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COLLEGIUM
VOCALE GENT
Pärt. Kanon Pokajanen

Uitvoerders
en programma

Kaspars Putniņš (LV) is artistiek leider en
chef-dirigent van het Estonian Philharmonic
Chamber Choir en vaste dirigent van het
Lets Radio Koor. Met deze ensembles en
met groepen als het RIAS Kammerchor,
NDR Rundfunk Chor Hamburg, SWR
Vokalensemble Stuttgart, het Zweeds
Radiokoor, het Deens Nationaal Vocaal
Ensemble en het Nederlands Kamerkoor
voert hij een breed repertoire uit: van
renaissancepolyfonie over romantische
muziek tot uitmuntende nieuwe koormuziek.
Hij ontwikkelde nauwe relaties met
componisten als Maija Einfelde, Mārtiņš
Viļums, Gundega Šmite, Toivo Tulev, Lasse
Thoresen,Gavin Bryars en Andris Dzenitis.
Hij maakte opnames van Peteris Vasks’
Mate Saule bij BIS Records, Jonathan
Harveys The Angels voor Hyperion met
het Lets Radio Koor, en een nieuwe cd New
Latvian Harvest met de Latvian Radio
Chamber Singers. Hij nam bij Glossa
Rachmaninovs Liturgie van de Heilige
Johannes Chrysostomos op met het Vlaams
Radiokoor, terwijl BIS Rachmaninovs
Vespers uitbracht met het Nederlands
Kamerkoor. Putniņš meest recente opname
met het Estonian Philharmonic Chamber
Choir omvat werk van Alfred Schnittke en
Arvo Pärt en werd onderscheiden met een
Gramophone Award en een Diapason d’Or
in 2018.

Collegium Vocale Gent (BE) werd in
1970 opgericht op initiatief van Philippe
Herreweghe. Het was een van de eerste
ensembles die de nieuwe inzichten over
de uitvoering van barokmuziek toepasten
op de vocale muziek. Voor elk project
verzamelt Collegium Vocale Gent de
optimale bezetting, waardoor het een
breed repertoire kan uitvoeren, van
renaissancepolyfonie tot hedendaagse
muziek. Barokmuziek, meer bepaald
het oeuvre van Johann Sebastian Bach,
staat centraal in de concertkalender
van het ensemble. Ondertussen maakte
Collegium Vocale Gent tientallen opnames
met renaissancepolyfonie, barokmuziek,
klassieke en romantische oratoria en
hedendaagse muziek. Het ensemble en
zijn dirigent zijn de centrale gasten op de
jaarlijkse Bach Academie Brugge in januari.

19.15 inleiding door Liesbeth Segers
—

Collegium Vocale Gent: vocaal ensemble
Kaspars Putniņš: dirigent
—
Arvo Pärt (1935)
Kanon Pokajanen (1997)
• Ode I
• Ode III
• Ode IV
• Ode V
• Ode VI - Kontakion - Ikos
• Ode VII (Memento, 1994)
• Ode VIII
• Ode IX (Nïnye k vam, 1989)
• Gebed na de canon
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Met Nederlandse boventiteling
Uw applaus krijgt kleur dankzij de
bloemen van Bloemblad.
Dit concert wordt rechtstreeks
uitgezonden door Klara. Bedankt voor
het vermijden van storende geluiden ook tussen de delen.

VOCAAL
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Het oeuvre van Arvo Pärt kan sinds
enkele decennia bogen op een bijzondere
meegaandheid van het westerse
publiek. Steevast scoort Pärt hoog in
populariteitspolls en ook op de bühne van
de grote internationale concerthuizen vindt
het werk van de Estse meester steeds vaker
een plaats. Pärts kenmerkende stijl lijkt de
vinger te leggen op een gevoelige plek in ons
tijdsgewricht. Dat geldt bij uitstek voor zijn
Boetecanon, een werk dat sinds de creatie
in 1997 talloze luisteraars (en uitvoerders)
kon ontroeren en stilaan wordt beschouwd
als zijn magnum opus.

