Hedres

■ Vågå får landets første

Hamsun-statue, laget av den
anerkjente bildehoggeren
Skule Waksvik. Statuen skal
stå på småbruket Skultbakken i Vågå i Gudbrandsdalen, gården der Knut Hamsun
hadde sine røtter. – Jeg er fornøyd med plasseringen, men Statuen av Knut Hamsun vil
det hadde jo vært morsomt vekke reaksjoner, tror bildeom den ble satt et sted hvor hogger Skule Waksvik.
det ferdes ﬂere folk.
©NTB
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Live i Gamle Logen
Konsertserien «Live» er et samarbeid mellom Oslo Camerata og
Gamle Logen. Ønsket er å skape en arena hvor unge musikere
spiller med etablerte kunstnere
og internasjonale toppsolister, og
presenterer det nye eller ukjente,
kombinert med det klassiske repertoaret. Programmet presenteres med utøvernes kommentarer

– «talk & play» – eller snakk og
spill.
Årets første «live»-konsert ﬁnner sted i kveld.
Orkesteret ledes for anledningen
av ﬁolinisten Atle Sponberg – en
allsidig musiker med stort spilleoverskudd og humor.
Vinneren av Oslo Cameratas
Solistkonkurranse 2009 cellisten

Torun Sæter Stavseng er solist i
From Jewish Life av Ernest Bloch.
TankTango bestående av Frøydis
Lilledalen og Allan Ettrup Hansen,
danser til Piazzollas tangomelodier. Programmet omfatter ellers
musikk fra 1600-tallets Heinrich
Ignaz Franz von Biber til vår egen
samtids Iannis Xenakis og Wojciech Kilar.
Vårt Land

For stort rom? Og ak
Lindberg Lyd kan lyd. Det ﬁnnes
kanskje ikke bedre lyd på CD for tiden.
Og så er det innhold i lyden.

«Ordene strekker seg ut av
musikken og
blir musikkens
overmann, dens
begrensning. Og
da er det bare
det pompøse
tilbake»

■ Anmeldt av
Olav Egil Aune
olave@vl.no

22 310 432

Komponisten Magnar Åm
lever et seismograﬁsk sansende liv der ute. Han bruker ord som «skjør», «tidløshet», «vektløshet». Han
sier selv: «Denne musikken
prøver ikke bare å svare på
spørsmålet ‘hva slags lyd’
og ‘når er lyden’, men også ‘hvor kommer den
fra’. Den er jo like konkret
som

et himmellegeme i bevegelse.» Man kan si at hvilket instrument er bedre egnet til
å gjennomføre et slikt program enn harpe? Så bruker
han også harpen for hva den
er verd.

Musikk som tentakler. Det
er sant at han bruker musikken som tentakler som han
henter inn tilværelsen med.
Han strekker seg langt ut,
av og til så langt at det er
vanskelig å fatte. Han lar seg
ikke fange inn av tidens marsjerende, taktfaste gang. Han
skaper nettopp et tidløst rom
rundt seg/oss. Øyeblikk av
åndfull stillstand mellom forventning og
oppfyllelse, mellom tiden som
går og den
som

side

bare er, nå og her. Det er
vakkert, men det står også
i fare for å bli programmusikk med litt for mettet
program.

Følger lytteren. Åm er
nøye med å følge lytteren
inn i verkene sine. Titlene er høyst poetiske, ordene han nedfeller rundt dem
i haikuaktige setninger nettopp om livet og rommet,
følger musikken. Han kan
til og med si at «hør gjerne
med blikket festet i ingenting, langt, langt borte».
Det er ﬁnt. Men det kan
også stenge. Ordene strekker seg ut av musikken og
blir musikkens overmann,
dens begrensning. Og da er
det bare det pompøse tilbake. Det skjer ikke alltid,
men det skjer. Og det skjer
ikke minst etter hvert som
timen går. Det er ikke lett
å feste blikket, det er ikke
lett å etterleve programmet, som man engang
har fått og som det
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Skuffende

CD JAZZ
Keith Jarret
Jack DeJohnette
Gary Oeacock
Yesterdays

■ Anmeldt av
Ragnar Kasbo

ECM 2009

Dette er den fjerde utgivelsen med denne trioen
fra 2001. Opptakene er fra
Metropolitan Festival Hall
i Tokyo. I velkjent stil tar
de for seg 50 år gamle standardlåter med kjærlighet og

Følelsen av rutine og forutsigbarhet er etter hvert blitt
påtagelig.

kkurat passe
kan være vanskelig å fri
seg fra når det en gang
er gitt.

