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Forener  
stemmene
På albumet Unfading samler oslobaserte 
Simin Tander sammen ulike språk,  
musikalske uttrykk og stemmer, og  
blander dem med sin egen særegne vokal.

Tekst Maria Lokna

Da høsten ble mørk og kald i oktober, og flere land stengte ned for 
andre gang, dukket albumet Unfading av den tyske jazzsangeren Simin 
Tander opp, som en slags balsam for ørene, votter over hendene, eller ullteppe 
over skuldrene. Det er et omfattende og altoppslukende album. Musikken 
strekker seg fra korte, intime og melodiøse låter, til mer rytmiske og raga-
suggererende grooves. Jazzharmoniene fletter seg sammen med orientalske 
toner fra stryk og Tanders vokal – som synger på både engelsk og det 
afghanske språket pashto. 

– Jeg ville at sounden skulle være mindre tradisjonelt jazzete, selv om 
jeg aldri har vært noen tradisjonell jazzsanger. Men jeg ville musikken skulle 
ta en annen form, og det gjorde den. Den ble mørkere, men fikk også en 
mer luftig kvalitet. Jeg likte energien mellom disse motpolene. Den tyngre 
og jordlige siden, mot den mer luftigere.

Tander er født og oppvokst i Køln i Tyskland. Hun har studert jazz i 
Arnhem i Nederland og i New York, og siden hun utga debutalbumet Wagma i 
2011, har hun spilt konserter på europeiske, kinesiske, sør-koreanske og ame-
rikanske musikkscener. Hun har nylig bosatt seg i Oslo. Karrieren begynte 
kanskje allerede da hun var liten og satt i baksetet i bilen på reise, og moren 
satte Al Jarreau på bilstereoen. Det ble i hvert fall den første sangeren på det 
som skulle bli en lang og variert liste over musikalske inspirasjonskilder: fra 
pop- og rock-sangere som Jeff Buckley og Sting, den ekspressive vokalen til 
portugisiske Maria João eller den eksperimentelle vokalen Sidsel Endresen, 
mer dramatisk flamenco og fado, til arabiske sangere. Tanders far var en 
afghansk journalist og poet som flyttet til Tyskland, og som gikk bort da 
hun var fire år gammel. Da hun studerte jazz, hadde hun også lenge hatt 
lyst til å bli bedre kjent med det afghanske språket og kulturen. Etter å ha 
gitt ut debutalbumet, bestemte hun seg for å lære å synge på pashto. Hun 
fikk blant annet undervisning i uttale gjennom en tidligere god venn av 
faren hennes. Det var en prosess som var lang og detaljert, men også svært 
givende, ifølge henne:    

– Å synge på pashto er viktig for meg av flere grunner. For det første 
er noe mystisk som oppstår når man kjenner språket gjennom musikken. 
Jeg forstår ikke språket ord for ord, og snakker det ikke i hverdagen, men 
jeg liker mystikken som oppstår gjennom denne tilnærmingen. I tillegg 
resonnerer språket med meg på et dypere nivå. Etter at faren min gikk 
bort, lærte jeg at han også skrev dikt også. Språket føltes absolutt som 
en måte å komme nærmere ham og hans kultur på, og mine egne røtter.  
Å lære seg et nytt språk kan kanskje ligne på å lære seg et instrument, med 
en egen grammatikk, lyd, syntaks og rytme?

– Det er dét som er så interessant. Jeg har alltid elsket å synge på frem-
mede språk. I tillegg til engelsk, utforsket jeg ganske tidlig å synge på hebraisk, 
italiensk, gresk, fransk … språk jeg ikke kunne fra før. Det er så fascinerende 
hvordan språket påvirker sounden, hvordan det legger seg i munnen og 
former ulike stemninger og lyder. Pashto er et vakkert språk. På den ene 

siden er det flytende og mykt, på den andre siden har det en sterk rytmisk 
kvalitet. Når det gjelder lyd har språket for eksempel retroflekse konsonanter, 
de som ruller helt bak i munnen. Jeg lærte faktisk nylig at denne lyden finnes 
i det norske språket også, gjennom den tykke l-en. 

