KLAVERKUNST: Einar Steen-Nøkleberg, har gjort et kjempearbeid med å løfte frem Thomas Tellefsens klaverkunst.

i England og USA. «Å utfordre publikum er mindre nedlatende
enn å late som om det ikke eksisterer», uttalte han en gang. I «Variations» får Sigerland boltre seg
ikke minst teknisk, med raske
skift mellom registre, brå endringer i tempo og energiske aksenter. Esa-Pekka Salonen – altså den
samme som dirigenten – leker i
«Lachen verlernt» med tradisjonen, brokker av en romantisk fiolinkonsert, med mange lyriske
episoder. «Sul ponticello»-effekter (spill nær stolen) gir en glassaktig, vislende lyd som alternerer med dobbeltgrep og vanskelige passasjer.
Selv har jeg mest sans for Hallgrimsson. Både hans «Offerto» for
solo-fiolin og det prisbelønte «Poemi» for fiolin og strykere. Det
første domineres av eksperimenterende klanger, stille, klagende,
som om de var spor av andre
klanger («skrevet i sand»). «Poemi» er nærmest en fiolinkonsert
med religiøse titler. I «Jakobs
drøm» er fiolinen i forgrunnen,
med orkesteret som bakgrunn
for det stilt drømmende, mens
scenen skifter til det dramatiske i
neste sats for så å ende i «Jakobs
kamp med engelen», der det virkelig utkjempes en Jakobskamp i
orkester og fiolin. Dette er et krevende verk som både solist og
strykeorkester mestrer på en
fremragende måte.

SKJØRT,
SOM PORSELEN
«Crystalline». Verk av
Karen Tanakas. Signe
Bakke, klaver. Utgitt
på 2L.

Sølve Sigerland, som Stavanger-publikummet
kjenner som førstefiolinist i Grieg-Trio, kom tidlig i år
med denne cd-en, viet finsk, islandsk og dansk samtidsmusikk.
Det viser ham i et bredt spekter
av samtidsmessige uttrykk, ett
modernistisk, et annet «postmoderne» som forholder seg eksplisitt til historien, og et tredje som
peker fremover.
Det første står danske Poul
Ruders for, i «Variations». Ruders
er en særdeles produktiv og reflektert komponist som fra og
med 90-årene også oppføres mye

Klang, klang og atter
klang. Funklende, rene,
delikate, raffinerte. Eller
som vann eller krystall – transparente. Alt til å meditere over,
særlig der musikkens varighet
ligner minimalmusikk. Men det
lønner seg ikke å ha denne musikken som bakgrunnsteppe, eller å drømme seg bort. For overgangene, skiftene kan være ørsmå og krever full oppmerksomhet.
Det er store dynamiske spenn i
de 18 stykkene på denne cd-en.
Og svært ulike klangkvaliteter.
Det gjør at det aldri blir monotont. Signe Bakke spiller dem elegant, delikat, og med kraft der
det trengs. Lydkvaliteten er prima, som alltid fra 2L.
Arnfinn
Bø-Rygg
tekst

CD-KLASSISK
Torsdag 5. mai 2011 Stavanger Aftenblad