For store rom? Harpisten Ellen Sejersted Bødker spiller musikken på
dens egne premisser, hun
åpner den og gir den lys.
Slik sett er det perfekt.
Musikken er også utarbeidet for og sammen
med henne. Hun er midt
i lydbildet. Og dette lydbildet er med Lindberg
Lyd sin lyd både tredimensjonal og nær sagt
ﬁredimensjonal. Den er
romskapende i seg selv,
slik Åm vil at hans egen
musikk skal være. Men
noen ganger blir den bare rom. Den lukker seg
i sitt velbeﬁnnende, i stedet for å åpne. Og en savner det som en av Storm
Ps ufrivillig treffende ﬁgurer sier: «Kunsten kan
være nokså stor. Det er
dog alltid en ramme om
den.»

Musikalsk tro. Tett inntil det motsatte ﬁnner vi
i lysskimrende musikk på
CD-en Missa da Tromba.
Musikk for trompet og
orgel, uhyre velspilt av
Oslo–ﬁlharmoniens solotrompeter gjennom
mange år, Jan Fredrik
Christiansen, og organisten Terje Winge. Dette
er musikk som er sterk
i troen, en tro som naturligvis strekker
seg langt ut
over det

Presentasjon: Kristine Borge

rent religiøse. Det ﬁnnes også en musikalsk
tro. Som gjerne bærer
den religiøse i seg. Kjell
Mørk Karlsens musikk –
to markante verker her
– bør virke tillokkende
på en verdsliggjort kultur uten selvtillit, uten
midler til å uttrykke dype sannheter eller fellesskapsfølelse. Det siste
er alltid til stede i Mørk
Karlsens friskt klingende
toner, rytmer såvel som
indre forløp. Det er påfallende hvor «ny» denne
musikken alltid er.

Oppmuntrende. Og så en
blinkende stjerne til slutt,

Egil Hovlands «Cantus
X for trompet og orgel».
I Hovlands urokkelige
tillit til og tro på at tilværelsen bærer den personlige Guds segl, toner
CD-en ut. Også her er
det et program, folketonen «Med Jesus vil eg fara». Han gjenskaper fargene i den, lar den vokse
ut av nesten ingenting –
til alt. Det klinger ut i nåde og takknemmelig vilje. Jan Fredrik Christiansen, altså, på en av «himmelens basuner», mens
Terje Winge legger til
fargene. Rett ut sagt en
oppmuntrende, for ikke
å si oppkvikkende plate.

CD
CD
SAMTIDSMUSIKK SAMTIDSMUSIKK
Musikk av: Kjell Mørk
Karlsen, Jon Laukvik, Ketil
Vea og Egil Hovland
Missa da Tromba
Jan Fredrik Christiansen
(trompet), Terje Winge
(orgel)
2L 52/Musikkoperatørene
Uhyre velspilt.

Musikk av Magnar Åm
Sonar
Verker: Vera meininga. Det
var mjukt. Dette blanke no.
Ellen Sejerstad Bødker
(harpe), Oslo Kammersolister, Hildegunn Riise
(resitasjon)
2L 51/Musikkoperatørene
Kan være vanskelig
å fange, og noen ganger
er det rett på.

teknisk perfeksjon. Her ﬁnnes fullendte ballader, som
«Stella by Starlight», og
frapperende uptempo-låter
som «Scrapple from an Apple».
Da denne trioen startet sitt
arbeid med standardlåter på
80-tallet, var det en viktig
fornyelse av jazzen. Følel-

sen av rutine og forutsigbarhet er etter hvert blitt påtagelig. Uten å antyde at vi har
fått nok av dette bandet, må
det være lov å se tilbake med
vemod. «Stella by Starlight»
ble spilt inn også i1985 på
Standards live. Sammenlignet
med denne blir versjonen på
Yesterdays en skuffelse.

