeer de 
vraag in hoeverre Sjostakovitsj zich 
bewust bezig heeft gehouden met de 
richtlijnen van het sociaalrealisme 
om de acceptatie van zijn symfonie 
te bevorderen. Eigenlijk wist 
niemand hoe je die richtlijnen toe 
moest passen op een symfonie. 
De première in november 1937 
maakte een enorme indruk op het 
publiek, volgens zeggen hield het 
applaus wel dertig minuten aan en 
huilden de mensen bij het langzame 
deel. Het orkest in Leningrad had 
zich voor de zekerheid ingedekt 
tegen kritiek door bij de tweede 
uitvoering een enquête in het 
programma bij te voegen, waarin 
aan het publiek gevraagd werd wat 
ze ervan vonden. Met de positieve 
antwoorden kon de populariteit 
onder ‘het volk’ bewezen worden. 
Vervolgens creëerde de pers er een 
mooi verhaal omheen, als zou het 
motto van de symfonie ‘de geboorte 
van een persoonlijkheid’ zijn, de 
bekering van de componist tot het 
sociaalrealisme. Het werkte, de 
symfonie was gered van de censuur 
en vond zijn weg naar een groot 
publiek.

Carine Alders

Zodra een deel 
af was, stuurde 
Lutosławski 
het naar 
Rostropovitsj, 
met uitleg over 
het dramatische 
scenario, waarin 
de cellist en 
het orkest als 
kemphanen 
tegenover elkaar 
staan



Krzysztof Urbański, dirigent

Geboren: Panianice, Polen

Studie: Fryderyk Chopin Music Academy, Warschau

Recente positie: Music Director Indianapolis Symphony 
Orchestra; eerste gastdirigent NDR Elbphilharmonie 

Orchester Hamburg

Eerder: chef-dirigent en artistiek leider Trondheim 
Symfoniorkester; eerste gastdirigent Tokyo Symphony 

Orchestra

Prijzen: Leonard Bernstein Award (2014); Prague Spring 
International Conducting Competition (2007)

Doorbraak: 2009, debuut Trondheim Symfoniorkester

Daarna: Berliner Philharmoniker, Münchner 
Philharmoniker, Wiener Symphoniker, London 
Symphony Orchestra, Philharmonia Orchestra, 
Los Angeles Philharmonic Orchestra, New York 
Philharmonic Orchestra, Cleveland Orchestra, 

symfonieorkesten van San Francisco, Toronto, Chicago, 
Pittsburgh

Debuut Rotterdams Philharmonisch: 2017

Foto: Marco Borggreve

Foto: Nikolaj Lund

Christian Poltéra, Cello

Geboren: Zürich, Zwitserland

Studie: bij Nancy Chumachenco, Boris 
Pergamenschikow en Heinrich Schiff

Prijzen: Borletti-Buitoni Trust Award (2004), BBC 
New Generation Artist (2004–06), Rising Star van 

Bozar (Brussel) en Concertgebouw Amsterdam 
(2006–07)

Doorbraak: op 17-jarige leeftijd als invaller voor 
Yo-Yo Ma bij het Tonhalle-Orchester Zürich in het 

concert van Elgar

Daarna: Gewandhausorchester Leipzig, Los 
Angeles Philharmonic Orchestra, Münchner 

Philharmoniker, Chamber Orchestra of Europe, 
Orchestre de Paris met dirigenten als Riccardo 
Chailly, Christoph von Dohnányi, John Eliot 
Gardiner, Bernard Haitink en Andris Nelsons

Kamermuziek: Trio Zimmermann (met Antoine 
Tamestit en Frank Peter Zimmermann), Leif 

