
Legendarisch pianist Grigori Sokolov

Een zwijgzaam 
genie
Een genie en superpianist voor duizenden trouwe fans, een koude introvert die te 

perfect is om te boeien voor zijn dungezaaide critici. Grigori Sokolov is legendarisch 

als pianist en mythisch als persoonlijkheid. Uiterst gesloten, weinig spraakzaam en 

onverschillig voor roem. De uitverkochte zalen spreken voor zich: een concert van 

Sokolov mag niet worden gemist.
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In deze tijd waarin de pers en sociale media onmisbaar zijn 

voor de promotie van concerten en cd’s, lijkt Grigori Sokolov 

volgens zijn eigen regels te leven. De Russische pianist is een 

goed bewaard geheim. Alle informatie over hem is strikt gedo-

seerd en beperkt tot essentiële feiten die Sokolov zelf kwijt wil. 

Geboren in Leningrad op 18 april 1950, het eerste soloconcert 

op zijn twaalfde, intensieve pianostudies aan de Speciale 

Muziekschool en het Conservatorium van zijn geboortestad, de 

Eerste prijs van het Internationaal Tsjaikovski Pianoconcours 

op zijn zestiende. Hij speelt slechts twee programma’s per sei-

zoen, mijdt concertzalen in Moskou, Amerika, Azië en sinds 

kort ook in Engeland (hij weigerde 

zijn vingerafdrukken voor een 

visum af te geven). Zijn interpreta-

ties van Chopin (Schumann, Schu-

bert, Brahms, Beethoven) zijn 

altijd ‘bijzonder’, net als hijzelf en 

zijn zeldzame uitspraken over 

muziek.

Alles wat men over Sokolov leest 

en hoort, klopt. Zijn concert in 

februari in Brussel was uitver-

kocht, de verwachtingen waren 

hoog, de staande ovaties heel 

lang. Net als de rij naar zijn artiestenkamer voor een handteke-

ning, een handdruk of een lovend woord. De zes mooie, oor-

strelende Chopin-toegiften na zijn monumentale, intens 

gespeelde programma met Bach, Beethoven en Schubert, klon-

ken als cadeautjes voor zijn luisteraars, maar wat bij Sokolov 

eigenlijk niet?

Legendes 
De vragen die zijn fans en journalisten na afloop van concerten 

stellen, blijven onbeantwoord. Sokolov geeft geen interviews. 

The happy few die Sokolov ooit wel gesproken hebben, bevesti-

gen zijn reputatie van een pianist-intellectueel, die graag en met 

veel kennis over componisten, interpretaties en instrumenten 

kan praten. De laatste jaren wil hij simpelweg niets meer verkla-

ren, uitleggen, toevoegen. Hij staat nog wel open voor een 

gesprek over vleugels, temperatuur van concertzalen en concert-

gerelateerde technische kwesties, maar kom niet aan met een 

vraag over Schuberts Moments musicaux en waarom ze zelden 

in een recital worden uitgevoerd. Zijn starende blik richt zich 

onmiddellijk op een krasje op de vloer (of muur, deur, stoel) en 

het enige antwoord is dan een ongeïnteresseerd: ‘O ja, is dat 

zo?’ Hij bepaalt de grens: tot hier en niet verder.

Een pianist die journalisten uit de weg gaat, kan op veel mythes 

en legendes rond zijn persoon rekenen. Sokolov is omringd door 

legendes. Zo verbaasde hij iedereen tijdens zijn studietijd met 

een perfectionisme dat niemand van een kind zou verwachten. 

Hij wilde nooit iemand iets bewijzen, hij deed gewoon precies 

wat hij wilde. Naar verluidt hield tijdens het Tsjaikovski Concours 

niemand rekening met deze jongen. Een goede pianist, maar 

geen feeëriek talent, geen uitgesproken individu. Maar in de 

finale, toen iedereen was afgebrand, kwam de zestienjarige So- 

kolov het podium op als een echte winnaar: doelbewust en rus-

tig. Hij liep naar de vleugel, zoals hij nog steeds doet, met zijn 

ogen gericht op toetsen. En won. 

Zijn docentschap aan het Conservatorium in St. Petersburg 

bezorgde zijn fanatieke leerlingen zenuwinzinkingen. De perfectio-

nistische Sokolov dreef ze tot wanhoop met zijn demonstraties op 

de vleugel, zijn geroep over hoe het 

echt moet, en herhaalde adviezen 

om een ander beroep te kiezen. Hij 

vond het helemaal niet erg toen er 

slechts één leerlinge overbleef. De 

lessen waren toch al niet te combi-

neren met steeds uitgebreidere 

tournees.

