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EEN FILM VAN PAUL HEGEMAN

HET PÄRT GEVOEL
Het universum van Arvo Pärt



Arvo Pärt wordt doorgaans beschouwd als een soort kluizenaar. 

Maar wie de componist aan het werk ziet, ervaart juist het 

tegenovergestelde; de inmiddels 83 jarige musicus combineert 

een ongelooflijke gevoeligheid met humor en een tomeloze 

energie. Dit is onder meer te zien tijdens zijn intensieve samen-

werking met het Cello Octet Amsterdam, een unieke gebeur-

tenis die centraal staat in de documentaire. We krijgen zo een 

bijzondere inkijk in het universum van Arvo Pärt. Een universum 

dat niet alleen bewoond wordt door klassieke musici als Tõnu 

Kaljuste, Candida Thompson of Daniel Reuss maar ook door 

andere kunstenaars zoals de choreograaf Jiří Kylián, filmmaker 

Alain Gomis en de jonge Canadese techno-componist Kara-Lis 

Coverdale. Allen zijn zij op zoek naar ‘het Pärt gevoel.

De muziek van Arvo Pärt wordt over de hele wereld gespeeld 

en de impact ervan is immens; zo is hij al geruime tijd de meest 

uitgevoerde hedendaagse componist ter wereld. Ook wordt zijn 

muziek veelvuldig gebruikt in films. Liefst 70 recente films - van 

Hollywood tot arthouse - bevatten muziek van de Estse maestro. 

Om maar enkele voorbeelden te noemen: Spiegel im Spiegel 

(1978) is te horen in Gravity van Alfonso Cuarón, zijn compositie 

Fratres (1977) in There Will Be Blood van Paul Thomas Anderson 

en My Heart’s in the Highlands (2000) in La Grande Bellezza van 

Paolo Sorrentino. 