Dejlige toner
■ Anmeldt av Lars O. Flydal
larsof@vl.no

22 310 414

Når du hører Rued Langgaards
dejlige, nyromantiske klangbilder
er det vanskelig å forestille seg at
det kommer fra den «umulige»
mannen i dansk musikkliv.
I første halvdel av forrige århundre var han landets musikalske enfant terrible og mente at
Carl Nielsen «drev med humbug». Selv holdt han seg til det
romantiske tonespråket mange år etter at det var utgått på
dato hos danske kritikere. Stikk
i strid med all musikalsk tidsånd
brukte han sin store begavelse
på sitt særgene uttrykk som få
ﬁkk høre, i hvert fall i hjemlandet. Han måtte til Berlin for å få
fremført sin storslagne 1. symfoni, og først ﬂere tiår etter hans
død (1952) fattet danskene interesse for den eksentriske mannens
livsverk, mer enn 400 verk hvorav fjerdedelen nå er innspilt.

Ungt talent. Langgard passer
ikke inn i noen musikalske båser.
Selv om grunnlaget er nyromantisk blir tonespråket i hans senere
år sterkt visjonært, eksperimentelt og i stor grad preget av hans
sterke tro og hans tilnærming til
religiøs mystisisme.
Rued Langgaard var 15 år da
han begynte på den første symfonien. Det bredt anlagte verket har et klart program. Det
begynner med sjøen som bryter mot klippene, så beveger man
seg oppover i terrenget, helt til
toppen med vidt utsyn som skaper nytt «Livsmot», som er tittelen på sistesatsen.
I mål. Thomas Dausgaard og
Dansk Radiosymfoniorkester er
med denne innspillingen i mål
med alle Langgards 16 symfonier. Et nasjonalt gjenreisningsprosjekt som fortjener oppmerksomhet, særlig fordi Dausgaard
former det hele stilsikkert og
gjenskaper de presise, storslagne karakteristikkene som kjennetegner symfonien. I dette tidlige
verket hører vi en dansk Tsjaikovskij, melodisk og storslagent,
senere blir det mer og mer umulig å klistre merkelapper på dansken som dyrket sitt geni uten å
bry seg det minste om samtidens
musikalske oppfatninger.

CD KLASSISK
Rued Langgaard
Symfoni nr. 1
Dansk Radiosymfoniorkester,
dirigent Thomas Dausgaard
Dacapo 6.220525/Naxos Norge
Stilsikkert og presist.

CD KLASSISK
Knudåge Riisager
Benzin
Dansk Radiosymfoniorkester,
dirigent Owain Arvel Hughes
Dacapo 6.220527/Naxos Norge
Presis musikalsk beskrivelse.

Ballettmusikk. Den danske
komponisten Knudåge Riisager
skrev ballettmusikken til Benzin over en tekst av den kjente humoristen Storm P. (Robert
Storm Petersen).
Storm P. stod også for den
futuristiske scenograﬁen og
kalte balletten en halvtimes spøk.
Ingen danske kritikere lo av humoren og premieren i 1930 ble
en av dansk balletts største ﬁaskoer.
Kort synopsis: Bondegutt er
forelsket i krovertens datter,
kjekk motorsyklist går tom for
bensin og legger an på jenta
mens bondegutten skaffer bensin; sjalusiscener som ender med
forsoning og idyll.
Den naive historien illustreres med stort orkester (11 perkusjonister) der tubaen rauter
og celloen snorker. Møtet mellom motordur, sjalusi og landlig
idyll gir rom for klanglig nyskapning og der ﬁnnes fellesnevneren
med Rued Langgaard; en usedvanlig evne til presis musikalsk
beskrivelse.
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