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Kulturell 
adventskalender 
Hver dag før jul velger 
Morgenbladets kritikere 
ut ett kulturelt  
høydepunkt fra året  
som er gått.

Amaarae
THE ANGEL YOU 
DON’T KNOW
Platoon 2020 

Nye «afrobeat»-bølger er 
muligens blitt lansert med 
jevne mellomrom siden Fela 
Kuti selv levde, mens det 
egentlig er snakk om musikk 
som for lengst har kommet 
for å bli. De siste årene har 
likevel en ny og hipp genera-
sjon musikere spredt seg fra 
Soundcloud til den nigerian-
ske musikkscenen og forbi, 
med navn som Fireboy DML, 
Odunsi og Lady Donli. De 
kaller seg «alté», som står for 

alternativ, og lager musikk et 
sted mellom R&B, dancehall, 
trap og afrikanske og kari-
biske rytmer, pakket inn i en 
punk-estetikk.

En artist som identifiserer 
seg med alté-bevegelsen er 
sangeren Ama Sewah Genfi, 
under artistnavnet Amaarae. 
Hun er født i Bronx i Atlanta 
på 90-tallet, og har siden den 
gang vekslet mellom å bo i 
USA og den ghanesiske hoved-
staden Accra. For tre år siden 
slo hun gjennom med EP-en 
Passionfruit Summers – som 
på mange måter låter som et 
krysningspunkt av stedene 
hun har bodd: fra amerikan-
ske R&B-svisker og Missy 
Elliot-stil, til en innovativ 
vestafrikansk musikkscene.

Albumet The Angel You 
Don’t Know tar enda et steg 

lenger, som en slags mini-sym-
foni som blander sensuelle, 
snappete, jordnære, kjølige, 
ektefølte og syntetiske stem-
mer og personligheter. Det 
begynner med en innpåsliten 
forvrengt og rocka gitar som 
forsvinner like raskt som den 
kom, før vi befinner oss rul-
lende bortover den ene bouncy 
låten etter den andre. Amaa-
rae veksler mellom å synge 
sakralt og feminint i «Feel A 
Way», nasalt og poppete i 
«Hellz Angel», luftig og sytete 
i «Sad, U Broke My Heart» – 
like lett som hun veksler mel-
lom språk og aksenter. Gjen-
nom albumet balanserer hun 
hovedsakelig bare elegant over 
de musikalske uttrykkene, som 
om hun befinner seg et sted 
over alt sammen.

Maria Lokna

Det sammensatte 
er ofte det beste

Her finnes et 
vell av finstilte 
overganger.

Bildet av det kjempende geniet 
som heltemodig trosser mot-
standen og seirer til slutt, har 
stått sentralt i fortellingen om 
Beethoven. Det ble på mange 
måter tegnet opp av ham selv, 
tydeligst høsten 1802, i det 
såkalte «Heiligenstadt-testa-
mentet», hvor han tilsynela-
tende tar avskjed med verden. 

Særlig gitt Beethovens tilta-
gende ørelidelser og påfølgende 
sosiale isolasjon, er det ingen 
grunn til å tvile på følelsen av 
desperasjon og fortvilelse. Sam-
tidig er det verdt å minne om 
paradoksene rundt det etablerte 
bildet. For bare måneder før 
nedskrivningen av det hjerte-
skjærende testamentet fullførte 
Beethoven en av sine mest 
sprudlende verk, den andre 
symfonien. Og allerede i som-
mermånedene samme år hadde 
han slått inn på en ny vei, med 
klaversonatene opus 31.

Ironi og heroisme. Pianisten 
Tor Espen Aspaas og fiolinisten 
Ragnhild Hemsing griper fatt i 
denne spenningen når de på 
platen Beethoven’s Testaments 
of 1802 kobler den mindre spilte 
fiolinsonaten i G-dur, op. 30 nr. 
3, med den monumentale Kreut-
zer-sonaten i A-dur, op. 47, begge 
skrevet i skjebneåret 1802. For 
mens førstnevnte er lettlivet og 
nærmest ironisk – om ikke 
«manisk oppstemt», som Asp-
aas treffende skriver i omslaget 
– viser sistnevnte med insiste-
rende tydelighet hvorfor Bee-

thovens andre periode gjerne 
kalles den heroiske.

Det interessante er imidler-
tid hvordan dette forholdet mel-
lom strategisk retorikk og hef-
tig ekspressivitet, et spenn som 
utvilsomt preger Beethovens 
komposisjoner, også slår ut i 
fortolkningen. For selv om mye 
åpenbart sto på spill for den 
plagede komponisten, går Bee-
thovens samlede uttrykksregis-
ter langt utover det heftige emo-
sjonelle utbruddet. I Hemsing 
og Aspaas’ tilfelle kommer dette 
til uttrykk på ulike måter, dels 
i forholdet mellom dem som 
utøvere, dels i forholdet mel-
lom de to verkene.