Hun utga sitt andre soloalbum Where Water Travels Home i 2014, med 
en nederlandsk kvartett hun samarbeidet med i tolv år. Etter dette begynte 
hun et samarbeid med jazzpianisten Tord Gustavsen, som resulterte i det 
klangfulle og spirituelle albumet What Was Said fra 2016. Repertoaret består 
av eldre norske salmer, som ble bearbeidet til de nærmet seg sufi-poesi, og 
deretter oversatt til pashto. Samarbeidet representerte et avgjørende punkt 
i karrieren hennes: 

– Jeg ble på mange måter absorbert inn i den nye musikken, som virke-
lig påvirket og inspirerte meg. Å fortsette med samme kvartett jeg allerede 
hadde spilt med i over ti år på det tidspunktet, føltes litt som å gå tilbake i 
tid. Derfor var det naturlig å ta musikken min i en ny retning. Først hadde 
jeg noen ideer og noen nyskrevne låter. Men det var spesielt ideen om en 
sound, og en atmosfære jeg ville inn i, som ledet prosessen i starten. 

I begynnelsen av arbeidet med Unfading, valgte Tander å gå bort fra 
den mer klassiske piano-bass-trommer-konstellasjonen, på tross av at 
hun vanligvis pleier å komponere ved pianoet. Hun inviterte den svenske 
bassisten Björn Meyer og den sveitsiske trommisen Samuel Rohrer med på 
prosjektet. I tillegg er albumet fargelagt av instrumentet viola d’amore – et 
barokk-instrument som ligner på en bratsj, men med fem til syv strenger, 
samt resonansstrenger som klinger som en hardingfele. Tander lyttet til 
bratsjen på Jan Garbarek-albumet In Praise Of Dreams, og hun var fascinert 
av lyden av det varme strykeinstrumentet i en jazzkontekst. Senere hørte 
hun Nils Økland spille en viola d’amore, som gjorde at hun begynte å lete 
etter musikere. Hun kom over musikken til den tunisiske musikeren Jasser 
Haj Youssef. Den arabiske musiseringen med sine ornamenteringer, triller, 
vibrato og glidninger mellom tonene, skapte nye nyanser til prosjektet 
hennes – og føltes kanskje som den siste brikken som manglet. Kort tid 
etter hoppet hun på toget fra Køln til Paris – hvor Haj Youssef bor - for en 
jam med musikeren:  

– Jeg hadde en klar visjon for musikken, og flesteparten av sangene 
klare før vi begynte å spille sammen. Samtidig var det selvfølgelig viktig 
å være åpen for enhver musikers individuelle ideer og utrykk underveis. 

Unfading er et ekspressivt album, både musikalsk og lyrisk. Tander hadde 
lenge ønsket å lydlegge diktet «I Am Vertical» (1961) av den amerikanske 
forfatteren Sylvia Plath, som ifølge henne bærer på en «feminin, mørk, tett 
og svært fantasifull atmosfære». Hun ønsket å finne gjenklang av denne 
atmosfæren i afghansk poesi – både dagsaktuell og historisk. Å finne en 
nålevende kvinnelig afghansk poet var en utfordring, siden mange av dem 
publiserer anonymt. Hun falt for diktene til Sohayla Hasrat-Nazimi, som 
blant annet står for tekstene til låten «Walli de Haal ne Wayee». Den nedpå og 
meditative «Nargees» er basert på et kort dikt som er hentet fra helt tilbake 
til 1670-tallet, hvor blomsten narcissus, i påskelilje-slekten, symboliserer 
forelskelsen. I tillegg til tekster av den chilenske forfatteren Gabriela Mis-
tral, har Tander gjort en tolkning av «Yar Kho Liaro» - en afghansk hit fra 
60-tallsstjernen Gulnar Begum, som Tander har snudd om til en mer funky 
og bassdreven låt. Begum er fortsatt svært populær i dag, og Tanders far var 
en stor fan av sangeren. I Unfading forener Tander dette brede spekteret av 
stemmer og perspektiver, og inviterer dem inn i sitt eget musikalske univers.

– Det startet ikke som et konsept, men utviklet seg til å bli det. Jeg 
ville samle disse stemmene, ikke bare på grunn av det tekstlige innholdet, 
men også som en hyllest av dem. Tekstene er hentet fra ulike perioder og 
kulturer, men fellesnevneren er at kvinnene som står bak dem er modige, 
og virkelig særegne stemmer i sin tid.

Når det gjelder Tanders egen stemme, forteller hun at hun liker å ha en 
åpen tilnærming til vokalkunsten.

– Vokalen er et instrument, hvorfor skulle det ikke vært det?  
Samtidig er det særegent, fordi instrumentet befinner seg på innsiden 
av kroppen, og er koblet til pust og klang. Det er denne svært sårbare og 
nærmest gjennomsiktige siden av instrumentet som jeg synes er så fasci-
nerende, og som gjør den så interessant å jobbe med.  

Simin Tander
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