
Riaskoff viert 30 jaar Serie Meesterpianisten 

Wenneke Savenije (Former critic NRC Handelsblad) 

Serie Meesterpianisten viert 30-jarig bestaan met Russische Karavaan 

Bestaat er zoiets als de Russische Pianoschool? Strikt genomen dekt alleen de Duits-Russische 

pianopedagoog Heinrich Neuhaus (1888-1964), beroemd geworden door zijn pedagogische boek The art of 

playing uit 1958, de lading van deze betiteling. Hij wordt beschouwd als de oervader van de ‘Russische 

Pianoschool’. In zijn leskamer op het Conservatorium van Moskou werden pianohelden gevormd als 

Yakov Zak, Emil Gilels, Svjatoslav Richter, Alexei Lubimov en de Roemeen Radu Lupu. Maar wie goed 

luistert, zal moeten erkennen dat deze Grote Pianisten niet onder een noemer te scharen zijn, omdat ze 

allemaal anders en volkomen uniek klinken. De Russische Pianoschool is dus tot op zekere hoogte een 

illusie, een verzamelnaam voor het beste wat Rusland op pianogebied heeft voorgebracht en nog steeds 

voortbrengt.  

Waarom leveren juist de Russen, met op dit moment Grigory Sokolov en Evgeni Kissin aan de top, 

traditiegetrouw en onophoudelijk de beste pianisten ter wereld? Dat heeft alles te maken met de ernst en 

toewijding waarmee getalenteerde muzikale kinderen in Rusland muziekonderwijs aangeboden krijgen. 

Overheerst bij de Nederlandse muziekeducatie het begrip ‘leuk’, in Rusland is piano studeren bittere ernst. 

Op scholen als de befaamde Gnessin Staatsacademie voor Muziek, begin je liefst al op je vierde en is acht 

uur piano studeren per dag heel normaal. Wie dat overleeft, staat instrumentaal voor het hoogst haalbare, 

streeft onophoudelijk naar nóg meer technische volmaaktheid en muzikale diepgang, en zal levens- lang 

een heilige missie hebben: herscheppen van de universele schoonheid van muziek.  

Het is aan de uitstekende smaak en de niet aflatende geestdrift van Marco Riaskoff te danken, dat wij 

Nederlanders in zijn jubilerende Serie Meesterpianisten nu al dertig jaar lang de pianistische wereldtop 

kunnen beluisteren in de doorgaans uitverkochte Grote Zaal van het Amsterdamse Concertgebouw. Ook al 

komen lang niet al ‘zijn’ meesterpianisten uit Rusland, al dertig jaar lang is bijna elk solorecital in de serie 

een pianofeest op topniveau.  

 Om het 30-jarige jubileum van zijn Serie Meesterpianisten in aanwezigheid van Prinses Beatrix luister bij 

te zetten, besloot Riaskoff tot een originele ‘Hommage aan de Russische Pianotraditie’, waaraan maar 

liefst vijf Russische keien op de Steinway (de jongste 15 jaar, de oudste 41 jaar) en één 15 jarig 

Nederlands pianotalent (de door Marjès Benoist grondig ingezeepte en op dit moment bij Mila 

Baslawskaja studerende Aiden Mikdad) hun virtuoze medewerking verleenden. Eerst solo, dan duo en 

quatre mains, en tenslotte ‘en masse’.  

Grote roerganger van het door Maarte van Weegen gepresenteerde jubileumconcert was Denis Matsuev 

(1975), het onbetwiste alfamannetje onder de beroemde Russische pianisten, naar het schijnt bevriend met 

Poetin en bovendien de enige pianist aan wie Alexander Rachmaninoff, de inmiddels overleden kleinzoon 

van de grote Russische pianovirtuoos en iets minder grote componist Sergei Rachmaninoff, de nog niet 

eerder uitgevoerde nalatenschap van zijn opa toevertrouwde. Matsuev is zo’n onwaarschijnlijke bonk 

energie, testosteron en zelfvertrouwen, dat zijn extreme pianospel hoe dan ook ontwapenend overkomt, 

zelfs wanneer hij de Steinway bijna doormidden beukt, zoals dreigde te gebeuren in de fortissimo passages 

van solowerken van Rachmaninoff (Prelude in gis, op. 32 nr. 12), Scriabin (Etudes in cis & dis, op. 2 nr. 1 

& op. 32 nr. 2) en Prokofjiev (Sonate nr. 7 in Bes, op. 83, dl 2 & 3), Matsuevs eigen onweerstaanbare en 

razend virtuoze jazz-improvisaties en de Variaties op een thema van Paganini voor twee piano’s van 

Lutoslawski, die hij uitvoerde met zijn 15-jarige beschermeling Alexander Malofeev, wiens grootste 

verdienste was dat hij zich door deze reus in het geheel niet liet intimideren.  

