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Dette er en norsk solskinnshistorie
fra Russland. Den handler om en mann
som ønsker å erobre verden – gjennom
Russland. Og som akkurat nå ser
ut til å lykkes med det.

ET KLASSISK RUSSISK
Foto: Tom Stalsberg

(NOTRE DAME)
Noen har alltid skjønt hva biene betyr
Vi alle kjenner kubene
borte ved skogsveien eller på heia
Rugekasser for honning
Nå vet vi bier er v
erdens inseminatører
like viktige som veterinæren
der han kjører fra gård til gård
med frostdampende
beholdere av sæd
Og biene på taket av Notre Dame
Pavens utsendte befruktere
Etter dem står en vokskake av bønn
et destillat av lovsang
ANNABELLE DESPARD
•Diktspalta takker Annabelle
for et nyskrevet dikt.
Vi benytter også anledningen
til å legge inn en annen
innsendt tekst via brevdue.

To skyskrapere
strekker hals.
En tigger sover
med øynene på vidt gap
i skyggen av hesteparken.
Båter på elva.
Hva flyter der?
En dukke? Nei.
Bråk og har du en dollar?
Hører vi de minste fuglene?
Tar en kopp kaffe.
Leser New York Times.
Forstår mindre og mindre.
Hodet er stort.
Tankene svømmer aleine
i en nedlagt gullfiskbolle.
En fyr tenker å
hoppe fra etasje 44.
Ombestemmer seg i lufta.
Et åpent vindu.
Seiler inn. Der sitter hun.
I dag er de to bosatt i
Ohio. To barn og
tre biler og høydeskrekk.
LOUISE W. MALM

O

eventyr

Dagbladet (St. Petersburg):

la Asdahl
Rokkones kan
mistenkes for å
være en beskjeden
mann, men hans
musikalske ambisjoner er grenseoverskridende.
Som klassisk saksofonist bosatt i Tromsø
har han satt seg store mål; han vil skape
seg en internasjonal karriere i en av de
smaleste nisjer som finnes i den klassiske
musikken.
SAKSOFONEN ER LANGT fra stueren i de

klassiske salonger, besudlet som den er
med jazz og populærkulturelle relasjoner, og dessuten har det til nå bare vært
saksofon-nerder forunt å finne frem til de
orkesterverkene som er skrevet for denne
rebelske tilveksten i instrumentfloraen.
Men Rokkones er i ferd med å lykkes med å bringe frem ny musikk og
skape seg et navn! Man kan godt sette
et utropstegn etter den setningen, for
det er oppsiktsvekkende når han nå har
utviklet et harmonisk kjærlighetsforhold til selveste Mariinsky-teatret i St.
Petersburg. Teatret har i over 250 år hatt
verdensberømte opera- og ballettstjerner,
og selve grunnmuren for berømmelsen er
symfoniorkestret, et orkester som «alle»
rangerer som ett av verdens ti beste.
Og det er her, med velsignelse fra
Valery Gergiev, Mariinskys enehersker og
sjefen over alle sjefer i russisk kulturliv, at
Rokkones for tredje gang har trukket fullt
hus i Mariinsky Hall, konsertsalen med
plass til over tusen dedikerte publikummere.
DEN FØRSTE GANGEN, for tre år siden var

under Stars of the White Nights-festivalen. Nå har han nylig sjarmert både
orkesteret og tilhørerne med musikk
skrevet for ham av komponisten Martin
Romberg, kjent for sine postromantiske
verk, ofte med mytologisk utgangspunkt.
Slik Romberg ser det, er saksofonen selve
symbiosen av alle blåseinstrumentene og
svært stimulenrede å skrive orkesterverk
for, men også svært krevende.
Under forrige helgs konsert, der åpnin-
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gen var Grieg og avslutningen Shostakovich, var det Rombergs komposisjon «The
tales of Taliesin» med Rokkones i solistrollen, som framkalte bravoropene.
Pausepraten handlet både Rokkones’
tolkning av et engasjerende verk, og om
hans måte å trekke publikum inn i musikken. Han fremstår som en annerledes
klassisk solist, en solist fri for den historiske børen som lett kan tynge selv fremragende utøvere når de skal formidle musikk
som representerer hundreårige klassiske
tradisjoner.
SÅNN SETT ER det enklere med nyere

verk; men dette lekne samspillet mellom
scene og sal gjør at
dirigent Ivan Stolbov regner med at
Tromsø-musikeren snart er tilbake
på Mariinsky.
—Det har vært
et spennende
forhold mellom
Rokkones og
orkesteret i noen
år. Nå blomstrer
dette samarbeidet,
sier Stolbov. Og gleder seg over at han også
skal dirigere Rokkones og det karelske
symfoniorkesteret Petrosavodsk. Der
er det en annen norsk komponist med
spesialskrevet musikk for Rokkones, Kjell
Habbestad, som står på programmet.
Som i et hvert eventyr har helten gode
hjelpere. Først må vi ta med at Rokkones har en dedikert partner i komponist
Romberg, og sammen kan de ta æren for at
«The tales of Taliesin» nå er saksofonistens
signaturverk.

