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Magnifiek duo op viool
en piano in Het Debuut

Wat is de viool toch een Prach-
tig instrument. Zeker in de
handen van Ksenia BeltiukoY&,
de z+-iarige violiste die samen
met pianist Vital Stahievitch
een schitterend recital gaf in de
Klein e ZaaL van de Phitharmo-
nie. Haat techniek is Perfect.
Vooral haar sublieme stokvoe-
ring valt op. Zegebruikt elke
centimeter van de strijkstok om
iedere derrkbare nuance in de
muziek te laten horen: van
adembenemend pianissimo tot
overweldigend. forte.

Hoewel de klep van de Stein-
way openstaat, wordt de viool
nooit overvleugeld. Dat komt
ook door het fantastische sPel
van Stahíevitch. Verderlicht
waar.nodig, stevig waar het
kan. Het samenspel van deze
musici is uit de kunst. Timing,
dynamiek, ritmiek, alles kloPt.
Maar wat het romantische Pro-
grarnma vooralzo de moeite
waard maakt, is de muzikaliteit
waarmee het wordt uitgevoerd.
Beltiukova speelt met overtui-
ging en uitdrukkingskracht. De
eerste vioolsonate van \Millem
Pijper (uit 1919) is een verras-

Ksenia Beftiukova, viool en Vital Sta-
hievitch, Het Debuut. Werk van Beet-
hoven, P[per, Prokofjev, Tjaikovski,
Strauss. Gehoo rd g 13, Philharmonie
Kf eine 7aal, Haarlem.

sing. Een te weinig bekend stuk
dat het verdient om door dit
duo op cd gezet te wordeÍr. Pij-
per benut de mogelijkheden
van de viool in de afivisseling
van lyrische lijnen, woest-ritmi-
sche forte passages, lichtvoeti ge
maten en Beltiukova volgt hem
op de voet. ïaikovski is een
feest, je hoort haar liefd.e voor
dit stuk. Maar ook Richard
Strauss is beiden oP het lijf ge-
schreven: de vioolsonate in Es is
technisch lastig, maar dathoor
je niet. Beltiukovataat haar vi-
ool zíngen, zíeden en zuchten
in dit stuk vol sehnsucht. Het
publiek blijft klappen. En alsof
zeniet al een heel recital achter
de rug hebbeÍr, tracteren ze ons
nog op een luchtige Marche mi-
niature viennoise van Kreisler.
Dit duo willen we nog vaakho-
reÍr.

YNSKE GUT{NING


