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Der neue Merker 28.07.2022  ( - 28.07.2022)

Quelle: https://onlinemerker.com/cd-russische-kl...

Filigran und leuchtkräftig

Russische Klaviermusik mit Jimin Oh-Havenith bei audite erschienen

Jimin Oh-Havenith [gelingt es] in fulminanter Weise, einen großen dynamischen Bogen über dieses

beeindruckende Klanggewölbe zu spannen.

Rezensionstext wird aus urheberrechtlichen Gründen nicht vollständig angezeigt.

Fono Forum September 2022  ( - 01.09.2022)

Jimin Oh-Havenith, 62, zieht Bilanz. Auf Beethoven und Schubert folgt jetzt ein Album mit charakteristisch

Russischem. Gewiss, es gibt Interpretationen von virtuoserem Zugriff und größerer klanglicher Leuchtkraft.

Aber was hier einnimmt, sind die Sorgfalt, Geschlossenheit und Abrundung, die sie jedem Titel mit auf den

Weg geben kann, und die dezente Unterstreichung der tonmalerischen Elemente in Mussorgskis "Bildern"

– fast glaubt man hören zu können, wie der promenierende Besucher von den einzelnen

Ausstellungsobjekten mehr oder weniger beeindruckt ist.

Gramophone October 2022  ( - 01.10.2022)

In the small differences between Mussorgsky’s original piano score and Rimsky-Korsakov’s revision, Jimin

Oh-Havenith sticks quite faithfully to the manuscript. That’s to say, ‘Bydlo’ begins ff (Rimsky suggests p

poco a poco cresc) and stays that way until it fades away into the distance; the grace moves 21 bars before

the end of ‘Baba-Yaga’ are omitted; though she does make a repeat (a la Rimsky) of the second section of

‘Samuel Goldenberg and Schmuyle’. The South Korean-born pianist, now resident in Germany, has made a

careful study of the score. In fact care and caution are the watchwords here. A quaver rest in the right hand

over a held minim in the left is duly and subtly observed. It’s all there – except this is more like Pictures in a

Public Library. Exceptt for the opening of ‘Bydlo’, the viewer uptoes round the gallery, hardly daring to

speak above a whisper. There seems little to engage the interest, for all the pictures are painted in the

same range of beige and mottled green. Where are the vivid splashes of scarlet and ultramarine? ‘Tuileries’
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is allegretto non troppo, but where is the caprice? Again, ‘Baba-Yaga’ is allegro con brio but hardly forace.

Not, I’m afraid, a competitor against Richter, Andsnes, Diemer or Janis in their various personal responses

to the exhibition.

Oh-Havenith makes a deeper impression with the four Scriabin items. Cool introspection seems to be her

strongest card – I loved her handling of the two delicate Preludes and the B minor Prelude of

Rachmaninov’s Op 32 – though in the C sharp minor Étude from Scriabin’s Op 42 set and in

Rachmaninov’s B flat major Prelude from Op 23, she is comfortably at home delivering fiery passion with

uninhibited élan. These are well played indeed, while in the final Rachmaninov Prelude in D flat

Oh-Havenith has a vitality and range of colours almost entirely absent in the Mussorgsky. Enough to

compensate for Pictures? Possibly, it depends if her programme appeals. Either way, superbly recorded in

the Schafstall, Marienmünster, her chosen instrument, a sumptuously voiced Bösendorfer, is well worth

hearing.

Piano News 6|2022 November / Dezember  ( - 01.11.2022)

Indem Jimin Oh-Havenith sich für ein moderates Tempo entscheidet, gelingt ihr ein entschlossener Gang

über hölzernem Promenadenboden. Sogar wenn die Szenen turbulent werden, bleibt sie diszipliniert,

sodass sie die Dramaturgie (ohne Schwächen) deutlich konturieren kann. Menschliche Nähe und Empathie

zu diesem Klaviermonument bleibt bei ihrer Herangehensweise gewahrt.

Rezensionstext wird aus urheberrechtlichen Gründen nicht vollständig angezeigt.

Stretto – Magazine voor kunst, geschiedenis en muziek juli 16, 2022  ( - 16.07.2022)

Quelle: https://www.stretto.be/2022/07/16/jimin-...

Jimin Oh-Havenith, “Russian Piano Forte”, op het label audite

Niet te missen!

De vierde cd van Jimin Oh-Havenith voor audite is gewijd aan werken van Moessorgski, Scriabin en

Rachmaninoff, drie van de beroemdste Russische componisten van de 19e en (begin) 20e eeuw. Centraal

staan de Schilderijententoonstelling van Modest Moessorgski uit 1874, die wereldberoemd werd in de

orkestversie van Maurice Ravel, maar die ook nu nog een bijzondere creatieve en technische uitdaging

vormt voor pianisten vanwege Moessorgski’s unieke benadering van de piano.

