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Sandokaï,
Zen en polyfonie
Katelijne Boon
Het zoveelste project op rij van Ensemble Polyfoon onder leiding van Lieven Deroo heeft
een intrigerende titel meegekregen. Zijn de mystiek van het zenboeddhisme en de fragiele schoonheid van vocale polyfonie met elkaar te verzoenen? En hoe komt het dat een
amateurensemble er in slaagt om met niet voor de hand liggende vocale muziek een vaste
waarde te worden binnen de koorwereld? We vragen het Johan Geerts, oprichter van Ensemble Polyfoon, en Vlaams componist en zenmonnik en zenleraar Luc Nyushin De Winter.

Katelijne Boon is licentiate
Germaanse talen. Ze werkt als
presentatrice voor Klara (De
Ambassadeurs, elke weekdag
tussen 12 en 13u) en Canvas
(KEW) en heeft een boon voor
vocale muziek.

E

nsemble Polyfoon heeft op 10 jaar tijd een
benijdenswaardige plek veroverd binnen de
koorwereld, met een duidelijke missie: voor een
groot publiek polyfonie uit de oude en nieuwe tijd
brengen. Nochtans is dat niet meteen repertoire voor een
amateurensemble.
Johan Geerts: “Ensemble Polyfoon kiest er inderdaad bewust
voor om werken van de ‘echte’ polyfonisten uit de 15-17de
eeuw af te wisselen met composities van hedendaagse
toondichters die zich laten inspireren door of werken met
elementen uit de oude, vocale polyfonie.
Van bij de start wou ik de polyfonie een beetje uit de ‘serieux’
halen. De ‘oude-muziekwereld’ was tot dan toe haast
exclusief voorbehouden voor professionele ensembles en
werd vooral geprogrammeerd op gespecialiseerde festivals.
Het was mijn idee om een ensemble op te richten met goede
amateurzangers. Een vaste groep enthousiastelingen die
bereid waren om onder de leiding van Lieven Deroo hard te
werken om deze delicate muziek te zingen. We wisten dat we
ons in een uiterst smalle niche zouden bewegen.”
En toch mikten jullie op een groot publiek, met verrassende en vernieuwende producties.
Combinaties met popartiesten, schilders, acteurs,
videokunstenaars, andere muzikanten… Hoe komen die
cross-over projecten tot stand?
JG: “Het begint met een basisidee: een componist, een
gebeurtenis, een bepaalde periode. Dirigent Lieven Deroo
zoekt de geschikte muziek daarbij en met die ‘materie’ gaan
we aan de slag. Zonder toegevingen te doen op gebied van
kwaliteit en uitvoeringspraxis, plaatsen we de polyfonie
naast andere kunst- en/of muziekvormen om de kastjesmentaliteit waar de ‘kunsten’ zich soms aan bezondigen, te
doorbreken. Liefhebbers van polyfonie pikken op die manier
een graantje mee van hedendaags theater, fans van
videokunst of popmuziek maken kennis met de Franco-