Net als de feiten, kloppen ook de 

legendes over Sokolov. Hij is een 

intellectueel met een fenomenaal 

geheugen, de personificatie van 

absoluut perfectionisme. Stipt in 

alles, doelgericht, egocentrisch en onverschillig voor de menin-

gen en oordelen van anderen. De pianist maakt er geen geheim 

van dat hij geen behoefte heeft aan feedback. Alles wat hij nodig 

heeft, zoekt en vindt hij in de muziek. 

Repertoire
De programma’s van Grigori Sokolov worden vlak voor het con-

cert bekendgemaakt en kunnen tot op het laatste moment nog 

gewijzigd worden. Hij speelt alleen wat hij op dat moment 

belangrijk voor zichzelf vindt. Elk programma is een deel van zijn 

ziel. Om te begrijpen of het programma ‘werkt’, moet hij het 

eerst een paar keer uitvoeren. Niets staat vast, of zoals hij zegt: 

‘De regels en wetten worden door een speler zelf tijdens de uit-

voering gemaakt’. Voor Sokolov is de kunst ‘geen werk, geen 

dienst, het is het leven zelf, het belangrijkste deel ervan. Zoals 

een pianist leeft, zo speelt hij ook.’

Zijn repertoire is groot, maar programmakeuzes worden 

bepaald door zijn gevoel. Zo voelt hij geen enkele binding met 

Liszt, die hij in 1968 voor het laatst speelde. Tot de uitgespro-

ken favorieten behoren Beethoven, Schubert, Chopin, Ravel, 

Skrjabin, Rachmaninov en Bach. Op de vraag waarom hij geen 

hedendaagse muziek meer speelt, antwoordde Grigori Sokolov 

ooit fel dat hij dat wel degelijk doet. Hij speelt niets anders dan 

hedendaagse muziek. Voor hem kent muziek geen geografie en 

geen tijd. Tijdens het concert luistert het hedendaagse publiek 

naar een hedendaags musicus die muziek speelt die nog 

‘Sokolov is stipt, 
doelgericht, 

egocentrisch en 
onverschillig 

voor oordelen’
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steeds leeft en verwondert. Muziek is tijdloos.

De planning van Sokolovs tournees bezorgt zijn Italiaanse 

impresario veel hoofdbrekens. Sokolov is een pianist die na elke 

‘ja’ een tiental ‘nee’s’ verkoopt. Ooit grapte hij zelfs dat alle 

geweigerde concerten bij elkaar een enorm lange tournee zou-

den kunnen vormen. Hij is meer dan kieskeurig want hij kiest 

geen land of stad, hij kiest een concertzaal op basis van de 

akoestiek en de aanwezige vleugels. En hij weet als geen ander 

welke instrumenten de moeite waard zijn. Vlak voor een concert 

loopt Grigori Sokolov nog het podium op om de veranderingen in 

de vleugel en de akoestiek waar te nemen. Hij vergelijkt zijn 

waarnemingen met die van de ochtendrepetitie en luistert naar 

wat de temperatuur en vochtigheid in de zaal met zijn instru-

ment hebben gedaan.  

Soms wordt Sokolov verweten dat hij te koud op het publiek 

overkomt, en totaal onverschillig is voor de reacties in de zaal. 

Hij geeft onmiddelijk toe dat dit klopt en zelfs helemaal terecht 

is. Een pianist is immers de leider en de luisteraars moeten hem 

volgen. Tijdens het spelen luistert hij vooral naar zichzelf. Maar 

hij hoort alles om zich heen, van een fluistering tot hoest. Voor 

een onverwachte hoest heeft de Russische pianist trouwens alle 

begrip: dat betekent dat iemand net ademloos zat te luisteren.

Vleugels
Grigori Sokolov speelt voor uitverkochte zalen, maar het maakt 

hem absoluut niet uit hoeveel mensen naar hem luisteren, één 

of duizend. Het enige dat telt is de vleugel, waarover hij spreekt 

als over een zielhebbend wezen. Vleugels zijn ‘gevoelig en ont-

vankelijk als kinderen’. Ze moeten verzorgd en geholpen wor-

den. Een instrument dat net van de fabriek komt, is voor Soko-

lov een ‘meubelstuk’, het is moeilijk om te voorspellen hoe het 

zich gaat ontwikkelen. Pas na vijf jaar begint een vleugel echt 

te klinken. 