SYNOPSIS



Sinds de release van het geniale album Tabula Rasa halverwege de jaren ‘80 is de muziek van Arvo Pärt een vaste metgezel in mijn leven geworden. In de daarop 
volgende jaren zou de in Estland geboren Pärt uitgroeien tot de meest gevierde en uitgevoerde componist van onze tijd. Iets dat me aanvankelijk nogal verraste, 
moet ik toegeven, want hoe kan zulke ogenschijnlijk subtiele en sobere muziek zo populair worden. Maar wat me nog meer dan die populariteit trof, was dat zijn 
muziek zo’n immense impact op de wereld had.
The Guardian noemde Pärts muziek onlangs nog de meest troostende in de wereld, waarmee bedoeld werd dat men tegenwoordig bij een uitvaart liever de muziek 
van Pärt hoort dan die van Bach of Albinoni. Patiënten van de palliatieve zorg beschouwen zijn muziek als ‘engelenmuziek’, die de angst voor de naderende dood 
wegneemt.
Wanneer je het met iemand over zijn muziek hebt, dan is de reactie zelden of nooit neutraal. Doorgaans vertelt men hoe zij hun leven veranderde of hoe zij hen hielp 
bepaalde uitdagingen aan te gaan. 
Ik was ook gefascineerd door zijn muziek vanwege die bijzondere mix van polyfone muziek uit de 16e eeuw, spiritueel minimalisme en invloeden uit de Russisch 
Orthodoxe Kerk. Ik wilde uitzoeken wie de man is en wat het mysterie was dat hem omringde. 
Als je ziet hoe hij voortdurend afgebeeld wordt, dan zou je denken met een monnik of kluizenaar te maken te hebben. Ik vroeg me af of hij werkelijk zo was en besloot 
een documentaire aan hem te wijden. 
Wat me in de spaarzame beelden die er van Pärt voorhanden zijn opviel, was dat hij steevast als een uiterst introvert man overkomt die maar wat aan mompelt, 
omdat hij niet in staat lijkt te zijn zijn overgevoeligheid in woorden uit te drukken. Het was me duidelijk dat wilde ik echt tot Pärt doordringen, ik dat niet met inter-
views moest doen maar door middel van beelden van de kunstenaar aan het werk. Ik hoopte dat zijn ware ik dan geopenbaard zou worden.
Mijn hoop was niet ijdel, want toen ik het geluk had om hem in samenwerking met het Cello Octet Amsterdam aan het werk te zien, bleek hij een ongelooflijke 
gevoeligheid te koppelen aan humor en een tomeloze energie. Het tegenovergestelde in feite van het stereotype beeld dat aan hem kleeft. Een man van vlees en 
bloed, warm en sociaal, die desalniettemin een grondige afkeer heeft van de waan van de dag. 
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De samenwerking met het Cello Octet staat centraal in de documentaire. Daarnaast filmde ik optredens van musici die zijn muziek door en door kennen en die 
daardoor in staat zijn om de verschillende aspecten die zijn muziek zo speciaal maken uit te leggen. We krijgen zo een rijke, gevarieerde collectie van zijn muziek in 
de film te horen; van het melodische Summa, de onstuimige Derde Symfonie tot de meer tedere klanken van The Deer’s Cry, Da pacem Domine en Für Alina. Het 
schitterende Tabula Rasa schijnt bij uitstek Pärts veelzijdigheid te onderstrepen. 
De persoon die Arvo Pärt het beste kent, is Tõnu Kaljuste, vriend en buurman in Tallinn, maar eveneens een van de meest belangrijke dirigenten van zijn muziek. Hij 
neemt vooral het biografische deel van de film voor zijn rekening. Maar evenzeer belicht hij Pärts spiritualiteit. Het is overduidelijk dat deze de spil van zijn indruk-
wekkende werk vormt. Maar zoals andere ‘getuigen’ in de film benadrukken, het is een spiritualiteit die nergens zweverig wordt. Ze is heel geaard. Ze is stimulerend 
en troostend tegelijk maar je kunt er ook de worsteling met het leven in terugvinden en het verdriet dat daarmee gepaard kan gaan. Het is daarom niet verbazing-
wekkend dat Arvo Pärt Da pacem Domine schreef voor de slachtoffers van de terroristische aanslagen in Madrid, maar daarnaast heeft hij ook een speciale band 
met beeldende kunstenaars als Anish Kapoor en Gerhard Richter. Zeker is dat hij niet de kluizenaar is waarvoor hij vaak gehouden wordt. Integendeel, hij staat 
midden in de wereld. 
Tegelijkertijd intrigeerde het me dat ik de muziek van Pärt overal in speelfilms en documentaires hoorde opduiken. Niet alleen in de meer artistieke cinema, maar 
evenzeer in Hollywoodfilms zoals bijvoorbeeld de Avengers films, en, waar dan ook, het effect is gegarandeerd. Het lijkt wel alsof zijn muziek over elk willekeurig 
beeld gelegd kan worden. Om dit aspect toe te lichten, benaderde ik de Franse filmregisseur Alain Gomis, die in zijn met de Zilveren Beer bekroonde film Félicité 
Pärts muziek niet alleen als soundtrack gebruikt, maar haar ook deel van de intrige maakt. Hij laat het Congolese Orchestre Symphonique Kimbanguiste de Kinsha-
sa, het enige symfonieorkest dat zwart Afrika telt, op aangrijpende wijze Pärts Fratres vertolken. Eens te meer wordt daarmee het universele karakter van diens 
muziek onderstreept. 
Naast film heeft de muziek van Pärt ook een plaats in de danswereld gevonden. Zo laat HET PÄRT GEVOEL een ballet zien van de Tsjechisch-Nederlandse choreo-
graaf Jiří Kylián. Deze legt daarnaast uit dat hij, als voormalig ingezetene van een communistisch land, veel gemeen heeft met Pärt, die ook lang onder de Sovjet 
repressie heeft geleefd. 
Maar Pärt inspireert niet alleen choreografen, hij is ook een inspiratiebron voor rock artiesten zoals Nick Cave of Thom Yorke. Ik was dan ook erg gelukkig om kennis 
te maken met Kara-Lis Coverdale, een bijzondere Canadese kunstenares met Estse wortels die zelf elektronische muziek maakt en daarbij Pärt in haar muziek 
verwerkt. Zo zijn er in haar elektronische muziek elementen van Trivium terug te vinden, welke Pärt oorspronkelijk voor orgel componeerde. 
Tenslotte wilde ik de invloed van zijn muziek op een nieuwe generatie muziekstudenten op het Conservatorium van Amsterdam laten zien. En daarom heb ik 
een workshop over Arvo Pärt gefilmd die gegeven werd door de pianist en musicoloog Ralph van Raat. Van Raat, die Pärt persoonlijk kent en werk van hem heeft 
opgenomen, is er van overtuigd dat ook een nieuwe generatie gedreven is om op zoek te gaan naar HET PÄRT GEVOEL. 

PAUL HEGEMAN



OVER ARVO PÄRT
De naam Arvo Pärt behoeft tegenwoordig nauwelijks enige introductie. Daarvan was bij lange na geen sprake ten tijde van zijn eerste plaatopname voor het ECM 
label in 1984. Even daarvoor had Manfred Eicher, de drijvende kracht achter ECM, bij toeval Summa op zijn autoradio gehoord en onmiddellijk daarop besloten die 
bijzondere compositie op te nemen. Hij deed daarvoor een beroep op topmusici als Gidon Kremer en Keith Jarrett.  Het was het begin van een lange samenwerking 
en vriendschap tussen beide mannen.