Ove Andsnes, Gidon Kremer, Christian Tetzlaff, 
Mitsuko Uchida, Lars Vogt

Festival: artistiek leider van Kammermusiktage 
Bergkirche Büsingen

Instrumenten: Antonio Casini uit 1675; ‘Mara’-
Stradivarius uit 1711 

Debuut Rotterdams Philharmonisch: 2022



ConcerttoelichtingORKESTLEDEN
zo 20 maart 2022 • 10.30 uur
Music for Breakfast No.4
Nielsen Serenata in vano
Svendsen Twee Zweedse 
volksmelodieën
Sibelius En saga

vr 1 april 2022 • 19.00 uur
za 2 april 2022 • 19.00 uur
zo 3 april 2022 • 14.00 uur
Ahoy RTM Stage
The Lion King in Concert Live to 
Film

zo 10 april 2022 • 13.15
en 15.00 uur
Peer Gynt (4+)
dirigent Adam Hickox
acteur Rogier van Erkel
film- en tekenbeelden Janneke 
Swinkels en Tim Frijsinger
Grieg Peer Gynt (delen)

do 14 april 2022 • 19.30 uur
vr 15 april 2022 • 19.30 uur
za 16 april 2022 • 19.30 uur
dirigent Jan Willem de Vriend
sopraan Lydia Teuscher
alt Ingeborg Danz
tenor Jeremy Ovenden
tenor James Gilchrist
bariton Dietrich Henschel
bas Florian Boesch
koor Laurens Collegium
Bach Matthäus-Passion

vr 22 april 2022 • 19.30 uur
Wotan Michael Volle
Loge Gerhard Siegel
Alberich Samuel Youn
Mime Thomas Ebenstein
Fricka Karen Cargill
Wagner Das Rheingold

zo 1 mei 2022 • 14.15 uur
dirigent Yannick Nézet-Séguin
sopraan Christiane Karg
mezzosopraan Karen Cargill
Alma Mahler Liederen
Gustav Mahler Vierde symfonie

AGENDA
Chef-dirigent
Lahav Shani

Eredirigent
Yannick Nézet-Séguin

Eerste viool
Igor Gruppman,
concertmeester
Marieke Blankestijn,
concertmeester
Quirine Scheffers
Hed Yaron Meyerson
Saskia Otto
Arno Bons
Mireille van der Wart
Shelly Greenberg
Cor van der Linden
Rachel Browne
Maria Dingjan
Marie-José Schrijner
Noëmi Bodden
Petra Visser
Sophia Torrenga
Hadewijch Hofland
Annerien Stuker
Alexandra van Beveren
Koen Stapert

Tweede viool
Charlotte Potgieter
Cecilia Ziano
Frank de Groot
Laurens van Vliet
Tomoko Hara
Elina Staphorsius
Jun Yi Dou
Bob Bruyn
Letizia Sciarone
Eefje Habraken
Maija Reinikainen
Sumire Hara
Wim Ruitenbeek
Babette van den Berg
Melanie Broers

Altviool
Anne Huser
Roman Spitzer
Maartje van Rheeden
Galahad Samson
Kerstin Bonk
Lex Prummel
Janine Baller
Francis Saunders
Veronika Lénártová
Rosalinde Kluck
León van den Berg

Cello
Emanuele Silvestri
Joanna Pachucka
Daniel Petrovitsch
Mario Rio
Gé van Leeuwen
Eelco Beinema
Carla Schrijner
Pepijn Meeuws
Yi-Ting Fang

Contrabas
Matthew Midgley
Ying Lai Green
Jonathan Focquaert
Robert Franenberg
Harke Wiersma
Arjen Leendertz
Ricardo Neto

Fluit
Juliette Hurel
Joséphine Olech
Désirée Woudenberg

Hobo
Remco de Vries
Karel Schoofs
Hans Cartigny
Anja van der Maten

Hobo/althobo
Ron Tijhuis

Klarinet
Julien Hervé
Bruno Bonansea
Jan Jansen

Klarinet/
basklarinet
Romke-Jan Wijmenga

Fagot
Pieter Nuytten
Lola Descours
Marianne Prommel

Fagot/contrafagot
Hans Wisse

Hoorn
David Fernández 
Alonso
Wendy Leliveld
Richard Speetjens
Laurens Otto
Pierre Buizer

Trompet
Giuliano Sommerhalder
Alex Elia
Simon Wierenga
Jos Verspagen

Trombone
Pierre Volders
Alexander Verbeek
Remko de Jager

Tuba
Hendrik-Jan Renes

Pauken/slagwerk
Randy Max
Danny van de Wal
Ronald Ent
Martijn Boom
Adriaan Feyaerts

Harp
Charlotte Sprenkels