Vlaamse en hedendaagse polyfonisten.
Een mooi voorbeeld daarvan was Transit. Rond Orlandus
Lassus, die heel Europa afreisde, stelden we met Sarah en
Gert Bettens van K’s Choice een programma samen rond
toeren, reizen en ‘ontheemd’ zijn. Met Zefiro Torna en acteur
Tom de Hoog werkten we in In Flagrante Delicto rond het
werk en het leven van Carlo Gesualdo. Met fotograaf
Stephan Vanfleteren, acteur Warre Borgmans en kunstenaar
Stefan Martens gingen we op zoek naar de oorlog als muze
in L’homme Armé. Voor Death werkten we dan weer samen
met videokunstenaar Bart Stolle en sound artist Yves De
Mey/Eavesdropper.
Door vast te houden aan onze missie en door aan de lokroep
van ander – lees: populairder – repertoire te weerstaan,
bewezen we dat er in het concertlandschap en in de
amateurkoorwereld in het bijzonder voor deze muziek echt
een plaats is. Het is boeiend vast te stellen dat we steevast
onze schare ‘fans’ zien groeien en dat dit niet alleen de
diehard ‘oude-muziekliefhebbers’ zijn. Dit kunnen wij alleen
toejuichen, want wij moeten inderdaad onze inkomsten
voornamelijk halen uit ticket- en cd-verkoop. We kunnen
immers niet rekenen op structurele subsidies.”
In jullie nieuwste project, Sandokaï: Zen en polyfonie,
werken jullie samen met Luc De Winter, Vlaams componist
en zenmonnik, en met Tom Lagast, een lichtdesigner.
JG: “Luc benaderde me na één van onze concerten. Mijn
interesse was meteen gewekt, omdat zijn idee perfect past
in onze missie. De schoonheid van polyfonie combineren met
de mystiek van het zenboeddhisme leek mij een fantastisch
uitgangspunt voor een mooi project.”
Luc De Winter: “Al een paar jaar liep ik met het idee rond om
een aantal klassieke teksten van het zenboeddhisme te
gebruiken voor vocale composities. Ik betwijfelde echter of ik
wel een ensemble zou vinden dat daarin geïnteresseerd was.
Het moesten bovendien zangers zijn die grondig vertrouwd
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diepere gedachten was op zich al interessant genoeg om dit
project uit te werken.
Ik heb dan ook gezocht naar middelen om de emoties die
deze teksten opwekken te ondersteunen of te versterken. Een
lichtkunstwerk dat al deze emoties zichtbaar maakt, zonder
al te expliciet/letterlijk te worden, leek mij uitermate
geschikt. Intuïtief voelde ik aan dat dit het meest visuele
project van ensemble Polyfoon tot nu toe zou moeten
worden.”

waren met oude muziek – dé inspiratiebron voor mijn werk
– maar die toch nieuwe composities wilden uitvoeren. Door
een tip van een student kwam ik terecht bij Johan Geerts.
Meteen na Johans akkoord legde ik kontakt met Kazuaki
Tanahashi, Joan Halifax en Dan Leighton. Alledrie
vooraanstaande zenleraars die klassieke Chinese en
Japanse teksten naar het Engels vertalen. Al snel ontspon er
zich een levendige gedachtewisseling met Kazuaki
Tanahashi over de keuze van de teksten en de details van de
vertaling. Uiteindelijk maakten Kazuaki Tanahashi en Joan
Halifax, die abt is van het Upaya Zen Center te New Mexico
(US), speciaal voor het project een nieuwe vertaling van de
Sandokaï, één van de meest gekende zenteksten.”
Hoe kwamen jullie ertoe om visuele elementen in de
voorstelling te betrekken?
LDW: “Polyfoon heeft al dikwijls met licht en projecties
gewerkt, om de traditionele concertsfeer te verruimen. We
beseften heel goed dat de teksten voor het grote publiek
nieuw zijn, hoezeer ze ook gaan over fundamentele inzichten
die de verschillende religieuze en filosofische strekkingen
overstijgen, en hoezeer hun poëzie ook tijdloos is. Meer dan
met woorden, denken we met lichtprojectie en beelden om
de sfeer en emotionaliteit van de tekst te verduidelijken.”
JG: “Toen ik de teksten voor het eerst las, dacht ik meteen in
kleuren en sferen. Het zijn teksten die inderdaad voor een
westers denkend mens moeilijker te interpreteren zijn. De
muziek die wij normaal met Ensemble Polyfoon zingen, is
gezet op traditionele kerkelijke, Latijnse teksten. Het
proprium van de mis, met een Kyrie, Gloria etc, en de
verhalen verteld in het Oude en Nieuwe testament spreken
tot onze verbeelding, maar zijn voor ons evident want
inherent verbonden met onze cultuur. Traditionele
zenboeddhistische teksten zijn enorm gelaagd en bulken
van de beeldspraak. Die tegenstelling tussen onze westerse
vertelkunst en de oosterse verwoording van religieuze of

