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Det er langt mellom Oslo og 
Trondheim, i hvert fall hvis 
man bruker samtidsmusik-
ken som kilometerteller. Eller 
nærmere bestemt, avstanden 
mellom den Trondheimsba-
serte professoren og kompo-
nisten Ståle Kleiberg og den 
Oslosituerte komponisten Ei-
vind Buene, som begge er ute 
med hver sine utgivelser på 
2L (Lindberg Lyd).

Begge komponerer det vi er 
nødt til å kalle samtidsmu-
sikk, men musikalsk har de 
ikke noe særlig felles. Så er da 
også Kleiberg kalt «klangdyr-
kende nyromantiker» i den 
siste norske musikkhistorien, 
mens Buene er plassert som 
«retromoderne». 

For å skjære klar av en håp-
løs debatt om stilkriterier, ma-
terialnivå og så videre, hopper 
jeg over gjerdet til litteratur-
teorien og den franske littera-
turteoretikeren Roland 
Barthes’ skille mellom den 
lesbare og den skrivbare tek-
sten. Med dette skillet forstår 
jeg at den lesbare teksten er 
teksten slik vi kjenner den, 
den klassiske teksten, mens 
den skrivbare er teksten der 
vi får lyst til å skrive selv, det 
vil si være meddiktere i høye-
re grad enn i den lesbare.

Og står ikke Kleiberg da med 
«David and Bathsheba» (2008) 
for den klassiske, den lesbare 

musikken? Vi snakker om et 
operaoratorium basert på Det 
gamle testamente der histori-
en dreier seg om hvordan Da-
vid forfører Batseba, 
kona til en av hans 
generaler. Og denne 
historien er utpens-
let i et vakkert tone-
språk, som er mer 
mediterende enn 
dramatisk, og som 
er lett å følge. 

Det som slår meg 
er hvor fl ink Kleiberg er til å 
lage gode og uttrykksfulle 
melodier. De blir aldri selvsag-
te og banale, ei hel-
ler kantete og ikke-
melodiøse. Orkes-
tersatsen er raffi nert 
med delikat bruk av 
blåsere, harpe (Da-
vids instrument), ce-
lesta og vibrafon. 
Korpartiene står 
som formale søyler i 
verket, og de to store ariene, 
til henholdsvis David og Bat-
seba, er uformet på semiklas-
sisk vis, der det indre men-
neske gis en klar, melodisk 
skikkelse. 

Det er fl ott musisert, om 
enn Johannes Weisser, som 
David, er sikrere og har et 
sterkere nærvær enn Anna Ei-

narsson som Batseba. Det er 
et gripende verk. Det er i høy 
grad lesbart. 

Buenes «Possible Cities / Es-
sential Landscape» (2009) inn-
byr tilsynelatende mer til det 
skrivbare. Buene skriver i co-
verteksten at «det å bevege 
seg gjennom en by er en god 
metafor når man lytter til ny 
musikk.» Dette krever en «ak-

tiv deltakelse», skriver han vi-
dere, noe som nettopp kan tol-
kes i retning av Barthes’ det 
skrivbare. 

Underforstått: Det 
å lytte til Buenes 
musikk er som å lete 
seg fram og oppdage 
nye gater og plasser i 
en storby fordi den-
ne musikken nett-
opp er like uover-
siktlig, like overras-
kende som storbyen 

er det. Men er den det? Eller 
for å si det på en annen måte: 
Hvor mye er rett og slett les-

bart, det vil si den 
modernistiske mu-
sikken slik vi kjen-
ner den? Det er slett 
ikke så lite. Også her 
er det mye som er 
konvensjoner, som 
for eksempel effek-
ten ved å presse 
buen så hardt mot 

gripebrettet at tonen sprek-
ker?  

Men så dukker det plutselig 
opp partier som kan minne om 
Bela Bartoks «nattmusikk», 
det blir som å komme ut på en 
opplyst plass etter et trangt, 
mørkt smug. En snodig melodi 
som kontrasterer det vi forbin-

der med komplekse, 
(retro)modernistiske 
forløp. Det er åpen-
bart, i hvert fall her, at 
Buene er på vei mot 
en mer landskapsori-
entert musikk, noe 
som kan gi assosia-
sjoner til amerikane-

ren George Crumb. 
Eller enkelt sagt: mer inn-

trykk enn uttrykk, eller im-
presjonisme versus ekspre-
sjonisme. Flott spilt er det 
også. Så hvor møtes det les-
bare og skrivbare i denne 
sammenhengen da, eller: 
Hvor møtes Kleiberg og Bue-
ne? Kanskje på Otta?

Egil Baumann
musikk@klassekampen.no
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