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CD: Sjelden har vel disse fiolinstykkene til Bartók vært
spilt så bra som på denne Simax-utgivelsen. Faktisk er det
slik at de svært sjelden blir spilt i det hele tatt, verkene fra
Bartóks læreår og fra hans aller siste tid, med noen mer
kjente ungarske folketoner midt i.
ELISE BÅTNES FRAMSTÅR som en solist i særklasse, med

myndig strøk og klokkeklar intonasjon. Hun får verdig motstand på klaverkrakken. Håvard Gimse ikke bare følger
henne som en skygge, men byr også på betimelig motspill
slik at det blir liv i helheten.
Likevel får repertoarvalget meg til å stusse.
Eller rettere sagt, til å savne noe annet, når først musikere av Båtnes’ og Gimses format tar fatt i Bartók. Komponistens to fiolinsonater fra begynnelsen av 1920-tallet for
eksempel, to av fiolinlitteraturens mest drastiske og utfarende verker, og så sørgelig sjelden spilt. Målt mot en slik
standard, som altså er Bartóks egen, blir verkene som Båtnes og Gimse har valgt til denne utgivelsen petitesser.
Ungdomsverkene er OK som tidlige stiløvelser, men heller
ikke mer. Og den siste solosonaten for fiolin klinger i partier
matt, fra en fase der konvensjonene igjen begynner å feste
grepet om komponisten.
«ANGELA & ROBERTO FOREVER» heter det så fagert på
EMIs oppsamling av duetter mellom Roberto Alagna og
Angela Gheorghiu, plukket fra større innspillinger fra midt
på 1990-tallet.
Men utgivelsen blir snarere en påminnelse om hvor
forgjengelige de store stemmene er, særlig nå til dags. Nå
er håndplukket på denne utgivelsen utsøkt, perler mest fra
det franske repertoaret fra den tida da Alagna enda var en
av de store nye og Gheorghiu i ferd med å folde seg ut for
alvor. Det er like før Alagnas stemme begynner og falme alt
mens Gheorghiu, skulle det vise seg, ennå ikke har nådd
toppen, som en av vår tids aller største sopraner.
Derfor nyt disse duettene, lydfestet akkurat i rett tid,
mens musiseringen til de to enda klinger som et løfte om
lykke, og der orkesterpartiene lever opp til det med navn
som Claudio Abbado og Antonio Pappano på dirigentpulten.
ENGEGÅRDKVARTETTEN ER ET AV de nyeste tilskuddene
på kammermusikkfronten her til lands. Nå er de ute med
sin første CD, på 2L, labelen for lydfriker av alle slag.
Det er blitt en ujevn utgivelse. Først med tanke på programsammensetningen. Man kan nok si mye positivt om
Leif Solbergs h-moll kvartett fra 1945, men stilt sammen
med Joseph Haydns opus 76/2 og Griegs g-moll kvartett
faller verket rett og slett igjennom.
Engegårdkvartetten har markert seg med en kraftfull
tone i konsertsalen, noen ganger med førstefela litt rufsete
og ute av rytmisk fokus. På CD, i Haydn, klinger den mer
samlet, og Haydn får liksom musikerne til å spisse ørene litt
ekstra i den harmonisk utfordrende langsomme andresatsen. Men ellers savner jeg en mer finstilt tolkning. Det
dreier seg tross alt om Haydn på sitt mest subtile, der han
ikke lenger nøyer seg med å vise hvordan han behersker
den nye strykekvartettsjangeren, men for alvor å begynne
å bøye og bende på det forventede formatet. De utfordringene skøyter de fire musikerne forbi.
MEN I GRIEG KLAFFER ALT. Det er et trøkk i kvartetten som

vi knapt har hørt maken til i Grieg, her kommer virkelig
Engegårdkvartettens formidable og store klang til sin rett.
Grieg ville ha frydet seg!
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KONSERT: Det var som et
Peer Gyntsk bukkeritt. Arcadi Volodos satt på pianokrakken som
soloist i Rachmaninoffs Tredje
Klaverkonsert og Jukka-Pekka Saraste sto i spissen for orkestret,
uten at det var helt klart hvem
som førte an i det store, svimlende svevet som åpnet sesongen i
Oslo-Filharmonien tidligere denne uka.

Angela Gheorghiu
& Roberto Alagna
«Angela & Roberto forever»
(EMI)
Håndplukkede perler.

MONUMENTALT: Valborg Frøysnes og Svein Solenes i «Sigurd Slembe», i Bjørnson-trilogien som går
over nær 20 år.
Foto: Arild Moen, Teatret Vårt

Krav og belønning
«Sigurd Slembe»
Av Bjørnstjerne Bjørnson,
bearbeidet av Carl Morten
Amundsen.
Teatret Vårt.
Med: Svein Solenes, Hilde M. F.
Bergersen, Isa Aouifia m.fl.
Regi: Uwe Cramer.
Utfordrende, men rikt.
Anmeldt av Lillian Bikset

TEATER: Bjørnstjerne Bjørnson skrev ikke mindre enn tre
skuespill om Sigurd Slembe. Når
Teatret Vårt nå spiller dem alle
som en helaftens forestilling, både understreker de og utfordrer de
hans rykte som deklamasjonsteatrets dramatiker. «Sigurd
Slembe» framstår som to forskjellige oppsetninger: En før og en etter pause.

