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Bach en Piazzolla, twee grootheden van eigen naam en faam. Wie zou denken dat hun muziek zich laat combi-
neren? De Kroatische meestergitarist Zoran Dukić liet zondag 13 februari in de Waalse kerk van Den Haag het 
publiek genieten van een muzikale achtbaan waarin werken van Bach en Piazzolla zich moeiteloos afwisselden. 

Het concert van Zoran Dukić was het vijfde in de reeks 
concerten georganiseerd door de The Hague Guitar 
Society. Deze stichting is in 2018 opgericht om de klassieke 
gitaar te promoten, uitwisseling tussen professionals en 
amateurs te bevorderen en jongere generaties te inspireren 
voor de gitaar. Artistiek directeur Martin van Hees, die zelf 
zijn masterstudie aan het Koninklijke Conservatorium Den 
Haag cum laude afrondde bij Zoran Dukić, introduceerde 
zijn leermeester met lof en bewondering. Dukić treedt 
over de hele wereld op, heeft een groot aantal concoursen 
gewonnen en heeft een breed muzikaal repertoire. 
Zijn virtuositeit en zijn vermogen om via de muziek te 
communiceren worden wereldwijd geroemd. 

Op het programma van 13 februari stonden 13 stukken. 
Of misschien is het juister om te zeggen: 2 suites. De 
tweede suite was Cinema Paradiso van componist Stephen 
Goss, bestaande uit zes arrangementen voor solo gitaar 
waarmee een hommage wordt gebracht aan de wereld 
van de film. Zoran Dukić vertolkt de stukken met zulke 

uitlopende klankkleuren dat we als vanzelf beelden voor 
ons zien uit films van Charlie Chaplin, Quentin Tarantino 
en Wim Wenders. 

Hoe mooi deze arrangementen van Cinema Paradiso ook 
zijn, het absolute hoogtepunt hebben we dan al gehad: 
zeven stukken, zonder pauze, Bach en Piazzolla, om en om, 
te beginnen met Siciliana BWV 1001 van Bach. 

Niemand die vooraf wist waar we aan gingen beginnen. 
Zonder iets te zeggen ging Dukić na het welkomst applaus 
zitten, sloot zijn ogen en daar klonk Bach: kalm, helder 
en transparant. Onmogelijk om je er niet door mee te 
laten voeren. Als de slotnoot heeft geklonken, slaat Dukić 
pizzicato de lage e-snaar aan en dat is de opmaat voor 
Invierno Porteño van Piazzolla. Onmiddellijk zijn we in 
andere sferen: breekbaar en dromerig klinkt de opening en 
dan nemen snellere, fellere klanken ons mee op een reis 
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vol nostalgie en ingehouden passie. We zijn ineens in meer 
religieuze sferen als Dukić moeiteloos doorgaat met het 
Andante uit BWV 1003, dat net als de overige stukken van 
Bach van vandaag oorspronkelijk voor viool is geschreven. 

Het indrukwekkendste moment van het concert is voor mij 
één noot halverwege Adios Noniño, waar Dukić – anders 
dan op de cd die ik later beluister – bewust naartoe speelt. 
Hij slaat aan, wijkt dan met zijn bovenlichaam van zijn gitaar 
terug om afstand te nemen en kijkt naar de vinger die hij 
op de hals laat staan om het geluid te laten doorklinken. 
Door zijn blik is het alsof de toon fysiek gestalte krijgt op 
het toneel. Dukić kijkt, luistert en wacht. Hij wacht tot de 
klank in de kerk is weggestorven en neemt ons dan weer 
mee het stuk in. 

Ik ben niet de enige – hoor ik later – die tijdens dit concert 
tot tranen toe is bewogen. De muziek op zich geeft daar 
aanleiding toe, maar het is vooral de toewijding waarmee 
Dukić speelt, die die emotie teweegbrengt. In opperste 
concentratie zit hij op het podium en tegelijkertijd is het 
alsof hij zichzelf binnenstebuiten keert en alles laat horen 
wat er in hem leeft.

Na Adios Noniño volgen in deze Bachiaans-Argentijnse 
suite nog Largo BWV 1005 en Muerte de Angel. Als na ruim 
een half uur de eenvoudige slotnoot van Sarabanda BWV 
1004 klinkt, laat Zoran Dukić ons ademloos achter. 

Meer informatie over de Haagse Gitaar Serie is te vinden op:
www.thehagueguitarsociety.nl.
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