Uttrykk og presisjon. Spillet er 
utvilsomt energisk og genuint, 
generelt engasjert ned til minste 
detalj og gjennomarbeidet på 
storformplan. Åpningen av sona-
ten i G-dur, med sin tette, effek-
tive disposisjon, er preget av over-
skudd og vitalitet; her finnes et 
vell av finstilte overganger, slik 
den grandiose introduksjonen 
til Kreutzer-sonaten bretter ut 
et rikt spekter av dynamiske fines-
ser og klanglige nyanser.

Særlig med Aspaas’ skarpe 
blikk for differensiert artikula-
sjon blir også det ironiske i G-dur-
sonaten tatt vare på. Aspaas leve-
rer i det hele tatt Beethoven-for-
tolkning på høyt nivå med sin 
imponerende kombinasjon av 
kontant aksent og myk ynde, 
gjerne i raske skift, det hele for-
midlet i en til margen solid og 
overbevisende klangbehandling.

Hemsing er på sin side genuin 
og troverdig involvert i et gjen-
nomgående energisk uttrykk. 
Samtidig virker dyrkingen av 
det ekspressive – både som vilje 
og evne – sterkere enn øret for 
presisjon og struktur. Poenget 
er ikke å legge bånd på ener-
gien, men snarere å utvide reper-
toaret av virkemidler i fortolk-
ningen, gitt en tilnærming hvor 
den ekstroverte gesten stadig 
synes å dominere.

Tatt i betraktning at disse 
sonatene hører til den klassiske 
tradisjonens mest krevende verk, 
skal det likevel sies at Hemsing 
og Aspaas har laget en impone-
rende plate. Med sin gnistrende 
energi ligger den utvilsomt i 
toppsjiktet blant dette mildt sagt 
turbulente Beethoven-årets nor-
ske frembringelser.

Emil Bernhardt

ANMELDELSER

Beethoven hadde mange sider.  
Tor Espen Aspaas og Ragnhild Hemsing 

gir oss den energiske.

Sonater  
i kamp
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Ragnhild Hemsing, fiolin
Tor Espen Aspaas, klaver
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Prince
SIGN O THE TIMES 
DE LUXE EDITION
Warner Bros 2020 

Når man trodde lageret var 
tømt, så kommer enda en 
gigantpakke med uutgitt 
materiale fra Prince-boet. 
Denne gangen pakket inn i 
en såkalt deluxeutgave av 
artistens beste plate, Sign O 
The Times fra 1987, som her 
har gått fra et dobbeltalbum 
til et «syvtippelt» album. 
Med 63 spor.

Det dreier seg om innspil-
linger gjort midt på 1980-tal-
let, med en rekke låter Prince 
jobbet med til ulike prosjek-

ter. At Warner Bros tvang 
Prince til å velge i det mang-
slungne materialet for å få 
det inn på et dobbeltalbum, 
fremstår på mange måter som 
en riktig beslutning. For hvor-
for man i det hele tatt tren-
ger å gjøre et allerede perfekt 
album tre ganger så langt, er 
ikke lett å forstå. Det er hyg-
gelig å høre signaturlåten 
«Sign O The Times» live fra 
Nederland, for eksempel. Men 
strengt tatt trenger vi ikke en 
utgivelse med tre versjoner 
av samme sang. Men, og det 
er et stort men her: Her er 
det også låter som kunne 
utgjort ryggraden på flere 
selvstendige album. Det gjel-
der ikke minst «Rebirth of 
the Flesh», der Prince synger 
som sitt kvinnelige alter ego 
Camille (og som skulle vært 
åpningsspor på et skrinlagt 

album under det navnet) – en 
låt som fremstår som helt sen-
tral i Prince-katalogen, og 
som nærmest inkorporerer 
hele hans estetikk og visjon i 
ett feststemt glansnummer. 
Det gjelder også «Wally», en 
myteomspunnet ballade han 
skrev etter bruddet med sin 
mangeårige kjæreste Susan-
nah (hun som også fikk «Not-
hing Compares 2 U» skrevet 
til seg). Og mange andre spor. 
Samt mye som mest er vim-
sete og lekent, utflytende og 
tøysete. Dette er fløte og krem, 
skitt og kanel, perler og dia-
manter, avskjær, rester og 
unødvendige repetisjoner, alt 
i en skål. Og en del har mest 
nostalgisk verdi. Men hvis det 
var en septologi som skulle 
til for å få ut disse låtene, er 
det godt nok for meg.

Ane Farsethås

For mye av alt  
(er en god ting)

Energisk: En avstøpning av 
Beethovens hender.


