'Een uiterst gelaagde, indringende
maar tegelijkertijd zeer
humoristische voorstelling, gemaakt
door een eenheid van
gepassioneerde artiesten, die hun
vak verstaan en begrijpen waarom
kunst, juist ten tijde van crisis,
essentieel is.'
Deirdre Angenent, sopraan
'Adembenemende voorstelling, van de eerste tot de laatste seconde.
Het publiek komt ogen en oren tekort. De slowmotion beelden,
schitterend gemonteerd, afgewisseld met knap bewerkte aria’s van
Mozart en Tjaikovski tot Cole Porter en het partizanenlied uit de
Netflixserie La Casa de Papel, geven een indringend beeld van deze
kunstenaars tijdens de pandemie. Kwetsbaar en rusteloos, maar
tegelijkertijd moedig en razend creatief.
Zonder een seconde tijd te verliezen, maar toch rustig en in
evenwicht, met grote muzikale variatie, maar naadloos in elkaar
passend, vliegt de voorstelling voorbij. De vier zangers en pianist
zingen en spelen het hart uit hun lijf, op uitzonderlijk hoog niveau.
Muzikale uitvoering, beeld, montage, grime, aankleding, regie, álles
klopt.'
Cécile Huijnen, 1e concertmeester Phion

'Dat een gebeuren als de Corona-pandemie zowel het slechtste als het beste in
de mens naar boven haalt, is als fenomeen niet nieuw. Elke crisis geeft immers
een vergelijkbaar beeld te zien. Het meest positieve saldo van een
maatschappelijk trauma is de bezinning, de introspectie. En dan belanden we
natuurlijk vooral in het domein van Kunst en Cultuur. Hoe sterk de
tegenkrachten ook zijn, hoe zwaar de kunsten het ook te verduren hebben, des
te verrassender is het om te kunnen vaststellen dat er desondanks zoveel
oorspronkelijke initiatieven worden ontplooid. Zoals bijvoorbeeld door het uit
sopraan Mijke Sekhuis, mezzosopraan Janneke Schaareman, pianiste Valentina
Tóth, tenor Erik Slik en bariton Tiemo Wang bestaande Binge Collective met zijn
uitermate geslaagde voorstelling Lockdown-Sessions. Zijnde een totaal waarin
een exquis gemaakte film het epicentrum vormt van een live-gebeuren dat niet
minder opmerkelijk is. '

'Het dikwijls bijna bevroren karakter van de filmbeelden in deze
spraakmakende productie werkt heel suggestief. En de muziek uit bijvoorbeeld
Mozarts Requiem en het Remember me uit Purcells opera Dido et Aeneas is
daarmee geheel in overeenstemming. Dit met als gevolg een klankritme dat als
een handschoen past om de indringende visuele taferelen waarin evengoed
plaats is voor ernst als luim. Er wordt geen ‘boodschap’ opgedrongen, maar
vanwege het gelaagde karakter van de film en combinatie met de live ten
gehore gebrachte en smaakvol door Hugo Bouma en Bob Zimmerman bewerkte
muziekstukken krijgt de luisteraar volop de gelegenheid om zijn of haar
betekenis uit het geheel te destilleren. Uitgerekend dit is het dan ook waar
kunst bij uitstek voor is. Namelijk niet om de existentiële vragen des levens
definitief te beantwoorden, maar een situatie te creëren waarin we daarmee
steeds opnieuw worden geconfronteerd. En wel op een wijze die zich ver voorbij
de waan van de dag bevindt.
Lockdown-sessions kan dan ook worden gezien als een poëtische aanklacht
tegen de in Nederland veel sterker dan in de ons omringende landen virale
opvatting dat kunst amper relevant is en hooguit dient als ‘slagroom op de
taart’. Een vondst van het eerste uur is dan ook om de voorstelling wat het liveelement betreft te laten beginnen vanuit de positionering van de kunstenaars
als bedienend personeel. Het personeel dat zich gaandeweg ontpopt als de
schare van voortreffelijke musici waardoor deze hoogst imponerende
voorstelling wordt gedragen. De musici dus die dus ook in de film centraal
staan en die we tevens gadeslaan tijdens repetities. En niet te vergeten
gedurende een diner, waarbij haast als vanzelf associaties ontstaan met
Ferreri’s meesterlijke rolprent La grande bouffe uit 1973 waarin ‘avant la lettre’
de consumptie en graai-mentaliteit van onze huidige samenleving genadeloos
aan de kaak wordt gesteld. Dezelfde mentaliteit die, alle Corona-ellende ten
spijt, ook anno tegenwoordig nog steeds van geen wijken weet, integendeel.
Last but not least verdienen de samenstellers een groot compliment voor de
dramaturgie die aan Lockdown-sessions ten grondslag ligt, want juist daardoor
gaat hier bij uitstek het adagium op van het geheel dat aanzienlijk meer is dan
de optelsom van de delen. Neem 'Ev'rytime we say goodbye' van Cole Porter
dat door de plek binnen het totaal tranen op de wangen van menige aanwezige
bracht. En dat laatste, dat geheel, dat overtreffende is uiteraard een van de
fundamentele wezensken-merken van een kunstwerk en aan dat criterium
beantwoordt Lockdown-sessions zonder ook maar de geringste twijfel. Tel
daarbij op dat het aandeel van de musici zonder uitzondering van eminent
niveau is en het is zonneklaar dat deze voorstelling het op en top verdient op
zoveel mogelijk podia in den lande te worden gepresenteerd. '
Maarten Brandt, musicoloog

