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Formidler
i femti år
❚ jazz

Geir Dahle

NORGES LEDENDE JAZZBLAD, Jazz-

nytt, er i ferd med å fullføre sin
50. årgang. Tidsskriftet for jazz og
annen rytmisk kvalitetsmusikk, som
publikasjonen selv titulerer seg, har
vært til stede i norsk jazzliv siden
1960. Som formidler av norsk jazz i
ord og bilder gjennom et halvt århundre har bladet imidlertid levd en
ensom tilværelse i så vel lyse som
mørke tider. Bildet av et snevert menighetsblad drevet av ihuga idealister har heldigvis bleknet. I dag står
Jazznytt frem som et selvstendig underbruk av landets sentrale jazzorganisasjon, Norsk jazzforum, med lønnet redaktør, et variert innhold og
tidsriktig magasindesign.
INTERVJUER ER OPPLAGT en viktig

bærebjelke i magasinet, og i siste
nummer slipper et knippe profilerte
pianister til orde. Frijazzpioneren
Cecil Taylor, som preger omslaget i
årets neste Jazznytt, ble intervjuet i
Molde i sommer. Resultatet er en
artikkel over seks sider, med få sitater, men til gjengjeld med stor biografisk detaljrikdom. Lengre ute i
publikasjonen har bladets faste bidragsyter Stuart Nicholson fått Keith
Jarrett i tale. Det dreier seg om omstendighetene rundt fjorårets solokonserter som avstedkom den ferske
trippelcd-en «Testament». Pianorekken kompletteres av Bobo Stenson,
som gir leseren et innblikk i livet
med sin nåværende trio, men også
et tilbakeblikk på kvartettsamarbeidet med nevnte Jarrett og vår egen
Jan Garbarek på 1970-tallet.
DE INTERNASJONALE PROFILENE vitner om at bladet har tatt steget fra å
være et organ og talerør for norske
jazzmusikere til å bli en frittstående
formidler av improvisasjonsmusikk,
uavhengig av både geografiske og
stilistiske grenser. Skjønt, ser man
bladet under ett, hersker det liten tvil
om at dette er et norsk jazzblad,
med en interesseorganisasjon i ryggen. Det understrekes kanskje mest i
faste innslag som «Klubb-Norge
rundt», «Jazz i Norge for 50 år
siden» og «Utenriks» – hva skrives
utenlands om norske jazzutgivelser.
Som i de fleste jazzblad utgjør plateanmeldelser en tung seksjon også i
Jazznytt. Nesten tjue sider legger
bladets kritikerkorps beslag på i foreliggende nummer. Tross ekstra sterkt
fokus på norske fonogrammer, er
det lite å si på den stilistiske bredden
i jazznytts cd-bunke, der mesteparten er ferskvare. Bladet satser dessuten også tungt på festivalrapporter
– fine oppslag med gode foto, men
med høyst diskutabel verdi for leseren. Det skyldes en lett overfladisk
og oppramsende stil kombinert
med en bimånedlig utgivelsesfrekvens, som gjør omtalene en
smule uaktuelle.
DA FUNGERER DE DAGLIGE RAPPORTENE som bladet serverer på sin

hjemmeside fra utvalgte jazzfester
langt bedre. Jazznytt.no, som ble
lansert for et par år siden, er et supplement til magasinet. Trass i mye
godt stoff for den musikkinteresserte, har Jazznytt like fullt et potensial i
å utvikle sidene både på nett og i
papirformat. Tema-saker er opplagt
en type saker femtiåringen kan bli
sterkere på. Her er mulighetene
både mange og interessante.

WALLUMRØDENSEMBLET: Ensemblet til Christian Wallumrød lar seg ikke fange av snevre sjangerbestemmelser.
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Spennende dynamikk mellom motsetninger

Det kan virke like meningsløst å sette
stempelet samtidsmusikk som jazz på
«Fabula Suite Lugano», oppfølgeren til
«The Zoo Is Far». Ensemblet til Christian
Wallumrød holder på med noe som
ikke lar seg fange av snevre sjangerbetegnelser. Wallumrød skriver musikk
som har elementer både fra klassisk
musikk, barokk, samtidsmusikk og jazz,
noen ekko fra både nordisk og internasjonal folkemusikk kan også merkes.
Det sakrale preget er også tydelig. Men
komponisten og hans svært kompetente
musikerkolleger skaper en fascinerende
helhet av tilsynelatende motsetninger.
Denne gangen har Wallumrød hentet
inspirasjon hos italienske Domenico Scarlatti og franske Jean-Baptiste
Lully, begge komponister som virket i

barokken. Det ene av i alt atten kutt er
signert Scarlatti, i et arrangement av
Wallumrød. Av de andre har Wallumrød
komponert de aller fleste.
Musikerne er sammensatt fra mange
sjangre. Trompeteren Eivind Lønning
har erstattet Arve Henriksen. Fiolinist
Gjermund Larsen har både folkemusikk
og klasisk musikk med seg inn i teamet.

Cellist Tanja Orning er primært kjent for
samtidsmusikk, perkusjonist Per Oddvar
Johansen har jazzbakgrunn og Giovanna
Pessi med sin barokharpe trekker linjene
tilbake til tidligmusikken. Og dermed
blir variasjonen på stykkene også store,
fra det modernistisk eksperimentelle til
vakre melodiske perler.
Ensemblet er har allerede flere utgivelser bak seg, og det merkes at de har
utviklet en sofistikert form for samspill.
«Fabula Suite Lugano» er, som tittelen antyder, spilt inn i sveitsiske Lugano
og er en videreføring av Wallumrødensemblets søken etter et eget uttrykk.
En spennende ferd, der de musikalske
motsetningene får utfolde seg og skape
en dynamisk helhet.

OLAV GORSETH

