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Artemis Quartett: Harriet Krijgh, Gregor Sigl, Suyoen Kim, Vineta Sareika



Volgens altviolist Gregor Sigl van het dertigjarige 
Artemis Quartett is het kwartetspel niets minder 

dan een levensschool. ‘Altijd blijven praten.’ 

door guido van oorschot

ALS DE SPELERS van het Artemis 
Quartett na een concert een praatje 
maken met het publiek, komt vroeg  
of laat de vraag. Leg eens uit, hoe werkt 
dat toch? Hoe kunnen vier musici op 
het podium zo communiceren dat  
ze als één mens bewegen, ademen, 
ontroeren?
Voor altist Gregor Sigl zijn dat niet 
per se gemakkelijke gesprekken. Soms 
komt het voor dat hij na een optreden 
ontevreden is. ‘Ik kan dan natuurlijk 
niet zeggen: het ging beroerd. Nog 
afgezien van het feit dat de processen 
binnen een kwartet zo complex zijn 
dat ik ze niet even bij een borrel kan 
beschrijven.’
In een telefoongesprek van een halfuur 
lukt dat al beter. De kunst van het 
kwartetspel, zegt Sigl, begint met pra-
ten, praten, praten. Toen hij in 2007 als 
tweede violist aanschoof bij het Artemis 
Quartett, opgericht in 1989, was hij 
verbluft. Nog nooit had hij musici ge-
troffen die hun gedachten over muziek 
zó exact konden verwoorden. Er werd 
tot in de finesses gesproken over het 
karakter van noten, de kleur van een 
melodie, de balans van een samenklank. 
‘Zulke details bespreken musici natuur-
lijk vaker tijdens repetities, maar als je 
dag in dag uit met elkaar in een kwartet 

speelt, stelt dat aan de communicatie 
hoge eisen.’
Sigl vergelijkt het met de liefde. In het 
begin is alles spannend en prachtig. 
Na verloop van tijd komen de strubbe-
lingen en irritaties. Spreekt voor zich, 
vindt hij. ‘In een topkwartet zitten per 
definitie ego’s, alleen dan krijgt de mu-
ziek zeggingskracht. Wel is het de kunst 
om elkaar met respect te blijven behan-
delen. Ook als een idee je niet aanstaat, 
ook als de anderen besluiten dat je een 
maat zus moet spelen en niet zo. Ik 
noem het weleens de levensschool van 
het kwartetspel. De maatschappij kan er 
nog een puntje aan zuigen: niemand de 
hersens inslaan, altijd blijven praten.’

Intimiteit
Een huwelijk, in die sfeer wordt de emo-
tionele intimiteit van een strijkkwartet 
vaak beschreven. Niet onterecht, meent 
Sigl, maar hij ziet een fundamenteel 
verschil. ‘Een strijkkwartet moet altijd 
functioneren. In een huwelijk kun je bij 
een conflict nog zeggen: ik maak even 
een ommetje, ik heb behoefte aan frisse 
lucht. Maar wij kunnen aan het begin 
van een concert niet meedelen: dames 
en heren, we hebben ruzie, helaas moe-
ten we dit optreden annuleren.’
Bij elke repetitie en bij elk concert →fe
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REPETEREN, REIZEN, ROLKOFFERS. Dat 
het spelen in een topkwartet minder 
glamoureuze kanten kent, toont een 
nieuwe documentaire van Hester 
Overmars. Artemis – The Neverending 
Quartet gaat op de Strijkkwartet 
Biënnale in première. In haar film volgt 
Overmars het Artemis Quartett in een 
kritieke fase van zijn bestaan. In 2018 
kondigen twee leden hun vertrek aan, 
terwijl het verdriet over de zelfdoding 
van altist Friedemann Weigle in 2015 
nog niet gedempt is. Geserreerd brengt 
Overmars de emoties van blijvers en 
vertrekkers in beeld. Zo kan cellist 
Eckart Runge, hersteld van een zware 

ziekte, het niet meer opbrengen om 
‘voor de 170ste keer’ op het podium te 
stappen voor Schuberts strijkkwartet 
Der Tod und das Mädchen. De grappig-
ste uitspraak komt voor rekening van 
kwartetmanager Sonia Simmenauer. 
Ze bevestigt een aloude vergelijking: 
spelen in een strijkkwartet is als 
samenleven in een huwelijk. ‘En de 
liefdesdaad,’ lacht Simmenauer, ‘vindt 
plaats op het podium.’ 

