
HET DERDE STRIJKKWARTET van 
Oscar Bianchi (Milaan, 1975) – zo nieuw 
dat hij de titel Sintonía enigszins terug-
houdend prijsgeeft – is een rechtstreeks 
vervolg op zijn vorige. Om de ontstaans-
geschiedenis te snappen, moeten we 
dus eerst even terug naar zijn tweede: 
Pathos of Distance (2017). In dat kwartet 
parachuteerde hij een indringender in 
de orthodoxe familievorm: de waldteu-
fel. Het is een eenvoudig trommeltje 
aan een snaar met een licht gutturale 
klank. Het contrast met de deftige 
vioolfamilie kan nauwelijks groter zijn, 
beaamt Bianchi aan de telefoon. ‘In 
klank én in verschijningsvorm; het visu-
ele aspect is net zo goed van belang.’
Hij wilde in zijn vorige strijkkwartet de 

Sintonía, het nieuwe strijkkwartet van Oscar Bianchi,  
zou je een klankstudie kunnen noemen. Maar het is 
net zo goed een overdenking over culturele expansie. 
Hoe dan ook, de Italiaans-Zwitserse componist neemt 
het genre niet lichtzinnig.
door nicoline baartman

Oscar Bianchi:
‘Het is een van de meest enigmatische 
en complexe vormen die er zijn.’

betekenis van het ‘anders-zijn’ in een 
vertrouwde context onderzoeken. ‘Ik 
vond dat ik me als moderne intellectu-
eel niet afzijdig kon houden en wilde 
me uitspreken over de migrantencrisis 
na de oorlog in Syrië.’ Het indrin-
gerschap is hier meer dan alleen een 
metafoor voor het migratieprobleem. 
Net zo goed stelde Bianchi de grenzen 
van de westerse klassieke muziek aan de 
orde door een ‘arme sloeber’ los te laten 
op ‘die oervorm die het strijkkwartet 
is’. Of het een genre is dat hem angst 
inboezemt? ‘Absoluut. Het is een van 
de meest enigmatische en complexe 
vormen die er zijn.’ 

Krachtmeting
met de oervorm

Zijn eerste, Adesso, stamt uit 2011. Wat 
hielp: er waren meer eerste keren in die 
tijd. ‘Net daarvoor had ik mijn eerste 
opera gemaakt. Daar komt zoveel bij 
kijken – tekst, enscenering, noem maar 
op – dat het daarna prettig was om met 
het strijkkwartet aan de slag te gaan. 
Heel overzichtelijk: klank en storytel-
ling. Tegelijkertijd ontkom je niet aan 
het besef dat je wedijvert met het roem-
ruchte oeuvre dat de geschiedenis en 
je tijdgenoten hebben voortgebracht. 
Daar kun je niet lichtzinnig over doen.’
En nu is er Sintonía – ook weer voor 
Quator Diotima geschreven – dat eerst 
in Parijs zijn wereldpremière beleeft  
en daarna in het Muziekgebouw in 
Nederland voor het eerst te horen zal 
 zijn. In Sintonía is de indringer uit  
Pathos of Distance doorgedrongen tot 
de bestaande constellatie, aldus Bian-

chi. De snarenfamilie heeft het Fremd-
körper omarmd.  ‘Ik wilde focussen op 
wat er kan gebeuren als je het vreemde 
toelaat zonder het glad te strijken, te 
ontkennen of gemakzuchtig toe te 
eigenen. Wat als het echt de kans krijgt 
“in te zinken” en mee mag doen in de 
dialoog die daar automatisch op volgt. 
De potentiële rijkdom ervan, zowel in 
gedachtengoed als in culturele output, 
wilde ik onderzoeken.’ 
De waldteufel mag daarbij van het 
toneel zijn verdwenen, het Orffachtige 
instrumentje heeft Bianchi wel degelijk 
geïnspireerd. ‘Het heeft een zeker 
vocale kwaliteit. Essentieel voor de 
klank zijn de formanten die ook aan de 
basis liggen van klinkervorming in de 
gesproken taal. Daar ligt de basis voor 
Sintonía: een verkenning in klankkleur.’

• Sintonía (Nederlandse première) 
 Quator Diotima 
 Muziekgebouw aan 't IJ, Grote Zaal 
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