Washingtons Nationale Symfoniorkester
gennemfører sandt diplomati i Rusland
2017, 1. april – Washingtons Nationale Symfoniorkester, der ledes af Christoph
Eschenbach, opnåede en betydningsfuld, diplomatisk succes med sin koncert den
29. marts i Moskva, til ære for afdøde Mstislav Rostropovich, den berømte
cellist, der havde dirigeret NSO i Washington, rapporterede Anne Midgette i en
forsideartikel i Washington Post i går.
Midgette, der er WP’s musikkritiker, udtalte, at denne første opførelse i
Rusland af symfoniorkestret i næsten et kvart århundrede, »viste, at, i en tid,
hvor den politiske retorik er ophedet, kan musikken muligvis tilbyde det sande,
diplomatiske sprog … Det var faktisk ikke klart, om folk klappede ad det, de
netop havde hørt, eller ad det, som dette besøg repræsenterede«.
Det Nationale Symfoniorkester tog til Rusland for at ære sin afdøde
musikdirektør, Mstislav Rostropovich, på den årlige festival, som hans datter
Olga skabte på det, der ville have været hans 90-års fødselsdag. Rostropovich
var leder af det Nationale Symfoniorkester i 17 sæsoner, efter han var blevet
sendt i eksil fra USSR for at støtte Alexander Solsjenitsyn.
Midgette skrev: »Russerne bemærker bestemt de symbolske implikationer af, at et
amerikansk orkester kommer for at ære en russer og bogstavelig talt spiller
under et enormt banner, dekoreret med et portræt af Rostropovich over
konservatoriets scene … På et andet plan kan man se det Nationale
Symfoniorkesters opførelser som et levedygtigt alternativ til politisk diplomati
og viser folk fra forskellige samfund, der bringes sammen gennem en fælles
kærlighed.«
USA’s ambassadør til Rusland, John Tefft, sagde, »Kultur hæver sig stolt over
den larmende politik. Den gør ting, som traditionelt diplomati ikke kan.« Den
russiske ambassadør til USA, Sergej Kislyak, sagde, »Turneen er et af de mest
strålende elementer i vore aktuelle relationer«.
Ved slutningen af Schuberts »Niende Symfoni«, »byggede klapsalverne op til
rytmiske, dundrende klapsalver« for en encore, som, skriver Midgette, skulle
udtrykke, »Vi ønsker at kunne lide musik. Vi ønsker at kunne lide hinanden.«
Foto: Mstislav Rostropovich dirigerer.

Det Nationale Symfoniorkester vil give tre koncerter i løbet af den
internationale Rostropovich-festival. 29.-30. marts spiller orkestret i Moskvas
Tjajkovskij-konservatorie, og den tredje koncert bliver i Skt. Petersborgs
Sjostakovitj Filharmoniske Akademi. Orkestret vil især spille Picker, Elgar,
Sjostakovitj og Schubert.