VI SNAKKER OM et 25 minutters langt
musikkstykke med utgangspunkt i keltisk
mytologi, et verk lang unna den intellektualiserende samtidsmusikken. Ny
orkestermusikk er ofte krevende, påpeker
Stolbov, og er veldig fornøyd med å kunne
spille «jazzy og positiv» musikk til et
ungt konsertpublikum i St. Petersburg.
Rokkones kunne ikke vært mer enig.
—Mariinsky Hall har blitt en konsertsal
for flere enn de med grått hår, og derfor
passer Rokkones og Romberg så godt inn
her, sier dirigenten. Og legger til at det har
vært gøy å jobbe med en komposisjon som
det er lett for musikerne i orkesteret å like,
og som publikum omfavnet.
Det er flere aspekter ved Rokkones russiske offensiv. Han er ikke bare ute etter
å vinne Russland, han vil lenger enn det.
Men det er naturlig at offensiven starter
i Russland, for det er her han gjennom
mer enn ti år har bygd opp en fortrolighet
med det russiske musikkmiljøet, særlig
i nord der samarbeidet mellom Norge og
Russland er nært og hjertelig.
FØRST GJENNOM SMÅ og store samarbeid

med kammerorkesteret i Arkhangelsk og
egne turnéprosjekter med norske og russiske musikere i begge land, og så de siste
to-tre årene gjennom et samarbeid
med større aktører
i St. Petersburg. På
Mariinsky er Stolbov overbevist om
at mange orkestre
nå vil se at saksofon
og symfoniorkester
kan fungere utmerket sammen.
På det norske
plateselskapet Lawo
Classics har Rokkones i fjor utgitt CD-en
«Norwegian Saxophone» med utelukkende spesialkomponerte verk for saksofon
og orkester av Romberg, Habbestad og
Torstein Aagaard Nilsen. Under ledelse av
den italienskfødte, nå russiske dirigenten
Fabio Mastrangelo, har St. Petersburg
Northern Sinfioneta og Rokkones spilt
inn en plate som viser seg å være et svært
viktig verktøy i arbeidet med å gi Tromsø-musikeren en plass på de virkelig store
scenene.

«Saksofon og
symfoniorkester
kan fungere
utmerket
sammen»

Selve albumtittelen «Norwegain
Saxophone» kan gi inntrykk av at
Rokkones nå utfordrer den nordiske og
norske saksofonsounden, først og fremst
definert gjennom Jan Garbareks lange
karriere, men Rokkones sier at han med
sitt spill bygger videre på den norske
jazzsounden med sin særegne melankolske kjølighet. Rokkones spiller selv
gjerne og ofte jazz, det hører med når
klassiske orkesteropptredener i Mariinsky-klassen fortsatt utgjør en liten del
av arbeidshverdagen, men han er opptatt
av å skape en klar og transparent klang
for klassisk musikk skrevet for saksofon.
DE TO DIRIGENTENE, Stolbov og Mastrangelo, er helt klart to av Rokkones
viktige hjelpere på veien til å gi klassisk
musikk skrevet for saksofon en høyere
status, men først og fremst gi Rokkones
en posisjon som ledende i sin smale
nisje.
Mastrangelo er en internasjonalt etterspurt dirigent, og både Mariinsky-dirigent Stolbov og Mastrangelo ser etter
muligheter til å eksponere den norske
saksofonisten og de musikalske landskap
flere norske komponister nå har gitt ham.
En tredje viktig hjelper er Ulf Jensen,
den tidligere direktøren for Nordlysfestivalen i Tromsø. Under ham utviklet
festivalen et nært samarbeid med Mariinsky, som kom på flere oppsiktsvekkende norgesbesøk med både balletten
og operaen. Jensen har vært en viktig
døråpner i Gergievs hus, og knyttet til
plateinnspillingen med Mastranglo.
JENSEN MENER DET er sensasjonelt at
Rokkones nå to ganger har blitt invitert
som saksofonsolist med det berømte
symfoniorkesteret, og at han har klart å
fylle konsertsalen begge gangene.
—Når Rokkones i tillegg gjør dette som en historisk førstemann på et
instrument som er kraftig underkjent
i den klassiske musikkverdenen, er det
bemerkelsesverdig. Det er en begivenhet
for norsk musikkliv, sier Jensen.
Han understreker også at Rokkones’
russiske eventyr bidrar mer enn noe
annet til å opprettholde en god og viktig
dialog på tvers av landegrensene i en tid
med et særdeles kjølig politisk klima.

GRUNN TIL SMIL: Tromsø-saksofonisten Ola Asdahl Rokkones har grunn til å smile i forsommersolen i St. Pertersburg.
På en av verdens mest betydningsfulle scener har han gitt publikum norske saksofontoner til stor begeistring.
Foto: Jens-Eirik Larsen

DIRIGENTEN: Helten har mange hjelpere: Ola Asdahl Rokkones har flere
hjelpere; en av de mest sentrale er dirigent Fabio Mastrangelo (t.h.) som
har holdt sin hånd over innspillingen av «Norwegian Saxophone» med St.
Petersburg Northern Symphonia. Foto: Anasatsya Erofeema

KOMPONISTEN: Martin Romberg er mannen bak «The tales of Taliesin» - komposisjonen som nå baner vei internasjonalt for
både saksofonisten Ola Asdahl Rokkones
og Romberg selv. Foto: Jens-Eirik Larsen

