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Stepping stones
Helena Basilova (1983) kijkt verder dan het geijkte reper-
toire en is altijd op zoek naar muziek die aansluit bij de 
tijdgeest of een fase in haar eigen leven. ‘Een belangrijk 
onderdeel van het kunstenaarschap is voor mij dat ik me 
verbind met de tijd en uitdrukking geef aan wat er gaan-
de is,’ aldus de Russisch-Nederlandse pianiste, die op ze-
venjarige leeftijd met haar moeder vanuit Moskou naar 
Amsterdam emigreerde. Haar meest recente projecten 
– het digitale album Triadic Memories en de audiovisu-
ele installatie Oblique Time in de Uilenburgersjoel – ne-
men de ontwrichtende coronaperiode als uitgangspunt. 
Maar ook haar eerdere albums vormen ‘een afspiegeling 
van het moment, van iets bijzonders dat ik ontdekte, 

meemaakte of moest verwerken. Het zijn kleine stepping 
stones in mijn ontwikkeling als pianiste.’

Zo vormt Basilova’s debuutalbum uit 2012 een ode aan 
de Tsjechische componist Janáček, van wie ze leerde dat 
rauwheid en schoonheid elkaar kunnen versterken, en 
dat expressie soms ‘ook gewoon lelijk mag zijn’. Haar 
Scriabine-album uit 2015 volgde vlak na de dood van 
haar vader, ‘toen ik veel troost vond in de opstijgende 
energie van Scriabines muziek’. Haar vader, een Rus-
sische componist in de traditie van Rachmaninoff en 
Schnittke, kreeg in 2017 een eigen monument met het 
album Alexander Basilov: Selected Piano Works. Basi-
lova’s verrassende cd A Fearful Fairy Tale, die in 2019 
verscheen, komt voort uit een groeiende nostalgie naar 
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haar jeugd, toen ze nog in sprookjes geloofde en een 
sterke verbinding voelde met de magische, mystieke 
kant van het bestaan. ‘Ik wil daar helemaal geen afstand 
van nemen en vervallen in nuchterheid en relativisme, 
iets wat verleidelijk is als je volwassen wordt.’ Het album 
brengt zeven Russische en Oost-Europese componisten 
samen, wier – veelal onbekende – muziek een dromeri-
ge, sprookjesachtige sfeer ademt en volgens de pianiste 
uitdrukking geeft aan istinno, de transcendente waar-
heid die ons rationele begrip te boven gaat. ‘Er ligt zoveel 
mooie muziek ongehoord te zijn; daar wilde ik met dit 
album een beetje verandering in brengen.’

Fonkelende ster
In het voorjaar van 2020, toen de coronacrisis ons da-
gelijks leven voor de eerste keer volledig platlegde, wist 
Basilova het zeker: ‘Morton Feldman is de componist om 
mijn nieuwe album aan te wijden.’ Zijn onheilspellend 
voortkabbelende pianocompositie Triadic Memories 
(1981), vol herhalingen en subtiele variaties, sluit nauw 
aan bij onze in de war geschopte tijdsbeleving, waarin 
dagen en weken zich zonder structuur aaneenrijgen en 
de kleinste details de grootste betekenis krijgen. In het 
muziekstuk klinken de noten als doel op zich, zonder bij 
te dragen aan een groter architectonisch geheel. ‘Feld-
man wilde zich ontdoen van structuur en verwachting. 
Als we naar muziek luisteren, zijn we gewend dat je na de 
expositie de doorwerking hebt, dat harmonieën elkaar 
spiegelen en dat overal een soort logica in schuilt. Omdat 
hij dat wilde doorbreken, vormt zijn muziek een mooie 
metafoor voor deze tijd, waarin we zijn overgeleverd aan 
het heden, en niet meer kunnen terugvallen op onze ge-
vulde agenda’s. Het is een toestand waarin je alleen rust 
kan vinden als je je eraan overgeeft, erin gaat zweven.’

Basilova maakte kennis met Feldmans muziek in New 
York, waar ze tussen 2010 en 2013 aan de New York Uni-
versity studeerde. ‘Marilyn Nonken, het hoofd van de 
pianoafdeling, heeft veel Feldman opgenomen. Ik kocht 
in die tijd haar cd-opname van Triadic Memories, raakte 
gefascineerd en werd op slag heel erg verliefd op Feld-

mans muziek. Maar pas na mijn thuiskomst in 
Nederland ben ik het stuk zelf gaan spelen. Dat 
doe ik sindsdien een paar keer per jaar, om de 
ervaring vers te houden.’ 

