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Blåser i sionismen

JazzmusikerenGiladAtzmonvillesomungdomdøi krigforhjemlandetIsrael.
Vernepliktenforandretdenoverbevistesionistentilå blienmarkertIsrael-
kritiker. I kveldspillerhani Trondheim.
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Engasjert: Jazzmusikeren, filosofen og den politiske aktivisten Gilad Atzmon forlot hjemlandet Israel i protest mot hvordan hans eget
folk, jødene, behandlet palestinerne. Foto: STEINAR FUGELSØY
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Byttetvåpenmot saksofon
Gilad Atzmon drømte om å dø i en
israelsk krig. Så fikk han høre Charlie
Parker.

Jazzmusikeren Gilad Atzmon
(48) regnes blant Englands
dyktigste saksofonister, og har
samarbeidet med artister som
Robbie Williams, Sinead
O'Connor og Paul McCartney.

I går gjestetmusikeren, forfatte-
ren, filosofen og den politiske
aktivisten Dragvoll for å holde
foredraget «The Primacy of the
Ear», og snakke om sin siste bok
«The Wandering Who? A Study
of Jewish Identity Politics».
Utgangspunktet for boken var

at eks-israeleren så seg i speilet
og mislikte det han så. Han ad-
varermot å definere seg primært
som jøde. Det blir å fokusere på
det som skiller.
– Det å tro at man er bedre er

andre, er selve kjernen i «jødisk-
heten». Det er først når man
stripper vekk identitetspolitik-
ken som skiller oss, at vi blir like,
mener han.

Tenkte på heltedøden
Atzmons politiske interesse er
viklet inn i oppdagelsen av en
svart saksofonist som 17-åring.
Men før jazzen, var det selvmord
som opptok tankene hans. Bes-
tefaren var en kjent terrorist i
den sionistiske organisasjonen
Irgun,og for tenåringenAtzmon
var lite annet mer heroisk enn å
dø i krig.
– Israelsk begravelse er en

stor begivenhet. Tanken på at
jenter skulle gråte over min
kiste, var en slags erotisk del av
en soldats død som gjorde det
enda mer attraktivt, forteller
Atzmon.
Heldigvis rakk han å høre

Charlie Parker under et jazzpro-
grampå radio en sen kveld.
– Det var nydelig, jeg elsket

det. Det første jeg gjorde dagen
etter var å kjøpe plate av ham,
forklarer Atzmon som like etter
begynte å spille saksofon.

Følte seg som nazist
Under verneplikten i det israel-
ske militæret fungerte han som
legepersonell i Luftforsvaret,
men egentlig ville han bare
spille.
I The Israeli Air Force Band

fikk han utløp for lidenskapen,
samtidig som han ble mer be-
visst hjemlandets politikk. Da
Israel okkuperte deler av Liba-
non i 1982, ble musikantene
sendt på en tidagersturné blant
annet til fangeleiren Ansar.
Opplevelsen var så sterk at Atz-
mon trekker paralleller til kon-
sentrasjonsleirene Dachau og

Bergen-Belsen.
– Jeg forsto at jeg var nazist,

og at palestinerne var jøder. Jeg
ville ikke lenger være en del av
det militære eller det israelske
samfunnet, sier han.

Jødisk og arabisk musikk
Etter å ha forlatt militæret ble
Atzmon en suksessfull musiker i
Jerusalem. Suksessen fortsatte
da han bosatte seg i England i
1994. Seks år senere dannet han
bandet «The Orient House En-
semble» som blander jødisk og
arabisk musikk. Også i musik-
ken er Atzmon politisk aktiv.
– Jødisk musikk er full av li-

delse. Jeg tenkte at hvis jeg tok
jødiskmusikk og arabiserte den,
så ville jødene oppleve lidelsen
de påfører andre i sin egen mu-
sikk, sier han.
For Atzmon starter både mu-

sikk og etikk med øret. Da han
skulle lære seg å spille vestlig
musikk, brukte han sang som
bindeledd mellom øret og me-
lodi.

Løst på 60 sekunder
– Å forstå øret er viktig. Jeg
bodde i Israel i 32 år,men forsto
aldri naboene mine. Jeg hørte,
men lyttet aldri på dem, forkla-
rer musikeren som mener fred
er enkelt å skape.
Midtøsten-konflikten kan

ifølge Atzmon løses på 60 se-
kunder.
– Netanyahu trenger bare å si:

«Vi lever på deres land. Jeg vil
invitere alle palestinere til-
bake», forklarer han.
Det vil bety at det ikke lenger

vil være noen jødisk stat, og det
er akkurat hva Atzmon ønsker.
En jødisk stat bygger på segre-
gasjon og ghettokultur, ifølge
musikeren.
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Politiske toner: Jazzmusi-
keren Gilad Atzmon (48) har spilt
saksofon siden han var17 år. I
tillegg er han både forfatter,
skribent, filosof og politisk akti-
vist. Atzmon er opprinnelig fra
Israel, men bor i London, og er
svært kritisk til hjemlandet og sitt
eget folk, jødene.
Foto: STEINAR FUGELSØY
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Gilad Atzmon og The Orient
House Ensemble på Dokkhuset
i kveld kl. 21.
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