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Den väst-östliga divanorkestern kommer för första gången till
Konserthuset. Här möts israeliska, palestinska och arabiska
musiker för att tillsammans, genom musiken, arbeta för en
bättre framtid. I samband med konserten hålls även ett
seminarium om kulturens roll i en konfl iktfylld värld.

MUSICERANDETS
BRYGGA

I Väst-östliga divanorkestern möts unga 
musiker med muslimsk, kristen och judisk 
bakgrund genom musiken för att bygga en 
gemensam tro på framtiden. Våren 2017 
gästspelar man för första gången i Konsert-
huset, under ledning av legendariske pianis-
ten och dirigenten Daniel Barenboim. 

Det hela började i ett samtal mellan 
argentinsk-israeliske Barenboim och hans 
vän, den palestinske författaren Edward 
Said. De talade om musik, kultur och 
humanism, och kände att det var bråttom 
att fi nna alternativ till konfl ikten mellan 
Israel och Palestina. 

1999 bestämde de sig för att anordna 
en workshop för israeliska, palestinska 
och arabiska musiker med målet att öka 
förståelsen för varandra. De ville få unga 
människor att se varandra bakom etiketter-
na, och tillsammans skapa drömmar om 
en bättre framtid i gemenskap. Projektet 
utvecklades till en orkester som fortfarande 
bärs av idén att samarbete och personliga 
relationer kan överbrygga gränser. Egentli-
gen borde det inte fungera, kan man tycka, 
med tanke på hur läget sett ut och ser ut i 
Mellanöstern. Men det gör det! Samarbetet 
skapar en plattform där man kan prata poli-
tik och ideologi, och även om diskussioner-
na kan bli heta under repetitionerna håller 
man hårt på den ömsesidiga respekten för 
varandra. 

Sedan 2002 har orkestern sitt hem i 
spanska Sevilla i Andalusien, ett område 
som historiskt sett varit en plats där musli-
mer, kristna och judar levt bredvid varandra 
och samarbetat under långa tider. Orkes-
terns namn kommer från Gothes diktsam-
ling Väst-Östlig divan, där poeten från väst 
möter persisk poesi från öst och en synergi 
uppstår.

2005 spelade orkestern i Ramallah, 
och för många palestinier i publiken var det 
första gången de mötte israeler som inte 
var klädda som militärer. Året därpå kunde 
några av orkesterns medlemmar inte kom-

ma till repetitionerna på grund av militära 
aktioner i Libanon, vilket ledde till att orkes-
terns hela existens skakades i grunden. 
När öppet krig sedan bröt ut i Gaza inledde 
Barenboim orkesterns alla konserter med 
att läsa upp dess gemensamma stånd-
punkt för publiken – att mötas för att spela 
musik i en strävan mot total frihet och 
jämlikhet. 

I februari 2016 utnämndes orkestern 
av FN till United Nations Global Advocate 
for Cultural Understanding, och i Berlin har 
Barenboim-Said Akademin öppnat sina 
portar till en ny musikhögskola. Till denna 
utbildning ska musiker från Mellanöstern 
kunna söka sig med hjälp av stipendier. 

DET BÖRJADE
SOM ETT
SAMTAL 
MELLAN
DIRIGENTEN
DANIEL 
BARENBOIM
OCH
FÖRFATTAREN 
EDWARD SAID.

Sedan Edward Said gick bort har hans änka 
Mariam tagit över hans del av arbetet med 
att driva orkestern som ett kulturellt och 
humanitärt projekt. Hon menar att orkes-
tern kan ses som ett mikrokosmos av ett 
samhälle som inte existerar än.

Samma dag som konserten ges på 
Konserthuset kommer det att hållas ett 
internationellt seminarium om kulturens roll 
i brobyggandeprocessen. Dagens Nyheters 
kulturchef Björn Wiman är moderator. 

Såväl seminarium som konsert anord-
nas i samarbete mellan Konserthuset 
och Judisk Kultur i Sverige, en politiskt 
och religiöst oberoende organisation som 
arbetar för främjandet av dialog och kreativt 
tänkande. Temat är Refl ections on moving 
forward, och Lizzie Oved Scheja, organisatio-
nens konstnärliga ledare, berättar för Lyss-
na att de inbjudna deltagarna alla arbetar 
för fred på olika sätt. 

– Daniel Barenboim är huvudtalare, och 
övriga medverkande är arabiska, palestin-
ska och israeliska personer som är enga-
gerade i olika konstnärliga och kreativa 
verksamheter. 

Lizzie har lång erfarenhet av att arrange-
ra liknande event, och hoppas att semi-
nariet ska resultera i fortsatta samarbeten 
mellan deltagarna.

– Läget just nu i Mellanöstern är despe-
rat, och många har förlorat hoppet om en 
framtid i ömsesidig förståelse. Ett semi-
narium av det här slaget ger möjligheter att 
lära känna varandras perspektiv och eta-
blera relationer som kan leva vidare. Man 
kan inte skapa fred om man inte ser den 
andre. För ett kreativt samtal måste man 
skapa förutsättningar för att kunna leva sig 
in i hur den andre har det och upplever sin 
situation.

Samma tankar som föranledde 
grundandet av Väst-östliga divanorkestern.
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