Triadic Memories is volgens Basilova veeleer 
een muziekstuk om thuis te beluisteren dan 
in de concertzaal, ‘waar ik me snel zou storen 
aan mensen die bijvoorbeeld met een papiertje 
frutselen. Als ik alleen thuis ben, vind ik het 
heerlijk om het stuk aan te zetten en een beetje 
rond te lopen, dingen te ordenen of m’n kle-
ding te vouwen. De muziek brengt me in een 
heel rustige flow. Daarom wilde ik het zo graag 
opnemen: hopelijk kunnen meer mensen dit 
ervaren. Enerzijds is Triadic Memories een 
beetje donker; de donkere kant van muziek 
heeft me altijd het meest aangetrokken. Maar 
tegelijk is het ook heel ruimtelijk, helder en 
gefocust, als een ster aan de hemel. Ik denk dat 
je er goed op zou kunnen mediteren.’

Klapwiekende vlinder online
Zelf omschreef Morton Feldman de compo-
sitie als ‘the biggest butterfly in captivity’, de 
grootste vlinder in gevangenschap. ‘Dat beeld 
heeft me altijd achtervolgd’, vertelt Basilova. 
‘Ik zie een heel grote vlinder voor me, met flad-
derende vleugels in een glazen pot. Af en toe 
probeert hij te bewegen, dan weer is hij stil.’ 
Het lijkt op de muziek, die fragiel en kwets-
baar is – ‘het gaat echt van pp naar ppp’ – en 
waarin ‘klapwiekende’ series van klanken 
worden afgewisseld met secondelange stiltes. 
Om die reden heeft Basilova een grote zwarte 
vlinder laten afdrukken op het artwork van 
haar album, dat overigens alleen online – via 
Spotify, iTunes en Bandcamp – beschikbaar is. 
‘Dat heeft met de lengte te maken. Dit muziek-
stuk is niet geschikt om uit te brengen op dub-
bel-cd, waarbij je halverwege het schijfje moet 
verwisselen.’ Veeleer moet je Triadic Memories 
volgens Basilova in één adem beluisteren, als 
een muzikaal landschap om anderhalf uur 
lang doorheen te waden.

Feldman staat bekend om zijn lange, onon-
derbroken composities, die bestaan uit één 
deel van soms wel vier of vijf uur. ‘De meeste 
muziek vond hij veel te kort’, aldus Basilova. 
‘Hij zag zijn muziek als een oneindige manifes-
tatie, als iets dat er gewoon is en dat doorgaat, 
zoals een landschap of een schilderij.’ De duur 
van Triadic Memories is niet bij voorbaat vast-
gelegd, maar hangt af van hoe vaak de pianist 
bepaalde ‘vrije’ maten wenst te herhalen. ‘Ik 
kan het stuk in anderhalf of twee uur spelen, 
maar ik kan er ook een uur over doen als ik een 
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[…] – ons verlatend in plaats van tot ons komend’. Door 
op elke noot een stilte te laten volgen, zodat de klank kan 
nagalmen in de ruimte, doorbreekt de componist onze 
anticiperende luisterhouding en laat hij ons stilstaan bij 
elke individuele klank.

Basilova vindt het mooi om deze visie ook toe te passen 
op het leven zelf. ‘We werken vaak van deadline naar 
deadline en van afspraak naar afspraak. Wat we doen, is 
zelden een doel op zichzelf; meestal dient het een extern, 
toekomstig doel. Maar eigenlijk zou alles wat we doen de 
ruimte moeten krijgen om nog even in ons na te galmen, 
zodat we het kunnen herbeleven en verwerken.’ Zelf 
probeert ze daar bewust de tijd voor te nemen. ‘Ik heb 
het nodig om de dag na een concert achter de piano te 
gaan zitten en het hele programma nog eens door te spe-
len, en tot me door te laten dringen: hoe ging het eigen-
lijk? Waar ben ik blij mee, en waarmee niet? Ik geef het 
concert dan een plek. Als je daarvoor te weinig ruimte 
maakt, raak je gestrest of overspannen.’

Toekomstperspectief
De coronaperiode geeft Basilova extra tijd om te reflecte-
ren en nieuwe ideeën te ontwikkelen. De pianiste door-
loopt een ontwikkeltraject van het Amsterdams Fonds 
Podiumkunsten, waarbij ze zichzelf ‘als maker’ wil ont-
dekken en de samenwerking aangaat met Amsterdamse 
musea, zoals Eye Filmmuseum, de Hermitage en Mu-
seum Tot Zover, een heus museum over de dood. Haar 
aandeel varieert van live optredens tijdens exposities tot 
het componeren van filmmuziek voor Aelita, ‘een van 
de eerste sciencefictionfilms uit de Sovjettijd’, die op 21 
maart in Eye Filmmuseum in première gaat.

