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Mezzotint kaller han sin nye CD/
Blue Ray – mezzotint, grafikkun-
stens kammermusikk, de duse 
flatene bygget opp av uendelige 
sjatteringer i lyst og mørkt. Helt 
naturlig, vil jeg si, siden hans 
egen kammermusikk er en kilde  
av små nyanser og bevegelser, 
toner som går med instrumen-
tene og i instrumentenes retning. 

Roper ikke høyt. En stryke-
kvartett, enkeltstykker som 
 Sonanza e cadenza og Ashes, 
en trio og en sonate for cello 
og piano  – det er en munnfull 
 musikk, men likevel så nyansert 
variert at kjedsomheten ikke får 
tid til å ruinere noe som helst, én 
våkner av den. Og dette er litt 
 underlig, for det er ikke toner 
som roper høyt, noen få gan-
ger «ja», men selv da med en 
«beskjedenhet» som ikke drar 
opp noe stort kontrastlerret. 
Kanskje nettopp derfor, må en 
kunne  spørre da. At atmosfæren 
blir til mellom disse tonene som 
gnir seg mot hverandre, legger 
seg inntil og støter ifra.

Umiskjennelig ekte. Hva 
slags toner? Var det en quiz, en 
blindprøve, kunne en gå seg på 
flere  blemmer: Litt Debussy, kan 
det være han? Medtner, kan-

skje,  eller Ravel på det klares-
te?  Elliot Carter nevnes i heftet, 
en bevegelse av Webern kunne 
vært nevnt, Schönberg også. El-
ler er vi over kanalen – Bridge, 
Ireland, Britten? Eller noen av 
de andre russerne. Nei, det er 
Kleiberg – umisskjennelig, ekte, 
flertydig og mangfoldig. I en tid 
hvor  sekundviseren spankule-
rer av sted som et stykke livløs, 
hoffmannsk mekanikk, frem-
står Kleibergs tid som en pust, 
en pust som også bærer angst-
smerten i seg. 

Sanser øyeblikk. Mens man 
sitter slik og sanser øyeblikk, 
tidspunkter, forventning og opp-
fyllelse gjennom Kleibergs mu-
sikk, må man for all del ikke slå 
opp i teksten som følger CD-en. 
For hva i all verden har en set-
ning (blant mange likelydende)  
som «musikkens rytmiske flek-
sibilitet og smidige måte å bygge 
fraser på gjør det mulig å fast-
holde minimal grad av differen-
siering» med det jeg sitter og 
hører å gjøre? Ingenting. Det er 
en ren «antitekst», som slår det 

skjøre  og umiddelbare i musik-
ken  sanseløs. 

Her gjelder det. «Undring» er 
et farlig ord, det går an å  «undre» 
seg fullstendig vekk. Men her 
gjelder ordet, Ståle Kleiberg 
«undrer» seg på plass i et uni-
vers som er hans, nå er det mitt 
og i morgen er det kanskje ditt. 
Hvert øyeblikk føder det neste i 
en organisk prosess. Ikke minst i 
en innspilling av gull lydkvalitet 
og musikere som har musikken 
i hjertet.

Tid i Kleibergs tegn
Uret har sin måte å sanse tid på, komponisten Ståle Kleiberg en annen. 
Akkurat nå er det godt å kunne velge Kleiberg.

ORGANISK: Ståle Kleiberg «undrer» seg på plass i et univers som er hans, nå er det mitt og i morgen er det kan-
skje ditt. Hvert øyeblikk føder det neste i en organisk prosess. Foto: Ole Martin Wold 
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