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Ostindiefararen Götheborgs kanondäck blev tillfällig konsertlokal för Wu Wei och hans kinesiska munorgel. Foto: Samuel Isaksson/Rockfoto

Årets kammarmusikfestival Frontside i Göteborg
bjöd på både indisk stillhet, persiskt sagotema,
kinesisk munorgel och Brahms sånger från
Budapest. Martin Nyström var och lyssnade.

Läs senare

För bara ett par år sedan gjorde en utställning i Tokyo smärre
sensation när den lyfte fram det japanska inflytandet på Carl
Larssons konst och Karin Larssons inredning i Sundborn. Den i
våra ögon så ursvenske konstnären citerades med yttrandet:
”Som artist är Japan mitt fosterland”. En östlig påverkan som vi
ibland har underskattat. Ett annat exempel bland svenska
nationalikoner är Evert Taube som skrev att ”Orienten är vårt
universitet” och som kallade sina favorit-trakter kring Orust för
”Mittens rike”.

Musik

Frontside - Gothenburg International Chamber Music Festival.
Medverkande: Karin Dornbusch, Katarina Karnéus, Wu Wei, Julien
Quentin, Cagatay Akyol, Daniel Berg med flera. 

Scen: Röda Sten, m/s Kungsö och Ostindiefararen Götheborg.
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I musiken har dock den öst-västliga länken länge varit
uppenbar och erkänd på ett sätt som kanske ingen annanstans i
konsten. Först tack vare konsekvenserna av Parisutställningen
1889 där javanesisk musik revolutionerade tänkandet hos Claude
Debussy och Maurice Ravel. Och därefter på 1960-talet då
indiska musiker med Ravi Shankar i spetsen öppnade
västerländsk pop, jazz och konstmusik för ragamusik.

När Frontside internationella kammarmusikfestival för första
gången gick av stapeln för ett år sedan på Röda Sten i Göteborg
var temat transatlantiskt. I år var det förbindelserna med
Orienten och Fjärran östern som var i fokus. 

Något som manifesterades med konserter under en indiskt
klingande båttur med m/s Kungsö över älven och ett besök i
ostindiefararen Götheborg som ligger förtöjd vid Eriksberg. Och
vars kanondäck nu blev tillfällig konsertlokal för Wu Wei och
hans kinesiska munorgel. Ett vindens ljud som också
ackompanjerade lyckan över att Götheborg kommer att segla
igen till sommaren runt hela Östersjön.

Dagen för dessa konserter till sjöss var mycket blåsig och det
extrema högvattnet gjorde äntrandet smått dramatiskt då
landgången knappt nådde ner till kajen. Men göteborgspubliken
verkade inte särskilt bekymrad. Man litade på de
handlingskraftiga däcksmännen och visste att tillbaka på Röda
Sten väntade något helt annat – en stillhet i lotusblommans
tecken med bland annat Debussys undersköna ”Pagode” och
Katarina Karnéus och Johan Ullén i Sigurd von Kochs av indisk
mytologi inspirerade ”Exotiska sånger”. Just den slags
”orientalism” som nyligen givits lite sensationell upprättelse
genom en stor utställning i London.

Karnéus och Ullén återkom senare på kvällen i en ljuvligt
porlande tolkning av Franz Schuberts ”Suleika” som har ett
persiskt sagotema. Och i Johannes Brahms ”Åtta zigenarsånger”
som han komponerade efter ett besök i Budapest. Längre österut
kom han aldrig, men det räckte för att en orientaliskt färgad glöd
skulle flamma upp i hans musik.

Den nutida tonsättare som man mest förknippar med länken
mellan öst och väst är den i New York bosatte Tan Dun – bland
annat för sin opera ”Marco Polo” och för sin filmmusik till
”Crouching Tiger”. Men det öst-västliga temat återfinns i allt han
komponerar. 

Festivalens mest vulkaniska ögonblick kom när Karolina Öhman
framförde hans ”Intercourse of Fire and Water” för solocello –
och blev fullkomligt ett med sitt instrument. En rafflande
passage, inte bara mellan två kontinenter och kulturer utan
mellan kropp och själ, ande och materia.  

Läs fler texter av Martin Nyström och fler av DN:s
konsertrecensioner        

TEXT

Martin Nyström Följ
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