Arvo Pärt werd geboren in Estland in 1935 in een klein stadje genaamd Paide. Al vroeg wist hij dat hij zijn leven zou wijden aan de muziek. Hoewel zijn eerste 
composities een neoklassieke stijl kenden, begon hij al snel te experimenteren met moderne technieken. Maar deze moderne benadering werd door het Sovjetregime 
- Estland maakte destijds deel uit van de Sovjetunie - niet bepaald gewaardeerd, waarop een erg moeizame relatie met de Sovjetautoriteiten zou volgen. Het toont 
echter de kracht en de vastberadenheid van Pärts karakter dat hij de muziek bleef componeren waarin hij geloofde. Wat de situatie er nog extra gecompliceerd op 
maakte, was dat hij het Russisch orthodoxe geloof aanhing in een tijd waarin religie uit den boze was.
Een existentiële crisis aan het einde van de jaren ‘60 leidde tot een periode van zelfoverdenking en bezinning, welke maar liefst acht jaar duurde. Toen hij eindelijk 
klaar was om de wereld zijn nieuwe stijl te tonen, bracht hij iets revolutionairs naar voren. Hij noemde zijn nieuwe muziek tintinnabuli, of zoals hij het zelf verwoordde: 
”Ik werk met maar weinig elementen - met een of twee stemmen, ik bouw met de meest primitieve materialen, met de drieklank, met een specifieke tonaliteit. De 
drie noten van de triade zijn als klokken. En daarom noem ik het tintinnabulatie”. 
Sinds die tijd heeft Arvo Pärt tal van wereldberoemde stukken geschreven, zoals Miserere (1990), Te Deum (1993), Litany (1995), Kanon Pokajanen (1997), Passio 
(1998), Lamentate (2005), en Adam’s Lament (2012). Zijn muziek wordt overal in de wereld gespeeld - al acht jaar is hij de meest uitgevoerde levende componist van 



de wereld - en de impact ervan is overweldigend. Zijn muziek stelt je gerust, ontspant je, brengt je dichter bij jezelf, is confronterend, maar tegelijkertijd troostend. 
Om een voorbeeld van de laatste te noemen, volgens een recent artikel in The Guardian zou de muziek van Pärt Bach en Albinoni gepasseerd zijn als balsem voor 
de ziel bij begrafenissen of een ernstig ziekbed. Daarnaast is geen componist zo inspirerend voor andere kunstdisciplines. De muziek van Pärt leent zich bij uitstek 
voor dans en film. Ontelbaar zijn de films - van onvervalste arthouse tot Hollywood - die zich door zijn muziek hebben laten inspireren. Het is een fenomeen dat de 
universele kracht van zijn muziek nog eens onderstreept. Zoals de uitvoeringen van het enige symfonische orkest dat Afrika bezuiden de Sahara kent, het Congolese 
Orchestre Symphonique Kimbanguiste de Kinshasa, dat in de film ook doen. 
Wat Pärts muziek zo uniek maakt, is dat zij sensitiviteit, spiritualiteit en aardsheid combineert, elementen die het karakter van deze bescheiden en spirituele man 
bij uitstek weerspiegelen. 