LDW: “Tom Lagast was dé aangewezen man hiervoor, niet
alleen omdat hij de poezie en de muziek perfect aanvoelde,
maar ook omdat hij zich goed bewust was van de ideale
verhouding tussen de muziek en de projecties. Hij begreep
ook dat een projectie van realistische beelden niet meteen
hetgeen was wat we zochten. Kazuaki Tanahashi, naast
zenleraar en vertaler ook een gerenommeerd kalligrafiemeester, bood aan om op de plaatsen van het concert een
tentoonstelling van zijn werk te houden en om beelden ervan
ter beschikking te stellen als basismateriaal voor Toms
lichtkunstwerk. Het is trouwens leuk om weten dat de bijna
80-jarige Kazuaki zelf aanwezig zal zijn op de concerten. Hij
komt daarvoor speciaal uit Californië.”
De polyfonie, de vocale renaissancemuziek, is in alle
projecten van Ensemble Polyfoon een belangrijke
‘kapstok’. Is ze ook voor dit project een inspiratiebron?
LDW: “Evenals de muziek van de 15de en 16de eeuw is mijn
muziek opgebouwd uit heel eenvoudig materiaal: een modus
van 7 noten, eenvoudige ritmische waarden, stemmen die
mekaar vinden op consonante intervallen... Ik ervaar dat er
met dit tijdloze basismateriaal onuitputtelijke mogelijkheden
zijn. Het is dan ook geen kwestie van een zelfopgelegde
muzikale ascese, zoals mensen soms denken. Integendeel,
ik voel me volledig vrij binnen deze eenvoud, ik kan er alles
mee zeggen. Ook het puur vocale spreekt me erg aan. De
menselijke stem is tenslotte de meest directe manier om
muziek te maken, met lichaam en geest in eenheid...”
De teksten zijn oosters, zijn er invloeden vanuit de
oosterse muziek?
LDW: “In zekere zin: de Japanse toonladder ‘In’, die veel
voorkomt in oude Shakuhachi-muziek, en sterk verwant is
met onze oude ‘frygische’ toonladder, is al 20 jaar een
constante in mijn muziek. Het stuk Sandokaï is helemaal
opgetrokken uit de frygische toonladder met een sterke
‘In’-kleur. Een ander aspect is het feit dat ik veel belang
hecht aan voldoende ademruimte binnen de muziek, zowel
in de horizontale als de verticale dimensie... Ik hou er niet
van dat alles ‘volgecomponeerd’ wordt. In de Japanse
esthetiek bijvoorbeeld is die zin voor evenwicht tussen vorm
en ruimte erg belangrijk. Om zo’n evenwicht te realiseren
moet je voldoende vertrouwen hebben in het ‘zijn’, om niet
steeds te willen ‘doen’. Een inzicht waarin mijn jarenlange
meditatiepraktijk zeker meespeelt. Maar net als die
toonladder is ook dit weer geen exclusief oosters gegeven,
het zijn allemaal dingen die je ook in de westerse muziek
terugvindt.” ■

Sandokaï
Zen en polyfonie
Sint-Michielskerk, Antwerpen
26 en 27/11/2010, 20u30
Klassieke zenboeddhistische
teksten,
vertaald door Joan Halifax en
Sensei Kazuaki Tanahashi,
op muziek gezet door Luc De
Winter,
lichtkunst door Tom Lagast,
tentoonstelling werken van
Kazuaki Tanahashi,
inleiding om 19u30 door Luc De
Winter.
Met de steun van Stad
Antwerpen en Koor en Stem
→ www.polyfoon.be
info@polyfoon.be
tel. 03/252.47.67
Polyfoon schenkt 5 duotickets
weg voor een concert naar
keuze. Waag uw kans via
info@polyfoon.be. Uw aanvraag
wordt bevestigd.
Ensemble Polyfoon gaf reeds
3 cd’s uit, die goed onthaald
werden door de pers. Ook
nu staat er een cd op stapel,
Sandokaï: Zen and Polyphony,
waarop geïnteresseerden al
kunnen voorintekenen. Meer
informatie is terug te vinden op
→ www.polyfoon.be
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