De boetecanon in
de Russische liturgie
De traditie van de boetecanon – de ‘kanon
pokajanen’ – is typisch voor de Russische
kerk zoals ze bestaat sinds de tweede
helft van de tiende eeuw, maar vindt
haar wortels in de Byzantijnse ritus uit
de zevende en achtste eeuw. Eén van de
betekenissen van het woord ‘canon’ is een
geheel van voorschriften. In het geval van
die Byzantijns-Russische boetecanon gaat
het om een vastgelegde reeks van negen
odes waarin de thematiek van boete en
verlossing centraal staat. De boetecanon
werd in de Russische kerk aanvankelijk
’s nachts en vervolgens net voor het
ochtendgloren gereciteerd of gezongen.
Elk van de negen odes begint met een
‘heirmos’, een bijbels – en zelfs hoofdzakelijk
oudtestamentisch – citaat waarop
vervolgens meerdere verzen of ‘troparia’
commentaar leveren. Het laatste troparion
van elke ode is gewijd aan de Moeder Gods.
Tussen de troparia bevinden zich telkens
terugkerende refreintjes, waarin men

• De boetecanon is typisch voor
de Russische kerk en gaat
terug tot de zevende eeuw.
• Qua structuur, taal en
muzikaal idioom knoopt
Pärts werk aan bij deze
orthodoxe traditie.
• Pärts kenmerkende stijl
en de telkens weerkerende
refreinen wekken een
trance op bij het publiek.

God om erbarmen smeekt (‘po miluy mya,
Bozhe’) of eer betuigt (‘Slava Ottsu i Sinu i
Svyatumu Duhu’). Tussen de odes vinden
nog enkele intermezzi, zoals een ‘kontakion’
en een ‘ikos’ hun plaats. De hele canon
wordt afgesloten met een lang gebed.

De boetecanon van Arvo Pärt
Arvo Pärt voltooide zijn Kanon Pokajanen
in 1997. Het werk werd een jaar later voor
het eerst uitgevoerd in de Dom van Keulen,
door het Estland Filharmonisch Kamerkoor
o.l.v. Tõnu Kaljuste. Structureel volgt Pärt
het hierboven beschreven patroon van de
Russische boetecanon; zoals min of meer
gebruikelijk laat ook hij de tekst van de
tweede ode achterwege. Pärt kiest voor
het Oudslavisch, de gangbare taal in de
Russisch-orthodoxe ritus. Ook muzikaal
knoopt hij aan bij de orthodoxe traditie. Dat
vertaalt zich in een voornamelijk trage en
declamatorische schriftuur voor a cappellakoor. Doorgaans bevindt de melodie zich
bij de sopranen of de tenoren en vullen
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de andere stemmen harmonisch op.
Zoals gebruikelijk in de orthodoxe muziek
varieert de koorschriftuur ook bij Pärt
van drie- tot twaalfstemmig. Voor enkele
passages beroept de componist zich op een
solistentrio. Kenmerkend voor het oeuvre
van Arvo Pärt is de beruchte tintinnabuliof klokjesstijl: één partij voert de melodie,
terwijl de andere stemmen daar net na de
tel op antwoorden met noten uit hetzelfde
akkoord. Door de telverschuiving tussen de
stemmen krijg je, zodra de melodie verder
loopt, automatisch een dissonant en dus
lichtjes wringend effect.
Hoewel Pärt en zijn uitgever erop wijzen
dat elke ode afzonderlijk kan worden
vertolkt, komt de dramaturgie van de
Kanon Pokajanen bovenal goed tot haar
recht bij een integrale uitvoering. Zo merk
je hoe Pärt grotendeels laveert tussen
twee toonvelden: d-klein en A-groot. In
combinatie met de tintinnabuli-stijl, de
trage schriftuur en de telkens weerkerende
refreinen leidt dit tot een trance, die zich

‘Waarom blijkt
een 21e-eeuws
westers publiek
zo gevoelig voor
Pärts Boetecanon?
Het werk biedt
verlossing,
collectieve zingeving
en traagheid.’

doorgaans na een halfuur reeds over
het publiek nestelt. De ‘kontakion’ en de
‘ikos’ tussen Ode VI en Ode VII doorbreken
kortstondig die trance, maar vanaf Ode VII
trekken tempo, tessituur en dynamiek aan,
om te culmineren in de erg dramatische Ode
IX. Het lange gebed na de canon voltooit
die gestage opgang naar de verlossing,
niet alleen tekstueel, maar ook muzikaal.
Vooral tijdens die laatste 40 minuten toont
de Kanon Pokajanen zich een waardige
sparringpartner voor andere grote werken
waarin diezelfde verlossingsthematiek
prominent aanwezig is en – mutatis
mutandis – via soortgelijke compositorische
procédés wordt beleden: de Ordo
virtutum van Hildegard von Bingen, de
Mattheuspassie van Bach, Wagners Parsifal
en het War Requiem van Benjamin Britten.