De diverse activiteiten die Paul Hegeman verricht, worden bijna alle gevoed door een 
grote hartstocht voor de cinema. Dat was al toen hij Frans en Filosofie studeerde en 
als onderwerp voor zijn afstudeerscriptie de relatie tussen de Film en het Surrealisme 
verkende. Na een aantal jaren als leraar Frans gewerkt te hebben maakte Paul Hegeman 
van zijn hartstocht zijn beroep en sindsdien heeft hij als filmmaker een honderdtal films/
programma’s gemaakt voor onder meer de VPRO, NPS/NTR, VARA, AVRO, NCRV en 
Arte. Daarnaast is Paul Hegeman al meer dan 20 jaar actief als journalist en met name 
voor Elsevier, HP/de Tijd en de VPRO Gids schreef hij wekelijks een artikel over de 
cinema in al haar facetten.
Terugkerende thema’s in zijn werk zijn een sterke sociale betrokkenheid, - hij maakte films 
over de Spektakelmaatschappij, milieuvervuiling in Rusland, asielzoekersproblematiek, 
immigratie en gokverslaving -, liefde voor het Afrikaanse continent en muziek in de 
breedste zin van het woord. In feite rusten zijn meest opmerkelijke films op deze drie 
pijlers.
In Spirit, Show and Songs (IKON, ‘95) verkent hij de relatie tussen muziek en spiritualiteit 
met Leonard Cohen als gids. Youssou N’Dour speelt er ook een belangrijke rol in door de 
wijze waarop hij uitlegt hoe muziek en spiritualiteit in Afrika met elkaar verbonden zijn. 
In de ban van de Mali Blues (NPS/Arte, 2002) is een documentaire over de triomf van 
de muziekcultuur in een van de armste landen van de wereld. De helden zijn weer thuis 
(VPRO, ‘99), een documentaire over de Cubaanse muziek van toen en nu, toont op bijna 
identieke wijze hoe cultuur en muziek met elkaar verstrengeld zijn.
In het meer recente New Life in Congo (2013) - een documentaire over de moeder-kind 
relatie in het door burgeroorlog verscheurde Oost-Congo - verstomt de muziek ten 
gevolge van excessief geweld. Live to be a hundred (2012), een gelaagd portret van het 
dynamische bestaan van dirigent, klavecinist en musicoloog Ton Koopman, bouwt in 
zekere zin voort op de talrijke muziekspecials die Paul Hegeman maakte voor VPRO’s 
Loladamusica, die variëren van portretten van Bill Laswell, Peter Hammill, Air en Shane 
MacGowan, tot specials over het ECM label, de muziekscene in Dakar en de erfenis van 
Stockhausen. 
Eind jaren ‘90 verhuisde hij naar Bergen (NH), waar hij het filmtheater Cinebergen 
oprichtte, waarvan hij nog steeds artistiek directeur en programmeur is. Dit jaar zal hij 
zijn eerste roman, Waar schaduwen vallen, publiceren.

REGISSEUR: PAUL HEGEMAN





HOOFDPERSONEN

“Hij is de warmste en aardigste persoon die ik ken.”
TÕNU KALJUSTE is een Estse dirigent die zich aanvankelijk vooral 
verdienstelijk maakte als bewaarder van de Estse koortraditie ten tijde van 
het Sovjetregime. Na de onafhankelijkheid werd hij de muzikale ambassadeur 
van Estland. Zijn grote doorbraak waren de opnames die hij van de werken van 
Pärt maakte voor het befaamde label ECM. Sindsdien geldt hij als de meest 
trouwe uitvoerder van diens muziek en hebben de twee mannen een hechte 
vriendschap opgebouwd. Kaljuste treedt in de hele wereld op en in 2014 
werd hij onderscheiden met een Grammy Award in de categorie ‘Best Choral 
Performance’ voor zijn registratie van Pärts werk Adam’s Lament. 

“Hij doet me denken aan een boom. Zijn wortels zijn stevig in de grond 
geworteld, maar zijn takken zijn groen en zijn bloesems prachtig.”
De beroemde choreograaf JIŘÍ KYLIÁN werd in Tsjechië geboren, maar hij 
woont en werkt al geruime tijd in Nederland. In 2018 werd hij toegelaten tot 
de prestigieuze Franse Académie des Beaux-Arts, een eer die nooit eerder een 
choreograaf ten dele viel. Zijn benoeming leidde er zelfs toe dat er een speciale 
dansafdeling aan de Académie werd toegevoegd. Als groot bewonderaar 
van Pärts muziek schreef hij het ballet Whereabouts Unknown (‘93) op diens 
compositie Fratres. Dit ballet valt in de documentaire te bewonderen.

“Deze muziek heeft een ware identiteit, ze brengt je ertoe om op een 
bepaalde manier te kijken, maar ze beschrijft niet wat je ziet.”

ALAIN GOMIS is een internationaal gelauwerde filmmaker uit Frankrijk. Zijn 
speelfilm Félicité won in 2017 de Zilveren Beer op het filmfestival van Berlijn. 
Daarin gebruikt hij de muziek van Arvo Pärt niet enkel als soundtrack, maar 
geeft haar veeleer de functie van een centraal karakter. Hij vroeg het Congolese 
Orchestre Symphonique Kimbanguiste de Kinshasa om enkele stukken van Pärt 
te spelen die hij in de film verwerkte. Hun spel levert het ultieme bewijs van het 
universele karakter van Pärts muziek.

