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Musikk er politikk, miljøkamp og den indre drivkraften til
Valerij Gergiev – én av verdens fremste dirigenter.

Vil fjerne støyen fra
forurenset musikk
PIERA ANNA FRANINI

Den russiske dirigenten Valerij
Gergiev (58) er en av verdens
hundre mest innflytelsesrike
menn. I hvert fall ifølge amerikanske Time Magazine, som i

2010 rangerte ham på en femteplass på listen over artister,
etter Oprah Winfrey, mens popstjernen Lady Gaga toppet listen. Han er utnevnt til
UNESCOs Artist for Peace og utpekt som dirigent for World Orchestra for Peace.
Gergiev tok orkesteret med til

Sommerbarokk!
Händel, Bach & Vivaldi

– Du har improvisert konserter i flere krigsherjede
land. Ser du på deg selv som
en samfunnsaktivist?

Sølvguttene

–Nei. Jeg driver Marinskij-teateret og dirigerer store orkestre.
Det i seg selv gjør meg meget
synlig. Derfor kan det være at
jeg øver en viss innflytelse. Men
jeg hverken føler meg eller ønsker å bli oppfattet som en person som opptrer politisk.

& Tone Braaten
Dirigenter: Mark Bennett & Fredrik Otterstad
Lørdag 18. juni kl. 15.00
Karpedammen,
Akershus festning

– Da Beslan-massakren
fant sted, dirigerte du Wienerfilharmonikerne. Den
kvelden, på TV, så vi deg dirigere mens tårene trillet nedover kinnene dine.
– Det var den verste konserten i hele mitt liv.

Etter konserten bestilte du
flybillett til Moskva og viste
deg på statskanalen med en
fredsappell til folk i Ossetia
(der Gergiev vokste opp).
– De eneste som hadde noe å
vinne på blodet som ble spilt,
var terroristene. Tragedien, hvis
man sammenligner med 11. september, var at barn var målskiven.
– Mens krigen raste i SørOssetia i 2008 dirigerte du
under en konsert nær ruinene av det sør-ossetiske parlamentet – som en hyllest til
krigsofrene.
– Jeg dro til Tskhinvali for
med egne øyne å se de grusomme ødeleggelsene av byen. Uten
den russiske hærens innsats ville det vært tusener på tusener
flere ofre. Som osseter er jeg
mitt store moderland Russland
meget takknemlig for denne
hjelpen.
– Du er definitivt symbolet
på det nye Russland. Hva
forventer du av ditt moderland?
– At det sammen med de andre fremvoksende nasjonene,
som India, Brasil og Kina, vil
samarbeide med Europa og
USA om å gjøre verden til et
bedre sted. Det er mange mennesker som fremdeles ikke har
tilgang til vann, eller ikke kan
drikke det fordi det er forurenset, og som lider på grunn av
dårlig luftkvalitet.
– Vi var ikke klar over ditt
engasjement for miljøet.
– Ved å rense verden renser
man også musikken, som blir
forurenset av støy.
– Hvilken rolle spiller
Russland i alt dette?
– Jeg håper og tror at landet
har en ledende rolle, i det minste når det gjelder musikk.

Under perestrojkaen tok Gergiev over ledelsen av det heller
medtatte Marinskij-teateret i St.
Petersburg, som under hans administrasjon nå er blitt det nye
Russlands juvel. I St. Petersburg
går han under navnet «Gergiev
– tsaren».
– Time Magazine har rangert deg blant verdens hundre mest innflytelsesrike
menn. Hvordan vil du bruke
denne makten?
– Jeg vil gjerne hjelpe unge
musikere frem – og unge mennesker generelt til å forstå musikkens essens. Jeg intensiverer
antall konserter på russiske
skoler og universiteter, og gjør
gjerne det samme i andre deler
av verden.
– Hvem har hatt mest innflytelse på deg?
– Moren min. Datteren min er
seks år og heter Tamara, akkurat som moren min. De to første
lærerne mine bidro også til at
jeg viet meg til musikk og musikkens sak.
– Vladimir Putin er en
venn av deg. Snakker dere
om musikk?
– Om musikk og kunst generelt. Han virker mer engasjert
enn andre politikere rundt i verden og har til fulle forstått verdien av Ermitage-museet, Marinskij- og Bolsjoj-teatret. Han
er en stor entusiast.
– Du blir beskrevet som et
musikkgeni, et fyrverkeri,
fulgt av en strøm av adjektiver som brennende, intuitiv.
Hvordan ser du på deg selv?
– Jeg ser på meg selv som en
dirigent som står til komponistens tjeneste.
Oversatt av Unni Wenche
Grønvold
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Midtøsten – som 4. januar i år
hadde sin første opptreden i
den arabiske verden – på Abu
Dhabi-festivalen. Fra ørkenen
gikk turen til Stockholm, der
Gergiev skulle dirigere det
svenske radiosymfoniorkesteret
noen dager senere – og der han i
2006 mottok den prestisjetunge
Polarprisen. Han er fortrolig
med forholdene i de skandinaviske landene og er med og fronter Baltic Sea Festival.
– Hvordan ble ideen om
denne festivalen til?
– Den var delvis inspirert av
«De hvite netter» i St. Petersburg. Tanken er å fremme kulturutveksling mellom orkestre,
dirigenter og nasjoner.
– Er det slik at de baltiske
landene har bare én musikkform?
– De baltiske landene kan
ikke, og må ikke, bli en stor og
ensartet folkegruppe. Vi sikter
simpelthen mot en mer åpen og
utvungen dialog.

Den russiske dirigenten Valerij Gergiev
(58) er en av verdens hundre mest
innflytelsesrike menn.
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