‘Een vleugel is als een kind voor mij’, is een uitspraak van So- 

kolov die hij dagelijks recht doet door de manier waarop hij zijn 

instrument koestert. Hij zou onmogelijk kunnen spelen zoals hij 

wil zonder dat een vleugel meewerkt. Elke vleugel leidt een 

eigen leven, beschikt over eigen individualiteit en eigen fanta-

sie. Nog voor een concert wil Sokolov begrijpen wat hij onder 

handen heeft. Het liefst in het bijzijn van een stemmer, want 

een concert wordt tenslotte door een drie-eenheid gemaakt: 

Grigori Sokolov, zijn vleugel en zijn pianostemmer.  

De eigenzinnige pianist wijst niet alleen concertuitnodigingen 

af als de akoestiek of vleugel hem niet bevallen. Een verzoek 

om een cd-opname kan bij voorbaat op een negatief antwoord 

rekenen. Hij houdt niet van studio-opnamen, nooit van gehou-

den ook. Vroeger maakte men opnamen slechts als ‘live herin-

nering aan een concert’, vertelde Sokolov in een van zijn 

schaarse interviews, ‘zonder technische montage en snufjes’. 

Tegenwoordig verliest een cd ‘de spontaniteit, de sfeer en de 

‘Vleugels zijn 
gevoelig en 

ontvankelijk als 
kinderen. Ze 
moeten goed 

verzorgd worden’
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adem van het concert’. Beroemd is zijn uitspraak dat ‘het 

grootste ravijn dat er bestaat, er een is tussen microfoon en 

mens’. Om de sfeer en spontaniteit te bewaren legt de pianist 

liever een liveconcert vast. 

De oudste opnamen van zijn spel bevinden zich in de archie-

ven van de voormalige Sovjet-platenmaatschappij Melodiya. 

De opnamen uit 1966, 1984-1985 en 1987-1988 zijn te 

beluisteren op de in 2012 uitgebrachte 4 cd-box met werken 

van Beethoven, Chopin, Schumann, Brahms, Tsjaikovski en 

Saint-Saëns. Het is een mooi tijdsdocument van Sokolovs rus-

tige en zelfbewuste plaatsinname op de muzikale Olympus. 

Zijn laatste cd dateert van januari 2015. Weer een live- 

opname van het recital tijdens het Salzburg Festival 2008, 

met werken van Bach, Rameau, Mozart, Chopin en Skrjabin.  

Orkesten en dirigenten
De laatste jaren kiest Grigori Sokolov steeds meer voor solo-

recitals. Geen uitvoeringen meer met het Koninklijk Concert-

gebouworkest, Gewandhausorchester Leipzig of het London 

Philharmonic Orchestra. Zoals alles bij deze pianist is dit ook 

een bewuste en weloverwogen keuze: er is genoeg soloreper-

toire dat anders ongespeeld blijft. De andere redenen die hij 

in enkele interviews los liet, zijn buitenmuzikaal: orkestleden 

die hun partijen pas op de repetities voor het eerst zien, vak-

bonden die geen 3 minuten extra laten spelen en dirigenten. 

De Russische pianist heeft zelfs een zwarte lijst van vijf diri-

genten met wie hij absoluut nooit zou willen samenwerken. 

Het verbaast hem nog steeds dat blijkbaar niet alle dirigenten 

van muziek houden, en al heel weinig van solisten. En dat kan 

Grigori Sokolov onmogelijk accepteren. 

Opmerkelijk genoeg wilde hij als kind dirigent worden. Vanaf 

een voetbankje dirigeerde hij de platen die zijn ouders draai-

den. Nadat hij met pianolessen begon, vergat hij zijn eerste 

droom en de baton. Er is, volgens Sokolov, dan ook geen 

enkele kans dat hij zoals veel pianisten en violisten later als-

nog dirigent wordt. Dat heeft hij al op zijn vierde meege-

maakt. 

Roem? Daar heeft hij niets mee. In een van de interviews aan 

het begin van deze eeuw vertelde Sokolov dat roem slechts 

betekent dat zijn naam bij impresario’s bekend is, waardoor 

hij vaker concertuitnodigingen krijgt. In alle andere opzichten 

heeft faam voor hem geen enkele betekenis. Kunst moet ‘met 

de innerlijke wereld verbonden zijn, niet met de buitenwereld. 

Alle buitenfactoren, inclusief roem en faam, mogen daardoor 

geen of minimale invloed op een kunstenaar hebben.’ 

Over rust en vakantie praat Sokolov nooit. Concertpianist zijn 

is geen werk, het is een deel van het leven. En hoe kan men 

rust van een deel van het leven nemen? In de pauzes tussen 

zijn concerten door studeert Grigori Sokolov de nieuwe piano-

stukken in. L
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Grigori Sokolov, The Salzburg 

Recital, werken van Bach, 

Rameau, Mozart, Chopin, 

Skrjabin, DG 0289 479 4342 

6 (2 cd’s)