“Heel elementair, de magie van de drie. De drieklank, drie noten. Maar 
op de een of andere manier klinkt het zo vol. Meer heb je echt niet 
nodig.”
KARA-LIS COVERDALE is een Canadese technomuzikante, producer en 
musicologe met Estse wortels. Ze begon met pianospelen toen ze nauwelijks 
vijf jaar oud was en componeerde haar eerste stukken al op tienjarige leeftijd. 
Als 13-jarige ging ze aan de slag als organiste bij een Estse kerk en kwam zo in 
aanraking met de muziek van Pärt. Hoewel haar werk een totaal ander genre 
behelst, valt de invloed van Pärt op haar composities niet te ontkennen. 

“Hij heeft iets in zijn muziek en in zijn persoon wat iedereen universeel 
aanspreekt.”
CELLO OCTET AMSTERDAM is een een cello ensemble dat al meer dan 
zeventig wereldpremières ten gehore bracht, waarvan de meeste speciaal 
voor hen gecomponeerd werden. Ze werkten onder meer  samen met Sofia 
Gubaidulina, Pierre Boulez en Philip Glass, maar hun meest bijzondere samen-
werking betrof die met Arvo Pärt, met wie zij een speciale band onderhouden. 
In 2017 brachten zij een cd uit met de muziek van Pärt, waarop zij onder meer 
Summa en Solfeggio speelden, stukken die hij speciaal voor hun acht cello’s 
bewerkte en waarvan de ontstaansgeschiedenis als een rode draad door de 
documentaire loopt. 

“Het feit dat je met zoiets begint als een akkoord dat je aanslaat zon-
der geluid te maken. En vervolgens zoiets simpels speelt, dan hoor je 
alles oplichten.”

RALPH VAN RAAT is een Nederlandse pianist en musicoloog. In 2018 maakte 
hij zijn Carnegie Hall debuut waarbij hij het repertoire van Pierre Boulez en 
Debussy speelde. Zijn optreden werd in The New York Times geprezen. Van 
Raat bracht een cd met de muziek van Pärt uit en kent de componist persoonlijk. 
Ondanks zijn drukke schema als pianist vindt hij tijd om les te geven aan het 
Conservatorium van Amsterdam. De workshop die hij daar over Arvo Pärt gaf, 
is in deze documentaire te zien. Zo brengt hij zijn kennis en enthousiasme voor 
deze bijzondere muziek op een nieuwe generatie over. 



“Je luistert naar deze muziek en plotseling word je ergens opgetild.”
CANDIDA THOMPSON is een Engelse violiste en dirigente van het 
Amsterdam Sinfonietta. Met de Sinfonietta werkte zij samen met uiteenlopende 
musici en componisten als Murray Perahia, Gidon Kremer, Michael van der Aa 
en Ludovico Einaudi. De muziek van Pärt is een vast onderdeel geworden van 
haar repertoire en ze voelt zich er vooral spiritueel sterk mee verbonden.

“In wezen is het dat jongetje uit Rakvere gebleven, die als een kind zo blij 
kan zijn. En een soort ondeugende jongenshumor heeft.”
DANIEL REUSS is een Nederlandse koordirigent met een internationale 
reputatie. Hij dirigeerde meerdere koren in Duitsland, Zwitserland en Estland, 
maar is momenteel als artistiek leider en dirigent verbonden aan de CAPPELLA 
AMSTERDAM. Ze ontvingen in 2016 internationale lof voor hun cd Kanon 
Pokajanen, een van Pärts meest bekende koorwerken.

“Zijn muziek ontspant, ze brengt je dichter bij jezelf. Ze is confronterend, 
maar tegelijkertijd ook troostend.”
RAOUL BOESTEN is een Nederlandse koordirigent en oprichter van het 
amateurkoor Kwintessens, waarmee hij vooral hedendaagse koorwerken uit-
voert. Hoogtepunt in het bestaan van het koor was hun concert Adam’s Lament  
in 2013, waarbij ook Pärt zelf aanwezig was. Hun uitvoeringen van Da pacem 
Domine en The Deer’s Cry die in de documentaire te zien zijn, doen niet onder 
voor de uitvoeringen van gerenommeerde koren.

“Zijn ogen, zo praat die. En wat die zegt is zo bijzonder, dat mijn ontmoe-
ting met hem bijna aanvoelde als een spirituele trip.”
MARCEL MANDOS is artistiek leider en programmeur van het Noord 
Nederlands Orkest, dat als het oudste symfonische orkest van Nederland geldt. 
In de documentaire vertelt Mandos over zijn bijzondere ontmoeting met Arvo 
Pärt en zien we het orkest onder begeleiding van Tõnu Kaljuste meerdere van 
zijn stukken spelen.

Verder ook met: New European Ensemble, Studenten Conservatorium 
Amsterdam en Den Haag, Cora Bos-Kroese, Aurélie Cayla, Yvan Dubreuil en 
Valentina Scaglia.
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