Viktor Alexandrovich Hartmann (1834-1873) was een Russische architect en schilder, verbonden aan de

Abramtsevo Kunstenaarskolonie. Hartmann was wees op jonge leeftijd en groeide in St. Petersburg op in

het huis van zijn oom, die een bekende architect was. Hij studeerde aan de Academie van Beeldende

kunsten in St. Petersburg en begon boeken te illustreren. Hij werkte ook als architect en schetste, o.a. het

monument voor de duizendste verjaardag van Rusland in Novgorod, die in 1862 werd ingehuldigd. Hij

maakte het grootste deel van zijn aquarels en potloodtekeningen in het buitenland tijdens reizen in de jaren

1864 tot 1868. Samen met Ivan Ropet, was Hartmann één van de eerste kunstenaars om traditionele

Russische motieven in zijn werk op te nemen. Aangezien Vladimir Stasov hem tot de kring van Mily

Balakirev in 1870 had geïntroduceerd, werd hij een dichte vriend van Moessorgski. Na Hartmanns vroege

dood op de leeftijd van slechts 39, werd een tentoonstelling van meer dan 400 van zijn schilderijen getoond

in de Academie van Beeldende kunsten in St. Petersburg, in februari en maart 1874. Dit inspireerde

Moessorgski om zijn reeks Beelden van een Tentoonstelling te componeren. Het grootste deel van deze
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verzameling schilderijen is nu helaas verloren.

Moessorgski schreef het werk, bestaande uit 16 stukken voor piano, naar aanleiding van een bezoek op 23

juni 1874 aan een tentoonstelling van het werk van Viktor Hartmann, door diens vrienden ingericht ter

nagedachtenis aan diens overlijden in 1873. Moessorgski was goed bevriend geweest met Hartmann en

met de groep van vrienden hadden ze gestreefd naar een pure Russische kunst, een kunst zonder

Westerse invloeden.

Moessorgski was diep geraakt door de vroege dood van Hartmann, maar hij vond niettemin troost wanneer

Stassov, bij zijn terugkeer naar St. Petersburg, een herdenkingstentoonstelling met tekeningen en

aquarellen van Hartmann organiseerde. Bij het bezoek aan deze tentoonstelling, ervoer Moessorgski nl.

een overweldigende stroom van inspiratie. Dit resulteerde in een reeks van muzikale schetsen voor piano,

bij tien van de ruwweg vierhonderd werken die op de tentoonstelling werden getoond. De schetsen werden

geïntroduceerd en met elkaar verbonden door een reeks Promenades, variaties op eenzelfde thema,

“Kartinki s vijstavki – vospominanije o Viktore Gartmane” (“Schilderijententoonstelling”), werd uiteindelijk

een 16-delige suite voor piano solo, rond 10 van Hartmanns schilderijen, afgewisseld met 5 keer een

Promenade thema, en “Cum mortuis in lingua mortua”, een ode aan de jong overleden Hartmann.

Alexander Scriabin componeerde uitsluitend solo piano muziek en orkestwerken. Zijn eerste pianostukken

leken stilistisch op muziek van Chopin en bevatten muziek in het genre van Chopin, etudes, préludes,

nocturnes en mazurka’s. Scriabins stijl ontwikkelde zich progressief in de loop van zijn leven. Die evolutie

was weliswaar snel en kort in vergelijking met veel andere componisten. Na zijn eerste composities kregen

de composities uit de midden- en late periode een zeer ongewone harmonie en textuur. Pianisten die

Scriabin op een bijzondere manier hebben vertolkt waren Vladimir Sofronitsky, Vladimir Horowitz en

Sviatoslav Richter. Sofronitsky trouwde in 1920 met Yelena, de dochter van Scriabin, maar heeft de

componist nooit ontmoet. Scriabin overleed nl. in 1915. Volgens Horowitz reageerde Scriabin, toen hij als

11-jarig kind voor de componist speelde, enthousiast en moedigde hij hem aan om een volledige, muzikale

en artistieke opleiding te volgen. De woorden die Scriabin als kind ooit zelf uit de mond van Anton

Rubinstein hoorde, “er wacht u een grote toekomst”, herhaalde Scriabin nu voor de jonge Vladimir. De

profetie werd bewaarheid.

Sergej Rachmaninov bracht het genre van de prelude naar het hoogste niveau dankzij zijn onbeperkt

pianistisch vermogen, muzikale vindingrijkheid en formidabele technische eisen. Sergei Rachmaninov

componeerde heel wat preludes voor piano solo. Zijn 24 preludes opusnummers 3, 23 en 32, in alle 24

toonaarden, werden weliswaar op verschillende tijdstippen gecomponeerd en gepubliceerd, en waren dus

oorspronkelijk niet bedoeld als een bundel. Rachmaninovs eerste prelude was deze in es klein, één van

zijn “Vier stukken” (“Romance”, “Prélude”, “Mélodie” en “Gavotte”) uit 1887. Hij was toen 14 jaar oud. In juli

1891, het jaar van zijn eerste Pianoconcerto, componeerde hij een Prelude in F, die hij ook arrangeerde

voor cello en piano. Geen van deze solo pianostukken werd echter tijdens zijn leven gepubliceerd. In 1892

publiceerde hij “Morceaux de fantaisie” op. 3, vijf pianostukken met als titels, “Elégie”, “prelude”, “Melodie”,

“Polichinelle” en “Serenade”. Rachmaninov componeerde ze nadat hij net afgestudeerd was aan het

Conservatorium van Moskou. De prelude die in september 1892 in première gespeeld werd in Moskou,

ging al snel een eigen leven leiden. Ze werd als Rachmaninovs visitekaartje, wereldberoemd, maar ze was

naar eigen zeggen, ook een blok aan zijn been. Het publiek vroeg nl. op zijn recitals, altijd maar weer

opnieuw om ze te willen spelen als toegift, ongeacht wat hij reeds aan veel waardevollere composities voor

hen had gespeeld. Rachmaninov vond dit zo erg dat hij zelfs een hekel kreeg aan de prelude.