• Artemis - The Neverending Quartet 
EYE, Zaal 1, zo 26 januari, 13.00 uur

moet iedereen de intentie hebben een 
topprestatie te leveren. Anders laat je 
collega’s in de steek. Die voortdurende 
druk tilt kwartetmusici op, zegt Sigl. ‘In 
tegenstelling tot een solist kijken wij 
voortdurend in elkaars spiegel. Er is al-
tijd wel iemand die zegt wat er nog aan 
schort, die ons herinnert aan hoe we 
het ook weer wilden. Welbeschouwd is 
dat het leeuwendeel van ons werk: vaak 
en goed repeteren. Alles om het laatste 
procentje kwaliteitswinst te pakken.’
Bij dat streven telt elk detail, van 
lichaamshouding tot gezichtsuitdruk-
king, van een vingerpositie tot het 
aanspannen van een armspier. Stel, zegt 
Sigl, dat je een sensatie van eenzaam-
heid wilt oproepen in een strijkkwartet 
van Schubert. ‘Op het podium kun je 
niet gaan zitten wachten op inspiratie. 
Het lukt alleen als je met z’n vieren 
een manier hebt ontwikkeld om het 

terrein bouwrijp te maken. Vergelijk het 
met method acting, waarin een acteur 
volgens een systematische methode een 
bepaald gevoel oproept.’
Gregor Sigl is het langst zittende lid van 
het Artemis Quartett. In dertien jaar 
heeft hij een handvol spelers zien komen 
en gaan. ‘En het mooie is: door de geac-
cumuleerde kennis van het repetitiepro-
ces kunnen we elke wijziging aan. Na 
elke personeelswisseling nemen we onze 

werkwijze onder de loep. We moeten 
opnieuw verwoorden waarom we doen 
wat we doen. We filteren er zaken uit 
waarvan we denken: dit is niet belang-
rijk meer. En we verrijken onze aanpak 
met de inbreng van de nieuwe collega.’

Herschikking
De afgelopen vijf jaar waren voor het 
Artemis de roerigste in zijn bestaan. In 
2015 benam altist Friedemann Weigle 
zich van het leven. Noodgedwongen 
kwam er een herschikking: Sigl schoof 
door van viool naar altviool, de Ame-
rikaanse violist Anthea Kreston kwam 
nieuw bij de groep. Drie jaar later was 
het andermaal crisis. Cellist Eckart 
Runge, het laatste lid van het eerste uur, 
kondigde zijn vertrek aan. En omdat 
Anthea Kreston zich bij nader inzien 
tóch niet senang voelde, was het kwar-
tet op slag gehalveerd. 
‘Dat is vaker gebeurd,’ relativeert Sigl. 
‘Voor mij en violist Vineta Sareika stond 
vast dat we koste wat het kost door 
wilden gaan. Het Artemis is nu eenmaal 
ons leven.’ De twee sloegen aan het 
bellen. Er was haast bij in 2018, want 
geplande optredens voor komende 
seizoenen wilden ze niet afzeggen. Ze 
hielden audities en repeteerden met 
veelbelovende kandidaten. Toen ze 
de ‘sterretjes in de ogen’ zagen bij de 
Duitse violist Suyoen Kim en de Neder-
landse cellist Harriet Krijgh, hakten ze 
de knoop door.
Natuurlijk verandert hun komst de 
dynamiek, zegt Sigl. ‘Harriet is iemand 
van stille waters, diepe gronden. Muziek 
resoneert in elke vezel van haar ziel, 
maar bij een repetitie moet je goed 
luisteren naar wat ze precies wil zeggen. 
Als ze zich begrepen voelt, ontplooit 
ze een ontzaglijke muzikale kracht. Ze 
is even present als haar voorganger, zij 
het misschien iets minder dominant. 
Haar klank richt zich vooral op het 
versmelten.’
Na al die jaren Artemis Quartett is er 
van routine geen sprake, zegt Sigl. ‘Je 
kunt ons niet vergelijken met een ouder 
echtpaar: diep wederzijds begrip, maar 
nog weinig vuur. Integendeel, ik laaf me 
elke dag aan de ongetemde vitaliteit.’

• Openingsconcert Biënnale: 
Schnittke, Mozart en Bartók 
Artemis Quartett 
Muziekgebouw aan 't IJ, Grote Zaal 
zaterdag 25 januari, 20.15 uur 

• Tsjaikovski en Smetana 
Artemis Quartett 
Muziekgebouw aan 't IJ, Grote Zaal 
zondag 26 januari, 17.00 uur

The Neverending Quartet

Georg Sigl:
‘In tegenstelling tot  
een solist kijken wij 
voortdurend in
elkaars spiegel.’

Weinig instrumenten kunnen bogen op zo’n rijk 
repertoire als het orgel - bijna alle grote componisten 
schreven ervoor. Rietkwintet Calefax, een soort 
beweeglijk en menselijk ademend orgel, brengt de 
mooiste orgelmuziek naar de concertzaal.

fotografie: Jochem
 Sanders

J.S. Bach, Duruflé, Franck en Mendelssohn

tour
27 okt t/m 15 dec

speellijst en tickets 
calefax.nl 17

Vineta Sareika




