
De 32-jarige Irina Kulikova vierde vorig jaar haar 25-jarig jubileum 

als concertgitarist. Ze kan terug kijken op drie conservatoriumstu-

dies in Moskou, Salzburg en Maastricht, vier cd’s, ontelbare optre-

dens, festivals, masterclasses en prijzen van vele concoursen.  

Om de prijzenlijst niet te lang te maken, vermeldt haar Wikipedia- 

pagina alleen de prijzen van de laatste jaren waaronder vijf eerste 

prijzen bij internationale gitaarcompetities: Michele Pittaluga in 

Italië, Guitarra Alhambra in Spanje, Forum Gitarre in Oostenrijk, 

Iserlohn in Duitsland en het Twents Gitaarfestival in Nederland. 

Een indrukwekkende muziekcarrière, maar Irina blijft er nuchter 

onder en kijkt liever naar de toekomst.

‘25 jaar is slechts een cijfer, een datum zoals er zoveel zijn rond 

geboorte, studie, prijzen’, vindt Kulikova. ‘Veel belangrijker is dat 

ik in deze jaren ervaring heb opgedaan, mijn stijl heb gevonden en 

mijn talenten heb ontdekt. Die ervaring geef ik nu door aan mijn 

leerlingen en masterclass-studenten. Maar ik voel nog steeds 

dezelfde verantwoordelijkheid voor het publiek, dezelfde drang om 

alles eruit te willen halen. Als musicus wil ik blijven leren en 

nieuwe horizonten openen. 25 jaar of niet, het blijft een eindeloze 

zoektocht naar perfectie en uitdrukkingsmogelijkheden. Het is een 

creatief proces dat nooit eindigt. Hoe meer ik speel, hoe meer ik 

geniet en hoe meer ik wil bereiken.’

Uw concerten en concoursdeelnames brachten u al op jonge 

leeftijd ver van huis. 

‘Ja, ik reis al vanaf mijn twaalfde. In mijn geboortestad Tsjeljabinsk 

had ik als musicus te weinig ontwikkelingsmogelijkheden. De 

behoefde aan groei was er bij mij altijd al. Ik speelde veel in het 

buitenland en nam deel aan het muziekleven buiten de Russische 

grenzen. Mijn hele leven bestond – en bestaat – uit reizen, studeren 

en optreden. En zo zijn die 25 jaar heel snel voorbij gegaan.’

Uw eerste drie cd’s zijn gewijd aan de gitaarmuziek van 

Legnani en Mertz tot Sor. De tweede cd, met technisch veelei-

sende werken van Ponce, Tansman, Brouwer en Gallardo del 

Rey, heeft u aan uw moeder opgedragen, de celliste Vinera 

Irina Kulikova, 25 jaar concertgitarist

Russische 
 herinneringen
Geboren in Rusland, vanaf haar twaalfde een wereldreiziger en graag geziene gast op 

de wereldpodia. Gitarist Irina Kulikova heeft sinds 2007 haar thuisbasis in Nederland 

gevonden. Maar de liefde voor haar geboorteland blijft en wordt met de jaren alleen 

maar sterker. Haar nieuwe cd Reminiscences of Russia met gitaarmuziek van drie 

hedendaagse Russische componisten is haar hommage aan het land waar ze 

opgroeide en waar haar familie nog steeds woont. 
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Kulikova. Op de nieuwe cd met Russische componisten keert u 

in uw gedachten en herinneringen terug naar Rusland en naar 

uw familie ter plekke. Wordt de heimwee met de jaren groter?

‘Deze cd is míjn manier om mijn liefde voor Rusland en voor mijn 

ouders, oma, broer, zijn vrouw en hun dochtertje uit te drukken. Mijn 

familie is mijn thuis. Ik hou ontzettend veel van de Russische natuur, 

van de landschappen van de Oeral, van de warmte van de mensen. 

En heimwee of nostalgie, ja, die is er. Ik mis vooral de zielsverwant-

schap die zo vanzelfsprekend is als ik bij mijn familie ben.’ 

Met Reminiscences of Russia laat u luisteraars kennismaken 

met drie hedendaagse componisten. Samen schetsen ze een 

lyrisch beeld van Rusland met een vleugje melancholie. 

‘Ik ben blij dat dit overkomt! Voor mijn Russische cd wilde ik 

bewust geen arrangementen van mijn favoriete componisten 

maken. Geen gitaarbewerkingen van Rachmaninov of Tsjaikovski. 

Ik zocht de oorspronkelijke gitaarmuziek, die speciaal voor dit 

instrument is geschreven. Eén componist, Konstantin Vassiljev, 

stond al lang op mijn verlanglijstje om mee samen te werken. Zijn 

Three Forest Paintings staan aan het begin van de cd en zijn 

bepalend voor de sfeer en klankkleur. Ik zocht bewust naar stuk-

ken die qua stijl, genre en stemming hierbij aansluiten. Ik wilde 

geen eclectische cd, ook geen album dat chronologisch is of 

representatief voor scholen, stromingen of periodes; de nadruk 

ligt op sfeer en harmonie.’ 

De opgenomen composities hebben opvallend poëtische titels: 

Three Forest Paintings, Three Lyric Pieces, The Old Lime Tree, 

Swan Princess, Dedication to the Russian Land, Ballade for 

Beautiful Elena.

‘Three Forest Paintings was de eerste compositie die ik van Kon-

stantin Vassiljev hoorde. Ik was meteen verliefd op het tweede 

deel: Snowdrops. Het is zó romantisch en sprookjesachtig 

geschreven. En het ademt de sfeer zoals ik me die herinner van 

mijn familie thuis: warm en open.’

‘De composities van Sergej Roednev en Viktor Kozlov zijn heel 

anders, maar voegen hun eigen stem en kleur toe aan de cd. De 

gitarist en bajan-speler Roednev woont in Toela. Hij geeft gitaarles 

en is een grote promotor van dit instrument in Rusland. Zijn 

muziek is diep geworteld in de Russische folklore. In zijn improvi-

saties en variaties hoor je de Russische volksmelodieën terug. 

Roednev schrijft heel ‘aards’ en beeldend. Je waant je meteen in 

een Russisch bos of aan een rivieroever, je  ziet diepe dalen en 

ademt de lucht in van een oneindige, open ruimte.’

U heeft ook werken van uw voormalige docent Viktor Kozlov uit 

Tsjeljabinsk opgenomen. Is het een hommage aan uw leraar?

‘De gitaarminiaturen van Viktor Kozlov behoren tot mijn favorieten, 

al sinds mijn kinderjaren. Mijn moeder studeerde samen met zijn 

vrouw, de componiste Jelena Poplyanova, en was goed bevriend 

met Viktor, al voor mijn geboorte. Toen ik een maand oud was, 

nam ze me mee naar de verjaardag van Jelena. Ik was blijkbaar 

heel huilerig die avond en Kozlov besloot om gitaar voor mij te 

gaan spelen. Wonder boven wonder was ik meteen gekalmeerd. 

Toen ik zes jaar oud was en zelf gitaar begon te spelen, herinner-

den mijn ouders zich hoe mijn docent me als baby al met zijn 

muziek had betoverd. Kozlov heeft veel gevoel voor humor en 

heeft grappige, humoristische stukken voor kinderen gecompo-

neerd. Op mijn volgende cd wil ik graag zijn Kindersuite opnemen.’

Weet u al wat voor een cd het wordt?

‘Ik heb plannen voor minstens zes cd’s! Maar op de eerstvolgende 

komt zeker de Kindersuite.’ L
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