Krav

Engegårdkvartetten
Haydn, Solberg, Grieg
(2L)
Det topper seg til slutt.

«Seht die Sonne», som uten blygsel henter inn den flotte romantiske orkestergestikken fra den
tidlige Schönberg som Lindberg
hadde lånt tittelen fra. Han maler
med bred pensel og favner hele
paletten fra seinromantikk til den
store, symfoniske samtidsmusikktradisjonen. Helt uanstrengt
beveger han seg i et rikt uttrykksregister, der ikke en frase klinger
forslitt.
Og Saraste holdt seg ikke tilbake, men spente buen høyt uten at
vi et øyeblikk ble engstelige for at
den skulle briste. De unnslo seg
ikke for å stille helt om en tredje
gang, i Ravels «Daphnis et Chloë»
(2. Suite). Der hentet Saraste fram
alt raffinement som Ravel omhyggelig har lagt inn i musikken,
og slapp samtidig løs en desperasjon som ellers må nøye seg med å
ulme i denne musikken.

«Sigurd Slembe» krever stor tålmodighet av
sitt publikum. Men belønningen kommer.

lillian.bikset@online.no

Suverent spill – annenrangs musikk.

Volodos som suveren klavervirtuos med et utrolig grep om
den krevende klaversatsen viste
seg å være helt innforlivet med
den store russiske virtuostradisjonen. Han spilte som om han
var et orkester helt alene. Omsorg
for å stille seg inn etter orkesteret
plaget ham ikke der han bøyde og
tøyde fraseringen helt idiosynkratisk, helt på russisk maner. Og
på den andre siden Saraste med
evne både til å holde orkesteret i
et fast grep og med øre for Volodos’ kraftfulle sprell.
Det skapte en friksjon mellom
klaver og orkestersatsen som er
sjelden å oppleve. Men som ble så
umåtelig flott, fordi det aldri var
tvil om nærkontakten mellom orkester og solist i det elleville livtaket mellom dem, når de først hadde kastet seg utfor skrenten.
Og så, Magnus Lindbergs nye

«Sigurds første flukt» og «Sigurds
andre flukt» spilles som to separate akter innenfor en og samme
spilleøkt før pause. Her møter vi
den unge Sigurd, først ambisiøs
og søkende, dernest gradvis mer
desillusjonert og tvilende.

Redigeringen av de opprinnelige stykkene er kraftig, og mange
av tekstpassasjene er løsrevne
nok til at sammenhengen mellom
dem blir uklar. For publikum kan
det være en fordel å kjenne handlingen før de går i teatret, men akkurat det er en nokså usannsynlig
forventning, all den tid «Sigurd
Slembe»-skuespillene ikke lenger
er å få kjøpt i vanlig bokhandel
(du må på antikvariat, be om første bind av Bjørnsons samlede).
Enklere blir det ikke av at det i
hovedsak er valgt en distansert
spillestil. Skuespillerne framsier
ofte sine lange replikker bortvendt fra publikum, rettet mot
bakvegg eller sidevegger. Tonen er
nøktern, til tider nesten uttrykksløs, inntil deklamasjonen brytes
opp av brå utbrudd, av sinne, latter, galskap eller armhevninger.
Rekvisittene er ofte anakronismer, som aviser, skytevåpen og
bærbar pc i tidlig middelalder, noe
som skaper dels komikk og dels
forvirring.

Belønning
I første del av oppsetningen er det
ordet som står i sentrum. Selv når
handlingen er dramatisk, er det
ordet det fokuseres på.

Maksimen er ikke nåtidens rådende: «show, don’t tell» («vis
det, ikke fortell det»). Den tilhører i stedet Bjørnsons samtid:
«tell, don’t show». Tungt kan det
være, men traurig er det ikke. For
ordet er velformulert. Tekstpassasjene er av og til vakre og poetiske, av og til beskrivende. Noen
av partiene er moralfilosofiske,
noen konkrete, andre mer metaforiske.
Etter pause – i «Sigurds hjemkomst» – skifter energien. Ord,
handling og form intensiveres.
Konfliktlinjer tydeliggjøres og
forskjellene mellom Sigurd og de
øvrige aktører blir i større grad
synliggjort. Vi gis et sterkere innblikk i de forskjelliges mål og motivasjoner. Samtidig virker valget
av sceniske virkemidler mer gjennomtenkt. Stilistiske grep vi allerede har sett i bruk settes inn i nye
sammenhenger, samtidig som
nye stilgrep tas i bruk. Nå stemmer virkemidlene også bedre
overens med trilogiens monumentalitet og tematikk, spesielt
(de nye) gruppetablåene.
I sum blir «Sigurd Slembe» en
teateraften rik på inntrykk. Men
ikke vent at den skal være lett tilgjengelig.

