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CD: Trondheim Symfoniorkester under Daniel Reuss
(dirigent for bl.a. Akademie für alte Musik, Berlin) er ute
med en CD viet komponisten Ståle Kleiberg. Det må
sies å være en betydelig portrettering av en norsk kom-
ponist. Plateselskapet 2L står for utgivelsen, og tar den
gode lydproduksjonen med seg, som vanlig.
Kleiberg har valgt seg ut to solokonserter, en fiolin-

konsert fra 2005 og en noe eldre Kontrabasskonsert,
fra 1999.

I FIOLINKONSERTEN, DER MARIANNE THORSEN spil-
ler aldeles utmerket, møter vi mye av den Kleiberg vi
kjenner: lange melodiske linjer, et elegisk tonefall, mu-
sikk uten radikale løsninger, men på en måte som fun-
gerer. Vi fornemmer et uttrykksbehov som har funnet
sin form, og verket er fint smidd sammen.
Det er utmerket til et visst punkt. I hver av de tre

satsene opplever i hvert fall denne anmelderen at Klei-
berg har fått fram sine poenger, uten at musikken av-
sluttes der og da likevel. Men han skriver fint for orke-
stret, og ikke minst for Marianne Thorsens fiolin.

I KONTRABASSKONSERTEN, DERIMOT, BUTTER DET
kraftig. Ikke for Göran Sjölin, som spiler fint solo, noe
orkesteret gjør også under Reuss. Men i dette verket er
det som om flyten har stoppet opp. Formmessig låter
det kantet og forsert. Dette er så visst ikke musikk til å
hvile ut i, uten at Kleiberg vinner noe på forsøket på å
hente inn et annet uttrykksregister, heller.
Heinz Holliger er en av de finere vekstene i den tyske

samtidsmusikkens mangslungne flora. Nå er han ute på
ECMmed «Romancendres». Den inneholder to Holliger
verk, men han lar CD-en åpne med Tre romanser op. 22
for cello og klaver av Clara Schumann. De låter utsøkt,
godt ivaretatt av Christoph Richter på cello og Dénes
Cárjon på klaver.

MEN DET VILLE IKKE VÆRE HOLLIGER, om ikke valget
av Clara Schumann også berørte utgivelsens større
prosjekt. Og det er, som så ofte hos Holliger, knyttet til
opparbeidelsen av fortid og tradisjon i tysk kunst. Vi
snakker om et avsnitt rundt 1853, der navn som Clara
og Robert Schumann, men også Friedrich Hölderlin,
Bettina von Arnem og Johannes Brahms dukker opp.
Historiene rundt denne brokete tiden med innfløkte

livsløp som slynger seg i hverandre er fascinerende nok,
og fortelles i programnotisene. Men spranget til det
klingende er langt, og jeg undrer megmange ganger på
om ikke musikken skrives for tett inn i slike historie.
På sine egen premisser klinger den nemlig sart og

vakkert. I tittelverket, «Romancendres» dreier det seg
om å lese sammenhengene liksom tekst i aske. Og på
forunderlig vis maner Holliger fram en klang som pas-
ser beskrivelsen. I «Gesänge der Frühe» benytter Holli-
ger seg av den hørespill-estetikken som vi ofte møter i
tysk samtidsmusikk, og blander musikk med større
spenn. Men han makter å holde fascinasjonen, like til
slutt.

HARMONIA MUNDIS GJENUTGIVELSE AV GESUALDO-
MADRIGALER, med Les Arts Florissants, er det bare å
applaudere. Det var en av fineste Gesualdo-innspil-
lingene da den kom, med en skjør og fin klangprofil på
de sære samklangene hos denne vidunderlig manierte
komponisten. Og den fortsatt av det fineste du kan få
tak i, når Gesualdos musikk bringes på bane.
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