In 1901 componeerde hij een Prelude in sol klein. Deze werd weliswaar pas gepubliceerd als 10 preludes

op.10, nadat hij er in 1903 nog negen had aan toegevoegd. In 1917 componeerde hij om zijn ongelukkig

gevoel bij de Oktoberrevolutie te uiten, een Prelude in re klein. Hoewel, wanneer hij Rusland twee

maanden later verliet, via Helsinki, Kopenhagen en Oslo, richting New York, naast enkele schetsen, hij

vrijwel niets van zijn eigen muziek bij zich had, overleefde het manuscript van deze prelude de toenmalige

chaos. Ze werd echter pas voor het eerst gepubliceerd in 1973.

Jimin Oh-Havenith’s interpretatie toont het tonaal en dramatisch potentieel dat kan worden ontketend

wanneer virtuositeit en programmatische visie worden samengebracht. Alexander Scriabin en Sergei
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Rachmaninoff, die als beroepscomponist-pianist legendarische faam verwierven, gingen in hun

omvangrijke œuvres met zeer individuele middelen op deze weg voort. De door Oh-Havenith

samengestelde selectie van Etudes en Préludes uit de jaren 1889-1910 getuigt niet alleen van een

volmaakte beheersing van de mogelijkheden van de piano, maar zet ook de weg voort die Moessorgski met

zijn Russische pianomuziek naar wereldfaam was ingeslagen.

Jimin Oh-Havenith werd geboren in Seoul, Zuid-Korea. Na haar pianostudie bij Jin-Woo Chung (Seoul

National University) en Aloys Kontarsky (Musikhochschule Köln), werkte ze als soliste en maakte radio- en

cd opnamen, ook als pianoduo met haar in 1993 overleden echtgenoot Raymund Havenith. De pianist

doceerde aan de Mainz University of Music en de Frankfurt University of Music and Performing Arts. Sinds

2013 werkt ze weer als soliste. Een unieke sonoriteit en buitengewone trouw aan de tekst kenmerken het

pianospel van Jimin Oh-Havenith. Haar warme klank, die altijd direct gekoppeld is aan een precieze

ritmische structuur, brengt de muziek in al zijn rijkdom tot leven. Synchroniciteit van geluid en ritme,

niet-willekeurige veranderingen in tempo en dynamiek bepalen de helderheid van haar interpretatie, zoals

bijvoorbeeld in Jimin Oh-Haveniths opname van Beethovens laatste sonate opus 111.

www.pizzicato.lu 08/07/2022  ( - 08.07.2022)

Quelle: https://www.pizzicato.lu/jimin-oh-haveni...

Jimin Oh-Havenith mit russischer Musik

Die vierte CD der südkoreanischen Pianistin Jimin Oh-Havenith für audite widmet sich russischer Musik.

Die 1874 komponierten Bilder einer Ausstellung von Modest Mussorgsky stellt sie in einer dramatischen

und visualisierenden Interpretation vor. Das ergibt sehr stimmungsvolle Bilder wie das melancholische

gezeichnete Alte Schloss, das ungelenke Torkeln der Küken oder das herzergreifende Bitten des armen

Schmuyle.

Die vier Stücke von Scriabin zeigen den Weg vom noch romantischen Prélude op. 2/2 bis zum op. 48/2,

das zwar fein differenziert und auch spannend gespielt wird, für das ich mir allerdings klarere Texturen

gewünscht hätte.

Die vier Préludes von Sergei Rachmaninov spielt Jimin Oh-Havenith mit einem guten Klanggefühl, sehr

differenzierend, mit sehr präziser und feiner Phrasierung, transparent und mit einer breiten Farbpalette.

South Korean pianist Jimin Oh-Havenith’s fourth CD for audite is devoted to Russian music.

She presents Modest Mussorgsky’s Pictures at an Exhibition in a very dramatic and visualizing

interpretation. This results in atmospheric images like the melancholic drawn Old Castle, the awkward

staggering of the chicks or the heartrending pleading of poor Schmuyle.

The four pieces by Scriabin show the way from the still romantic Prélude op. 2/2 to op. 48/2, which is finely

differentiated and also excitingly played, but for which I would have liked more transparent textures.

The four Préludes by Sergei Rachmaninov are played by Oh-Havenith with a good feeling for sound, very

differentiating, with precise and fine phrasing, transparent and with a wide palette of colors.
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