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K U LT U R

CD: Renée Fleming er uten sammenligning musikk-
verdenens størst Richard Strauss-fortolker i dag. Trekker
man perspektivene til den nære, og også ikke helt så nære
fortid, er hun fremdeles en av de aller største. For min egen
del holder jeg henne helt i særklasse, sammen med bare
én til: Elisabeth Schwarzkopf.

Så når hun plutselig står det med en flunkende ny inn-
spilling av komponistens legendariske «Vier Letzte Lieder»,
høydepunkter fra operaen «Ariadne auf Naxos» samt 
en liten håndfull frittstående sanger er det så forvent-
ningene iler gjennom kroppen, foran det første møtet.

Og bare for å si det med en gang, hun skuffer ikke. Det
gjelder for så vidt også orkesterdelen av framføringen, som
riktignok er lagt såpass mye i bakkant av lydbildet at ut-
givelsen krever et godt avspillingsanlegg for å komme helt
til sin rett.

MEN DA ER DEN MAGISK. Strauss lyktes jo så til de grader
i å stilisere sin egen avslutning på komponistkarrièren, der
nettopp hans fire siste sanger lyser med en varm glød,
i en rik palett av musikkens høstfarger. Og Fleming fram-
kaller dem i alle sine nyanser, får musikken til å bølge fram
med melankoliens tunge bølgeslag, som aldri drar musik-
ken ned men tvert imot gir en fenomenal oppdrift.

Resten av CD-en holder samme standard, slik at trangen
etter å få høre henne i en hel operainnspilling av Strauss
blir påtrengende. Det kan knapt være et mer opplagt 
CD-prosjekt som står og venter i dag, med Fleming
på høyden av sin karrière?

TRONDHEIMSOLISTENE GJØR SEG stadig sterkt gjeldende
som et fremragende kammerorkester, også internasjonalt.
Nå er de ute med en CD, helt for seg selv på 2L. Og det
viser seg å være et poeng i seg selv. For sjelden har vel 
den stofflige og ru strykerklangen til dette ensemblet blitt
bedre ivaretatt enn her. Finere visittkort tror jeg ikke de
kunne ha fått.

DET ER IKKE MER enn et par år siden Eva Knardahl gikk
bort. Men hun ruver allerede som en av de markante 
pianistene i norsk framføringstradisjon. Nå er Simax ute
med en CD viet henne, i serien for historiske utøvere.

Det blir et friskt gjensyn, med en pianist som vi husker
for kraften i anslaget og evnen til å stå løpet helt ut.

I perspektivet fra en hel CD hører vi også hva hun ikke
byr på. Hennes Chopin er klar og lekker, men han bruser
ikke. Det samme gjelder for de andre fortolkningene, fra
Griegs «Ballade» og til Sindings «Frühlingsrauschen», som
kommer gjennom klart og formsterkt, men med en tanke
for stor avstand til den sentimentale åren som også er
romantikkens. Og som et slags ekstranummer får vi
Rachmaninovs «Paganini-variasjoner» fra 1982, med 
en ung og velopplagt Mariss Jansons i spissen for Oslo
Filharmoniske orkester.

Drømme-
kvinnen

Trondheimsolistene
Divertimenti 
2L

Trondheimssolister med superlyd

Renée Fleming, sopran m/
Münchner Philarmonier.
Dir.: Christian Thielemann
«Richard Strauss: Songs & Arias» 
Decca

En av de aller største

Eva Knardahl, klaver

«Norske utøvere Vol. II» 
Simax

Fin norsk årgang
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CABARET: Med store, malte
øyne ser kabaretsangeren Elke,
pønkeren Hilde, fotballfanatike-
ren Becky og forskeren Caroline
ut på sitt publikum – før de igjen
gir seg hel til sang og dans, samt
kjekling og flørting med hverand-
re og med skuespillerne som har
et fast grep om nakken på dem
alle sammen. 

De fire er nemlig hånddukker
i menneskestørrelse, lesbiske så-
dan, i den første skeive dukketea-
tercabareten denne anmelder kan
huske å ha sett. 

Historien om lesbebaren Bitch
Song Club, som kanskje eller kan-
skje ikke må legges ned, skrangler
litt og burde vært videreutviklet
eller tonet ned. Men munnhugge-
riet over bardisken er likevel verd
å få med seg.

Uttrykksfulle dukker
Det er snakk om humor av det
enkle, direkte og ofte fysiske sla-
get, men det funker. «Bitch Song
Club» er morsom nettopp i egen-
skap av å være original, i det over-
rumplende samspillet mellom
Suzanne Paalgard, Karina Nielsen
og Espen Alknes og damene de
bokstavelig talt har i armkroken. 

Dukkene kunne ikke vært bed-
re; de er uttrykksfulle og likevel
såpass uutgrunnelige at de ser ut
som om de endrer humør og
holdning bare skuespillerne som
holder dem beveger så vidt på
hendene. 

Ikke alle er like slitesterke
personligheter – fotballbutchen
Becky kan gå noen hver på ner-
vene i lengden. 

Men å se noen harselere med
klisjeer ikke så mange våger å har-
selere med føles befriende – men
tydeligvis ikke like befriende som
det er for den nyfrelste vestkant-
fruen Gina (Kari-Ann Grønsund)
å kysse en kvinne. For her drives
hard propaganda for det skeive
livet: «Kvinner kysser bedre enn
menn. Kvinner elsker bedre enn
menn. Kvinner vet hvor klitoris
er».

Dessverre lar cabareten seg
nå og da synke ned på et forutsig-

bart og politisk korrekt nivå. 
Et sårt og overraskende alvorlig

innslag handler om tenårings-
dukken Liss, fremdeles forskan-
set dypt inne i skapet, som våger
seg inn på lesbebaren og synes
gjestene er gamle og rare, frykter
at det er der hun hører til fra nå av
og håper at «det skal gå over». 

Sentimental Cyndi
Monologen ville stått fint for seg
selv, om den ikke hadde blitt fulgt
av en sentimental fremføring av
Cyndi Laupers «True Colours»,
som for riktig å banke inn Idol-
livsvisdommen om å værra seg
sjæl. 

Også den kraftsolidariske «We
Are Family» er et kjedelig valg
i denne sammenhengen, noe
skuffende i en forestilling som
ellers danser etter musikken i sitt
eget hode, og ikke ligner noe vi
har sett før.

«Bitch Song Club» er både rå og rotete og 
overrumplende morsom.

«Bitch Song Club – en
skeiv cabaret»
Etter en idé av Nina Borge
Teaterkjelleren, Oslo Nye
Teater

De lesbiske dukkene morer og
overrasket, men må det være
så politisk korrekt det hele?

Anmeldt av 
Inger Merete Hobbelstad
imh@dagbladet.no

MORSOMT SAMSPILL: De lesbiske dukkene, blant dem den høylydte pønkeren Hilde, havner ofte i
hissig diskusjon med sine egne dukkeførere – her Espen Alknes, som spiller bartender på lesbeklubben
«Bitch Song Club». Foto: Chris Erlbeck/Oslo Nye Teater

Skeivt, rått
og morsomt

DUKKE MØTER MENNESKE: Samspillet mellom dukkene og
skuespillerne, her forskeren Caroline (dukke) og bareier Karina
(menneske), er det som gjør «Bitch Song Club» virkelig morsom.

Foto: Chris Erlbeck/Oslo Nye Teater


