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THE FIRE OF PROMETHEUS
EUROPEAN GALA CONCERT
VLADIMIR JUROWSKI - LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA
VLADIMIR JUROWSKI CONDUCTOR
LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA
STATE CHOIR LATVIA
NIKOLAI LUGANSKY PIANO
IGOR LEVITT PIANO
MODEST MUSSORGSKY St. John’s Night on the bald mountain
SERGEY RACHMANINOV Rhapsody on a theme of Paganini for piano and orchestra, op. 43
FRANZ LISZT Prometheus, S. 99
ALEXANDER SKRYABIN Prometheus:The Poem of Fire, op. 60

Als er één antieke mythe utopisch genoemd mag worden, is het wel deze over Prometheus, zoon van de titaan
Lapetus en broer van Atlas. Prometheus stal uit hoogmoed het vuur bij de goden op de Olympus en schonk het
aan de mensen, die daardoor in staat waren een technisch hoogstaande beschaving te ontwikkelen. Prometheus
wordt sindsdien in verband gebracht met de technologische vooruitgang en het geloof daarin. Zijn naam wordt in
het Grieks trouwens verklaard als “de vooruitdenkende”. Het hoeft geen verwondering te wekken dat dergelijke
inhoud heel wat componisten inspireerde tot een ode aan de menselijke kracht en ambitie – met als hoogtepunt
Skryabins visionair symfonisch gedicht voor immens symfonisch orkest. Deze utopische muziek is bij het London
Philharmonic Orchestra en zijn charismatische dirigent in goede handen. Ze brengen bovendien met Nikolai
Lugansky een absolute toppianist mee, die in de vurige Rapsodie op een thema van Paganini van Sergey
Rachmaninov kan uitpakken met zijn transcendentale techniek.

«The LPO do glowering colours very well, and they needed the full palette as Jurowski drove
them, menacing and tight, through Mussorgsky’s phantasmagoria... » The Times
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