Ook voor de audiovisuele installatie Oblique 
Time in de Uilenburgersjoel, ‘een monument 
voor de huidige situatie’, schreef Basilova zelf 
de muziek, gebaseerd op een prelude van Bach 
en de spectralistische muziek van Tristan Mu-
rail. ‘Het was de eerste keer dat ik iets schreef, 
dus het was erg spannend. Op een gegeven mo-
ment dacht ik bij mezelf: je bent helemaal geen 
componist, wat ben je nou eigenlijk aan het 
doen?’ Toch heeft ze doorgezet en zo ontstond 
er, in samenwerking met lichtkunstenaar Nick 
Verstand en sounddesigner Salvador Breed, 
een stemmige voorstelling die – door middel 
van een zwevende, lichtgevende tijdbalk aan 
het plafond van de sjoel – het coronatijdperk 
weerspiegelde: het stilvallen van de chrono-
logische tijd, een nieuwe, grillige innerlijke 
tijdsbeleving en aan het slot een mysterieus, 
verwachtingsvol toekomstperspectief. 

Het is Basilova’s ambitie om in de toekomst 
meer dingen met een zekere duurzaamheid 
te creëren. ‘Ik steek zoveel tijd in de voorbe-
reiding van een concert, maar na één avond is 
alles weer vervlogen. Ik zou graag een muzi-
kaal minimuseum willen zijn en dingen wil-
len maken die langer voortbestaan in de tijd. 
Daarmee sla ik een nieuwe weg in; ik weet nog 
niet precies welke kant het op zal gaan.’ De toe-
komst zal het leren.

beetje opschiet, of vier uur als ik erg veel her-
haal. Feldman geeft de duur uit handen aan het 
moment, aan hoe ik me voel dus. Soms speel je 
een maat waarvan je voelt: ja, die wil ik nog een 
keer, en nog een keer. Totdat je beslist: nu ga ik 
door. Dat is heel bevrijdend.’

Wolk van klanken
Vanwege de vele herhalingen en de afwezig-
heid van structuur wordt Feldman vaak ver-
geleken met minimalisten zoals Simeon ten 
Holt en Philip Glass. Toch ervaart Basilova een 
sterk verschil. ‘Ten Holt of Glass glijdt er heel 
makkelijk in. Maar ik heb altijd tenminste één 
laag van complexiteit nodig, bijvoorbeeld in 
het ritme of de harmonie, anders kan ik niet 
bij de les blijven. De ritmiek bij Feldman is 

heel complex en heel precies genoteerd, zodat 
ik wiskundig heb moeten uitrekenen hoe ik 
het precies moet spelen. Dat maakt de muziek 
spannender dan die van Ten Holt of Glass. 
Ook de harmonieën zijn niet voorspelbaar; 
je kunt niet eens echt van harmonie spreken. 
Hoewel de klanken voor mij niet dissonant 
voelen, zijn ze het objectief gezien wel. Er is 
geen toonsoort; de muziek is atonaal en kent 
geen melodie. Het zijn puur en alleen klanken 
in de ruimte. Omdat je het pedaal de hele tijd 
half ingedrukt moet houden, vermengen oude 
en nieuwe klanken zich met elkaar en hangt er 
steeds een wolk van klanken.’

Basilova weet niet precies wat de titel Triadic 
Memories betekent. ‘Ik weet alleen dat Feld-
man met dit stuk het geheugen van de luiste-
raar wil ontregelen’. Zelf omschreef de com-
ponist Triadic Memories inderdaad als ‘een 
poging om de desoriëntatie van het geheugen 
te formaliseren’. Dat deed hij door te breken 
met traditionele westerse vormen. ‘Muzika-

le vormen zijn methodes om materiaal te ordenen en 
dienen geen ander doel dan de ondersteuning van het 
geheugen’, schreef hij. Zijn eigen vormeloze composities 
bieden de luisteraar daarentegen geen enkel houvast om 
zich binnen de muziek te oriënteren. ‘Er is een suggestie 
dat hetgeen we horen functioneel is en richting heeft, 
maar al snel realiseren we ons dat dat een illusie is: een 
beetje zoals het wandelen door de straten van Berlijn, 
waar alle gebouwen hetzelfde lijken, ook al zijn ze dat 
niet.’ Ondanks de vele herhalingen zijn alle maten van 
Triadic Memories nét weer even anders, zodat je de mu-
ziek onmogelijk kunt onthouden of voorspellen.

Nagalm
Normaal zijn we gewend om anticiperend naar mu-
ziek te luisteren. ‘Alles wat je hoort, is een ingang’, zegt 
Basilova, ‘een anticipatie op een naderende klank. Als 
uitvoerder ben je steeds bezig met de volgende klank 
die je gaat maken, zodat je weinig ruimte hebt om stil te 
staan bij de noot die zojuist geklonken heeft.’ Ook daarin 
wijkt Feldman af van de traditie. Hij schreef: ‘In mijn 
muziek houd ik me bezig met het vergaan van elke klank 
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