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Ja, det 
funker 
cd kammermusikk
Johannes Martens Ensemble
Kammermusikk av Elliot Carter

1 2 3 4 5 6
Musikksløyd som gjør læreren glad

Sinnssyke drømmer eller intrikate 
analyser er ikke nødvendigvis de 
eneste veiene til denne himmelen 
vi i mangel av noe bedre kaller 
kunst. Mange kan eksempelvis ha 
kunstopplevelser av et skikkelige 
stykke arbeid. Rett note til rett tid. 
Spilt med en perfekt blanding av 
intensitet og måtehold. 
Oslo-Filharmoniens unge cellist 
Johannes Martens leverer med 
denne cden både et solid stykke 
kunsthåndverk, og et prisverdig 
prosjekt som beveger seg på siden 
av ung norsk mainstream. 
Musikkmaskinen Elliot Carter er 
fortsatt virksom i sitt hundrede år, 
og leverer musikk som er rikelig til 
stede i sitt eget begrensede univers. 
Musikk som oppfyller det den lover. 
Musikerne er på sin side suverene 
og løfter prosjektet over middelmå-
dighetene og til tider inn i andre 
sfærer. Som når Martens og fl øytist 
Tom Ottar Andreassen duellerer 
med fraseringer som våpen i 
Enchanted Preludes. Da kan vi 
snakke om kunst.

GLENN ERIK HAUGLAND

Enhetlig 
strykekvartett 
cd klassisk
Engegårdkvartetten
«String Quartets. Haydn 
– Solberg – Grieg»

1 2 3 4 5 6
Oppretter sammenhenger 
på tvers av historien

De tre strykekvartettene på dette 
 albumet er fra ulike tidspunkter, 
og med variasjon i stilistiske trekk. 
Joseph Haydns Stykekvartett i 
D-dur, opus 76, nummer 5, er en 
av de siste kvartettene Haydn 
skrev og er fra sent 1790-tall. Leif 
Solbergs Strykekvartett i h-moll, 
ble skrevet i 1945 og første gang 
framført i 1948. Edvard Griegs 
Strykekvartett i g-moll ble første 
gang fremført i 1878. Engegård-
kvartettens prosjekt er å sette de 
tre kvartettene i sammenheng. 
Den sene Haydn gir utfordringer 
for enhver romantisk behandling 
av strykekvartetten, og Solbergs 
kvartett er et sent eksempel på 
dette. Hos Solberg høres også in-
tegreringen av norsk folkemusikk, 
men i en ekstremt klassisk form. 
Dermed framstår også Griegs 
kvartett i et relieff, og for meg 
lyder den som cd-ens mest mo-
derne. Kvartetten spiller utsøkt; 
fi re instrumenter, en tanke. Og 
som i all god kammermusikk blir 
helheten større enn summen av 
delene.                         ERIK STEINSKOG

SOLID SOUL
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