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Anmeldelser av debutanter – 
i alle fall de vellykkede – ender 
ofte med et ønske om å følge 
utøverens vei videre. Det er 
nærmest en klisjé, lett å ty til 
som avrunding. Men om gre-
pet vender tilbake, trenger 
ikke forventningen være min-
dre ektefølt av den grunn.
 Når pianisten Christian 
Grøvlen (f. 1990) nå gir ut sin 
første plate med et rent Bach-
program, er det ingen tvil om 
at debuten er lovende, ja, på en 
personlig, særegen måte. Så 
hvorfor ikke starte der man 
vanligvis slutter, og prøve å si 
noe om hva som ligger i for-
ventningen til fremtiden?

Stemmevev. Grøvlen åpner 
med den store «Kromatisk 
fantasi og fuge i d-moll», etter-
fulgt av de 15 sinfoniaene, den 
3. franske suiten i h-moll og
den 5. partitaen i G-dur. Og po-
enget er ikke at prestasjonen
virker uferdig eller umoden.
Tvert imot er det imponerende 
hvordan han synes å ha grep
om denne musikken, som
utvilsomt er spilt og gjennom-
fortolket av utallige pianister
før ham.

 Med det moderne flygelet 
som utgangspunkt, låter det 
klanglig raffinert og variert, 
men samtidig med et stort 
spekter i karakter og artikula-
sjon. Grøvlens sans for form-
kurver og dramaturgi er også 
slående, særlig tydelig i det 
store innledningsverket. I til-
legg ligger styrken i hvordan 
pianisten reflekterer over 
hvordan og hvorfor han vil 
trenge inn i dette universet. 
Det kan man lese videre om på 
hjemmesidene hans, og det av-
speiles ikke minst i platens tit-
tel, Inside Polyphony.
 For det er polyfonien, det 
flerstemmige, hos Bach Grøv-
len har ønsket å trenge inn i. 
Hva ellers, kunne man spørre, 
for er det noe som fremstår 

som konstanten i denne tyske-
rens overveldende verk, så er 
det nettopp hvordan de ulike 
stemmene er vevd sammen. 
Spørsmålet blir bare hva vi 
skal forstå med dette polyfone, 
hva flerstemmighet (og ikke 
bare akkordiske klanger) drei-
er seg om, kort sagt: hva det 
betyr å komme på «innsiden av 
polyfonien»?

Svaret er – bokstavelig talt 
– komplekst, altså innviklet.
For de enkelte stemmene er
ikke bare selvstendige melodi-
er som, smått mysteriøst, også
passer sammen. Selvstendig-
heten oppstår snarere i en sta-
dig pågående forhandling med 
andre stemmer, og med den
klanglige helheten som bak-
grunn. Slik dannes på den ene
siden et rom – som det gjelder 
å trenge inn i. Samtidig har
spenningen en form- og tids-
messig konsekvens. Dette for-
klarer hvorfor et innledende
fugetema, selv om det i seg selv 
er enstemmig, også antyder et
større, kommende forløp. Or-
det «fuge» betyr da også flukt
– som om de tematiske figure-
ne hele tiden dels jager, dels 
flykter fra det øyeblikket, og 
den forgrunnen, vi til enhver 
tid oppfatter i våre ører.

Forhandling. Christian Grøv-
len er utvilsomt på sporet av 
denne dynamikken i Bach-ver-
kene han har valgt ut. Men den 
fremstår ikke helt forløst, og 
samlet sett virker det som om 
Grøvlen, om enn ufrivillig, en-
der opp med å gi helheten for-
rang. Jeg tror derfor han har 
mer å hente i en analytisk ut-
forskning av konstruksjonen, 
hvor helheten alltid inngår i et 
spill med de enkelte stemme-
ne. Riktignok er det godt mu-
lig å høre disse. Men – som an-
tydet – dreier det seg ikke bare 
om å gjøre dem nærværende. 
Like mye handler det om å 
spille dem ut i en forhandling, 
eller åpne et rom som man kan 
komme på innsiden av – i tråd 
med Grøvlens egen intensjon.

En slik utdypende reflek-
sjon rundt hva den flerstem-
mige konstruksjonen kan sies 
å innebære, også for det rent 
umiddelbare uttrykket, mener 
jeg må være fremtiden for 
Grøvlen – hvis han da ønsker å 
utvikle sitt arbeid med Bach. 
Det er ment som et innspill til 
en plate som allerede vitner 
om en moden og levende mu-
siker med fremtiden foran seg. 
Og så dropper jeg altså klisjeen 
til slutt.
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