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Componist Maxim Shalygin is een meester in het creëren van 

ongebruikelijke nieuwe klanken 
KLASSIEK FestivalClassical 
Now! in Den Haag isgewijd 
aan de muziekvan de Oekra-
iense componist, die sinds 
2010 in Nederland woont. 

Robvan den Broek. Ik besprak mnet 
hem wat ikwilde horen en hij maakte 

men,zegt Shalygin. lkwas geschokt 
In de eerste periode na de invasie 
kreeg iknauwelijks een noot op pa-
pier. 'Uitzondering was de compositie waameejuist afstand ontstond tot de 
Drop afterdrop, die hij schreet in twee, 
ane dagen, als in een roes. Hij maakte 

hetstukals een gebaar van solidariteit gementen. De uitvoeringen worden met de Oekraiense bevolking voor 
Festivals tor Compassion, een bunde lingvan 5S Europese festivals, op inik-
atief van het Nederlandse festival 

halen.geen spoor van agressie. 'Dat 

wasikaanvankelijkwel van plan, maar 

ikvoelde er meer voor iets te maken 

Het album werd door de Volkskrant ver 

kozen toteen van de beste van 2019. daar instrumenten bij. 
Wat Shalygin toen niet wist, was dat 

zijn eigen land in een verwoestende 

0orlogterecht zou komen. Hijgroeide 
op in Kamianske, Oost-dekraine, in 

een non-aesciptlatgebouwvan het 
ype datnu dagelijks in kapotgescho ten staat voorbijkomtop nieuwsbeel-den.Zijn lietde voor muziek begon 

toen hiinhuis een oude accordeon 
VOnd die van zijn vader en zijngrootva der was geweest. 

Voor het ilmportret Raising Waves, 
datzaterdag18 februari in première 
ging,reisde shalygin met de Oekraïen-
Se himer Anastasi Soeproen-2jyvodro-
va naar zijn geboorteland. Net võór de 

0Orlog. Het industriestadje bleef tot 
nu toe vrifwel gespaard, maarzijn 
moeder komtat en toe naar Neder land om de spanningte ontvluchten. 

Het tweedaagse festival Classical 
Nowl, dit weekend in Den Haag, IS 
helemaal gewijd aan de muziekvan 

Shalygin. Dertien jaargeleden kwam 
siek, zegt de Oekraiense componist hij als conservatoriumstudent uit Kyiv 

naar Den Haag om zijn studie voortte 
zetten, de stad waar zijn inspirator 

0orlog. Ikhad mijn kinderijd in ge 
dachten. Hij schreel meerdere aman 

"Het mooie van hedendaags klas 
steeds beter. Het is m0oi om te zien dat 
de muziek zich ontwikkelt, dat musici 
er zelf iets mee doen.' 

Maxim Shalygin(38), is dat je het. 

emotionele bereik flinkkunt op 
rekken. Je hoeft je als componist 
van nieuwe muziekniet aan con 

LOuiSAndnessen lesgat. Dat dacht hij 
althans-in feite bleef Andriessens bij-

Tijdens Classical Now! zijn op de 
eerste avond liederenen kameTmu-Wonderfeel. Inmiddels is de compo Sitie tientallen malen opgevoerd op 

intemationale festivals. 
Uit Drop after drop, datin talkshowM uitgevoerd door cellist Maya kidman, 21jn premiere beleetde, spreekt niet de violist Emmy Storms en pianistAntoni dreigingof de rauwe wanhoop die 
ge van shalygins stukken ken-
merken. Het werk bestaat uit een me lodie die niet ophoudt, soms aanzwe end en zeltverzekerd, soms ingetogen Den Haag. Werk van Max1im Sha'yg nc: met een droog pizzicato. Het heeft een Minumal Music Festival 15/4, Mu* tere melodische lijn die zich blijft her 

vendes te houden. Muziekmagook drage beperkt totar en toe een master ZIeKte noren. De tweede avond staat in 
het teken van solocycli, onder meer Pynujk zijn. 

Ookinstrumenten noeven niet 
hun vertrOuwde vorm te hebben, 
als het aan Shalygin ligt. Hij maakte ve klanken. In zijn composidie Canti 

decompositie severade voor negen dinizio e fine, geënt op de Holocaust, 
cello's en 25 nieuwontworpen 
Snaarinstrumenten die de cellisten wen, fluisteren en krijsen naast haar 

met hun voeten kunnen bedienen. cellospel.'Heel heftüig. Haar man kon 
Ze werden speciaal voor hem ge 

1aakt door instrumentenbouwer 

class. 

Maxim Shalygin is een mester in 
ongebruikelijke, maar communicatie 

Barisjesky 
Nell Westerlaken 

laathijcellist Maya Fridman schreeu-
ClassicalNow'25en 26/2. Palesker 

het niet aarnhoren. Ikheber nog iets 
uitgehaald in de uiteindelijke opname. 

gebouw, Amsterdam. Domponist Maxim Shalygin. Foto Eduardus Lee Tkhad de oorlog niet zien aanko-