Vinger op de tijd
Waarom blijkt een 21e-eeuws westers
publiek in toenemende mate gevoelig voor
het klankidioom en de inhoud van Pärts
Boetecanon? Wellicht speelt de thematiek
van de verlossing een niet te onderschatten
rol: het idee verlost te kunnen worden door
onderwerping lijkt ietwat haaks te staan
op onze tijdgeest, maar is bij nader inzien
een welkome gedachte in een grotendeels
meritocratische samenleving. Voorts
mogen we ook de rituele component niet
uit het oog verliezen. Hoewel het merendeel
van het westerse concertpubliek niet
(meer) kerkelijk belijdend is, laat staan
Russisch-orthodox, neemt dat de nood
aan collectieve zingeving niet weg. Die
leemte werd vroeger grotendeels ingevuld
door de kerkelijke ritus, maar kan ook haar
beslag vinden in de gemeenschappelijke,
gelijktijdige beleving van kunst. Aansluitend
daarbij en tot slot lijkt het ritueel van deze
Kanon Pokajanen ons het grootste goed van
deze tijd te bieden: traagheid.
— Steven Marien
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De Kanon Pokajanen van
Arvo Pärt: vinger aan de pols
van ons tijdsgewricht?

wo 15 jan —
zo 19 jan 2020

sopraan I
Ulrike Barth
Joowon Chung
Magdalena Podkościelna
Elisabeth Rapp

tenor I
Peter di Toro
Johannes Gaubitz
Vincent Lesage
Hitoshi Tamada

sopraan II
Sylvie De Pauw
Mette Rooseboom
Charlotte Schoeters
Elise Van Es

tenor II
Malcolm Bennett
Benjamin Durrant
Dan Martin
Rene Veen

alt I
Ursula Ebner
Karolina Hartman
Gudrun Köllner
Julia Spies

bas I
Angus McPhee
Eddie Mofokeng
Kai-Rouven Seeger
Robert van der Vinne

alt II
Marlen Herzog
Cécile Pilorger
Sandra Raoulx
Sylvia van der Vinne

bas II
Erks Jan Dekker
Joachim Höchbauer
Phillipp Kaven
Bart Vandewege

Chez Bach
In 2020 blaast Collegium Vocale Gent
50 kaarsjes uit. Kom meevieren tijdens
de Bach Academie Brugge. De Bachs
schuiven in elk geval in grote getale
aan de feestdis aan: met meer dan
50 bij naam gekende muzikanten en
componisten geldt de familie nog altijd als
een van de meest muzikale ooit. De tiende
Bach Academie Brugge zet de deur naar
Bachs privéleven en dat van zijn familie op
een kier. Welkom chez Bach!
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Tafelmusik &
Karina Gauvin

Ensemble Resonanz
Een Weihnachtsoratorium

Händel & Vivaldi. Liefde en verraad
Italiaanse barok, dat is spektakel,
verleiding, drama. Geen wonder dat
Händel, net terug uit Italië, Londen om
zijn vinger wond en Vivaldi Venetië in vuur
en vlam zette. Tafelmusik kreeg onlangs
zelf een vleug Italiaanse inspiratie met
nieuwe aanvoerder Elisa Citterio. Samen
met diva assoluta Karina Gauvin belooft
zij vuurwerk!

‘Kerstmis zonder het Weihnachtsoratorium
is slechts de halve waarheid,’ aldus het
avontuurlijke Ensemble Resonanz. Ze
maakten Bachs meesterwerk tot hun thuis
en nodigen je uit in hun living, waar de
spelers zangers worden en barokviolen
even welkom zijn als vintage keyboards.

Laat weten wat je van het concert vond op

ConcertgebouwBrugge
@concertgebouwbr

info & tickets +32 70 22 12 12 — In&Uit: ‘t Zand 34, Brugge

concertgebouw.be

