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Spontanitet uten dybde
Engegårdkvartetten satser høyt og redder seg med mindre kjent repertoar.

Engegårdkvartetten
Franz Schubert: Strykekvartett i a-moll «roSamunde»
maja ratkje: tale oF lead
and light
benjamin britten: Strykekvartett nr. 2
joSeph haydn: Strykevartett i c-dur,
«keiSer-kvartetten»
2L, Lindberg Lyd, 2014
På knappe ti år har den norske
Engegårdkvartetten – for tiden
bestående av fiolinistene Arvid
Engegård og Alex Robson,
bratsjist Juliet Jopling og cellist Jan Clemens Carlsen –
rukket å spille inn fire plater.
Alle viser et fint spenn i repertoaret for strykekvartett. Den
siste kobler Schuberts i a-moll
(«Rosamunde») og Haydns
«Keiser-kvartett» – begge standardverk – med den noe
mindre spilte strykekvartett nr.
2 av Benjamin Britten, fra 1945.
I tillegg kommer «Tale of Lead
and Light» av Maja S. K. Ratkje,
skrevet for ensemblet i 2011.
Sammensetningen fungerer
godt, selv om Haydn-kvartetten dessverre bare finnes på
Blu-ray-platen som følger med
og ikke på den ordinære cd-en.
Den internasjonalt prisbelønnede Lindberg-lyden er også
utsøkt, i alle fall hørt med
strengt tekniske ører.
Rundt og rufsete. Mer tvilende er jeg til selve spillet, det vil
si: På mange måter behersker
Engegårdkvartetten den krevende kvartettkunsten godt.
Intonasjon og balanse er stort
sett på plass, og klangen er
rund og tiltalende, om enn ikke

nytt og gammelt: Engegårdkvartetten.

alltid like presis. Uttrykket er
snarere litt rufsete i kantene,
og det kan virke som om ensemblet tilstreber en musikantisk spontanitet, frigjort fra det
teknisk polerte. Dette kan jeg i
utgangspunktet ha stor sans
for. Problemet er bare at når en
dypere motivasjon og nøyaktighet i fortolkningen litt for
ofte synes å glippe, får også det
umiddelbare lett preg av tilfeldighet.
Det siste blir særlig merk-

engegårdkvartetten
behersker den krevende
kvartettkunsten godt.
bart i de to standardverkene.
Schubert-kvartetten åpner
mollstemt og lengtende, men
leder snart inn i et intenst
drama. Engegårdkvartetten
har god kontroll, men det brenner på ingen måte under overflaten. Overgangene virker likegyldige, og selv om de kan
glimte til med sjarmerende detaljer, virker de bare delvis integrert i en mer gjennomført
musikalsk idé.
Det samme gjelder Haydns
klassiske mesterverk. Teknisk
sett er det greit nok, men både
på storformplan – eksempelvis
i den dramatiske finalen – og i
enkeltdetaljer som kontraster
og artikulasjon blir det noe
halvveis rutinemessig over uttrykket. Det er det siste standardrepertoaret trenger.
Fri eleganse. Mer vellykket
fremstår Brittens intelligent
balanserte og teknisk briljante
strykekvartett, som iblant får

en nærmest orkestral tekstur.
Noe av den samme, litt uvørne
klangen preger ensemblet også
her, samtidig er verkets karakter tydeligere artikulert og
formkurvene strammere.
Særlig den virtuose midtsatsen
sitter, men også strekket i den
avsluttende chaconnen er
overbevisende.
Også i Maja Ratkjes fabulerende «Tale of Lead and Light»
virker ensemblet dedikert og
nærværende. Verket skaper
kontrast, men står også godt i
sin egen rett. Materialet, som
delvis henspiller på Beethovens første Razumovsky-kvartett (op. 59 nr. 1), er elegant reflekterende og kan tidvis
minne om Olav Anton Thommessens subtile montasjer. Likevel vil jeg si at verket først og
fremst har sin kvalitet i den frie
og ubundne formen.
I forhold til andre instrumentale kammerverk av
Ratkje, for eksempel det fascinerende «River Mouth
Echoes» for gambekvartett,
fremstår strykekvartetten som
hakket knappere, selv om hun
stadig overbeviser som fantasirik forteller.
Engegårdkvartetten fortjener ros for et ambisiøst og godt
balansert repertoarvalg. Men
det er altså først og fremst med
de mindre spilte og kjente verkene at ensemblet henter seg
inn. De eldste – som selvsagt
også blir vurdert med en rekke
referanser i bakhodet – hadde
imidlertid fortjent en ekstra
gjennomtenkning, større konsentrasjon og mer fantasi. For
bare det musikalske dypet kan
gi spontaniteten virkelig sjarm.
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