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Het pianotrio kent een lange en rijke traditie die, zo toont het Osiris Trio, 
nog volop in ontwikkeling is. Het oudste stuk op deze cd komt namelijk 
uit 2013: Akhnaton van Oene van Geel. De andere werken dateren uit 
hetzelfde decennium: Cinq ou six Bagatelles Brillantes (2014) van Bob 
Zimmerman; Azulejos (2015) van Diderik Wagenaar; en All That We Love 
Is Bound For The Past (2014) van Klaas de Vries. Van Geel put in Akhna-
ton inspiratie uit verschillende soorten muziek. Achter de klank van het 
trio schemeren invloeden uit de metal, Bulgaarse folklore en Frans 
impressionisme, en van de Britse band Radiohead door. Van Geel 
slaagt er in om ogenschijnlijk aparte werelden met elkaar te verbinden 

in een spannend 
stuk. De Vries 
schrijft naast het 

trio ook een zangeres voor, in dit geval zijn vrouw Gerrie de Vries. Hij 
gebruikt achttien tweeregelige teksten van David Mitchell, die ook het 
libretto schreef voor zijn opera Wake. Stuk voor stuk zijn het prachtige 
kleine gestes die elk een eigen idee uitwerken. Als geheel ontstaat er 
een surrealistisch narratief. Een soort mini-opera waarin, zoals De Vries 
het zelf omschrijft, ‘een glimp wordt opgevangen van de karakters en 
de handeling’.

JAN NIEUWENHUIS

Ruim een jaar geleden hielden Cecilia Bartoli en Sol Gabetta onder meer in 
Amsterdam een wedstrijd wie het mooiste kon zingen, de een met haar stem 
en de ander met haar cello. Gabetta’s laatste opname is geheel gewijd aan 
Schumann en zij laat er geen misverstand over bestaan: zijn muziek moet 
gezongen worden. In het Celloconcert doet ze dat innig en intens samen met 
het Kammerorchester Basel onder leiding van Giovanni Antonini. Net als hij 

heeft Gabetta zich laten inspireren door de historisch geïnformeerde uitvoe-
ringspraktijk. Ze gebruikt het vibrato spaarzaam met een des te expressiever 
effect. Haar spel is warmbloedig en hartstochtelijk, de sfeer eerder zonnig dan 
melancholiek grijs, de finale overrompelend en barstend van het vurige 
temperament. Gabetta en Schumann: de combinatie doet op het eerste 
gehoor wat ongewoon aan, maar het geduld wordt beloond. In de Fünf Stücke 
im Volkston en enkele duobewerkingen zet ze het streven naar sonore authen-
ticiteit voort in samenwerking met de pianist Bertrand Chamayou, met wie zij 
al eerder onder meer muziek van Chopin heeft opgenomen. Hij speelt op een 
vleugel van Streicher uit Schumanns eigen tijd. Samen zijn zij twee zielen en 
één romantische gedachte.

EDDIE VETTER

DEBUSSY, RAVEL e.a.
FLAME
Gwendolyn Masin, Simon Bucher
Orchid Classics 
VKZ.NL/19108 € 17,99

KAMERMUZIEK
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Linn
VKZ.NL/18618  € 22,99

INSTRUMENTAAL

De in Amsterdam geboren violiste Gwendolyn Masin verbindt deze stuk-
ken met filosofische overpeinzingen over de zin van het leven. Er is meer 
tussen hemel en aarde, vindt ze, en dit repertoire schenkt haar al een 
leven lang troost, kracht en geluk. Dat verklaart vast het elan waarmee ze 
het speelt. In Debussy’s late Vioolsonate is ze duidelijk in haar element en 
waar in het debussiaanse 
idioom Couperin en Rameau 
om de hoek kijken, wordt ze 
zelfs een beetje ironisch. Vier arrangementen passeren vervolgens de 
revue, van Szymanowski, Fauré (Après un rêve), Stravinsky (stukje Vuurvo-
gel) en opnieuw Debussy. Masin is vooral sterk in het cantabile en vindt in 
pianist Simon Bucher een ideale evenknie. Ontwapenender zul je Beau 
soir van Debussy niet vaak horen. Een centrale plaats wordt ingenomen 
door weinig bekende variaties van een nog jonge Olivier Messiaen, die 
bijzonder trots was op dit jeugdwerk. Aan de vijf speelse variaties hoor je 
dat zelfs deze nonconformist in 1932 niet vies was van neoclassicisme. 
Dan is er nog een zwoele Vioolsonate van Ravel, waarin Masin en Bucher 
de jazzy elementen bewust extra pikant aanzetten. Daarmee wordt een 
passend uitroepteken achter dit aantrekkelijke boeket twintigste-eeuwse 
muziek gezet.

JOS VAN DER ZANDEN

Op haar nieuwste cd neemt de Japanse slagwerker Kuniko Steve Reichs 
Drumming (1971) onder handen. In de originele versie bespeelt een ensem-
ble van negen slagwerkers, aangevuld met een sopraan, een alt en een 
piccolo, vier paar gestemde bongo’s, drie marimba’s en drie glockenspiels. 
Kuniko beperkt zich ditmaal tot een eenmansband bestaande uit niemand 
minder dan zichzelf. Met een uiterste precisie heeft ze partij na partij 
opgenomen en alles bovenop elkaar geplakt tot een versie van een goede 
zeventig minuten. Het is een procedé dat gitarist Pat Metheny in 1989 ook 
gebruikte voor Reichs Electric Counterpoint voor twaalf elektrische gitaren 
en twee elektrische bassen. Kuniko’s keus om dat met Drumming te doen is 
zo gek nog niet. Technisch is het een hoogstandje en misschien wel de 
enige benadering die het dichts bij een perfecte realisatie van de partituur 
komt. Het stuk bestaat uit slechts één ritmisch motief dat constant ver-

schuift en van klankkleur 
verandert. Tempowisselingen, 
dynamische verschuivingen, 

stemming, balans, in Kuniko’s opname is alles secuur uitgewerkt tot op het 
berekenende af. Toch, hoe indrukwekkend haar prestatie ook is, het resul-
taat is ietwat onderkoeld. De opname mist de warme resonantie van een 
meerkoppig ensemble.

JAN NIEUWENHUIS

SURREALISTISCH NARRATIEF
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gebruikte voor Reichs Electric Counterpoint voor twaalf elektrische gitaren 
en twee elektrische bassen. Kuniko’s keus om dat met Drumming te doen is 
zo gek nog niet. Technisch is het een hoogstandje en misschien wel de 
enige benadering die het dichts bij een perfecte realisatie van de partituur 
komt. Het stuk bestaat uit slechts één ritmisch motief dat constant ver-

schuift en van klankkleur 
verandert. Tempowisselingen, 
dynamische verschuivingen, 

stemming, balans, in Kuniko’s opname is alles secuur uitgewerkt tot op het 
berekenende af. Toch, hoe indrukwekkend haar prestatie ook is, het resul-
taat is ietwat onderkoeld. De opname mist de warme resonantie van een 
meerkoppig ensemble.

JAN NIEUWENHUIS

SURREALISTISCH NARRATIEF

AANTREKKELIJK BOEKET

WARMBLOEDIG EN HARTSTOCHTELIJK

EENMANSBAND KUNIKO
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