Malofeev opende de feestelijke avond met de laatste twee delen uit Rachmaninoffs Sonate nr. 2 in bes, op. 

36, waarin veel rake noten klonken maar weinig muzikale diepgang. Daarna speelde Alexei Volodin 

(1977) met een egoloze en meditatief getinte klankvorming Forgotten Melodies, op. 36 nr. 6 uit de 

Canzona Serenata van Medtner, gevolgd door een intrigerende muzikale hordeloop in het Scherzo uit 10 

pieces op. 12 van Prokofiev en de pretentieloos en jazzy gespeelde Etude op. 40 nr. 7 ‘ Intermezzo’ van 

Kapustin.  

Verrassend muzikaal en poëtisch manifesteerde Alexander Romanovsky (1984) zich in het Andante 

cantabile uit Tsjaikofsky’s Dumka, op. 59, waarbij hij af en toe zelfs op de pianotoetsen vibreerde om de 

melodieën een ziel mee te geven. Aansluitend leverde ‘onze’ Aidan Mikdad een indrukwekkende prestatie 

met zijn kleurrijke en bevlogen vertolking van Scriabins Sonate nr. 5 in Fis, op. 53, waarin de 15-jarige 

blijk gaf van onstuimig pianotalent en een al verassend rijp inlevingsvermogen.  

Een schitterende cirkelvormige en organische muzikaliteit typeerde het veelzijdige spel van Bezhod 

Abduraimov tijdens zijn expressieve vertoking van Tsjaikofsky’s Nocturne in cis, op. 19 nr. 4, gevolgd 



door een dermate spectaculaire en meeslepende uitvoering van Balakirevs pianistieke ‘circusact’ Islamey- 

Oriental Fantasy, dat de door dirigent Valery Gergiev overal aanbevolen Abduraimov een van de 

ontdekkingen van de avond mag worden genoemd. Gergiev zelf had als de beoogde suprise guest beloofd 

om ook iets op de piano te komen spelen, maar hij liet het last minute helaas afweten wegens ziekte van 

zijn moeder. 

En toen volgden de duo’s, allereerst in de vorm van een geestdriftige uitvoering van Rachmaninoffs Suite 

nr. 1 voor twee piano’s, op. 5 ‘Fantaisie-Tableaux’ door Volodin en Abduraimov, feestelijk heen en weer 

bewegend tussen pianistisch raffinement, muzikale elegantie, onheilspellend klokgebeier, edelkitscherig 

sentiment en muzikale diepgang.  

Romanovsky en Mikdad sloegen de vier handen broederlijk ineen tijdens hun gestroomlijnde vertolking 

van Arensky’s Suite nr. 1 voor twee piano’s, op. 15, waarbij ze erin slaagden de overdaad aan sentiment in 

te tomen tot een lyrisch betoog, terwijl Romanosvky muzikaal alle ruimte gaf aan zijn kleinere ‘broertje’. 

Daarna sloegen de beide Steinways bijna op tilt in de onstuimige, duizelingwekkende, oorverdovende en 

ongegeneerd brutale vertolking van Lutoslawski’s Variaties op een thema van Paganini door Matsuev en 

de kleine maar onverstoorbare Maofeev. Matsuev stal met Volodin nogmaals in duovorm de show tijdens 

een komische maar weinig subtiele vertolking van Shchedrins Humoresque in Des.  

Het geheel werd, zoals dat op een bonte avond betamelijk is, afgesloten met een spectaculaire potpourri 

door alle pianisten o.l.v. Matsuev, die erin geslaagd was flarden van o.a. Slaap kindje slaap, Aan de 

Amsterdamse grachten en Lang zal ze leven in zijn aan elkaar te breien in een vrolijke en virtuoze 

‘pianoimprovisatie’ voor twee keer drie pianisten op één kruk en één vleugel, die het publiek naar adem 

deed snakken, vooral toen het geheel nog eens werd herhaald bij wijze van toegift. Toegegeven, er hebben 

vele hoogstaandere recitals plaatsgevonden in de Serie Meesterpianisten van Marco Riaskoff, die hopelijk 

nog decennia lang stand zal houden op hetzelfde hoge niveau. Maar ‘leuk’ was het allemaal wel! 
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