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Død hund, levende løve
Snoop Dogg blir av og til så entusiastisk på vegne av
fred, reggae og fruktjuice at det nesten blir parodisk.
Stilt overfor Reincarnated, det nye albumet
til Snoop Lion, alias Snoop Dogg, alias
Snoop Doggy Dogg, er det så altfor lett
å slippe til sin indre kyniker. Den gamle
bikkja har nemlig reist til Jamaica, latt
seg inspirere av rastafaribevegelsen,
blitt «gjenfødt» som løve, og begått et
reggae-album der han i hovedsak synger,
sammen med hipsterdemonen Diplo
fra Major Lazer, og han har latt Vice
Magazine filme prosessen. Det hjelper
neppe heller at reggaelegenden Bunny
Wailer, mannen som ga Snoop løvenavnet,
har fordømt «gjenfødselen» som et rent
PR-stunt, eller at «uavhengige» jamaicanske rastafarigrupper visstnok allerede
har rukket å true Snoop på livet hvis han
noen gang setter sine ben på øya igjen.
Ser man litt større på det, kan man
innvende at Snoop, enten han nå er
bikkje eller løve, faktisk trengte en slags
gjenfødelse nå. 20 år og 13 album inn i
solokarrieren er det klassiske debutalbumet Doggystyle (1993) fortsatt referansepunkt for alt han har gjort senere. Særlig
på de siste albumene har vi sett en artist
som rastløst har gått fra én sjanger til en
annen, fra country til hyphy til Damon
Albarn-samarbeid til gammeldags g-funk,
men uten å forplikte seg, uten å finne det
han leter etter.
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Rastløs og slapp. De siste årene har vi
møtt ham som hallik, realitystjerne, fotballtrener og DJ. Og i februar kom nyheten om at han jobber med en barnebok
om marihuanarøykingens gleder. Snoop
finner seg til rette i alle disse rollene, men
på plate har han ikke helt klart å skape
noe rom der han også kan være noe annet
enn Snoop Dogg, mannen bak Doggystyle,
en av historiens beste rapskiver, samt en
imponerende rekke enkeltstående hits.

Snoop er ikke interessert i
å tilføre reggaesjangeren
noe nytt. Han er interessert i hva reggaesjangeren
kan tilføre ham.
Det er neppe tilfeldig at det eneste
albumet Snoop har virket relativt skjerpet
på de siste, tja, syv årene, er samarbeidet
med Wiz Khalifa på soundtracket til
stonerkomedien Mac & Devin Go To HighSchool (2011). Der spiller Snoop en rolle
som riktignok er basert på ham selv, men
som like fullt er definert som en rolle,
noe han er forpliktet på. Når Snoop har
prøvd å finne seg selv på ordinære studioalbum, har han vendt tilbake med total
likegyldighet utover den obligatoriske
ene hiten per album som har holdt ham
flytende siden 2006.
Reincarnateds beste spor, Akon-coverversjonen «Tired of Running», handler

Lykkelig. Vi trenger selvsagt ikke overdrive
likevel. For nei, Snoop er ingen stor
sanger, og prøver ikke engang å konkurrere med de jamaicanske gjestene, som
overtar showet så snart de får sjansen.
Snoops patois er absolutt latterlig, og
ofte blir han så entusiastisk på vegne av
fred, reggae og fruktjuice at det hele blir
parodisk. Etter en stund tar man seg i
å savne sexpraten fra de vanlige Snoop
Dogg-utgivelsene. Men han går ikke på
tomgang. Han virker lykkelig og fri. Og
det er befriende å høre ham over én type
produksjon gjennom et helt album, noe
som ikke har skjedd siden Snoop forlot
plateselskapet No Limit i 2000.
Hovedprodusent Diplo har gitt
albumet en stor, åpen og poppete lyd, og
passer på å variere det musikalske uttrykket fra låt til låt. Stadig legger han inn
referanser til Jamaicas mange æraer og
stilarter, fra Lovers Rock til moderne dancehall. Man er aldri i tvil om at dette er en
«hvit» gjenskaping av den rike jamaicanske musikalske arven, men det er en kjærlig og kunnskapsrik gjenskaping like fullt,
rik på detaljer, nyanser og bass. Man kan
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symptomatisk nok om å rømme fra loven
og om hvor slitsomt det er, alt sammen.
«And I’m tired of the runnin’, tired of the
runnin’ / Tired of the runnin’, runnin’
from the law / Baby you gotta believe
me», synger Snoop. Og jeg tror ham.
Men Snoop høres egentlig ikke trøtt ut på
dette albumet. For første gang på lenge
har han det gøy på plate.

www.nb.no

Det Oslo-baserte tidligmusikkensemblet
Barokkanerne har siden debuten i 1989
vært aktive på konsertfronten. Diskografien er derimot mer beskjeden, med én
tidligere plateutgivelse (2008). Når de nå
er aktuelle med platen Empfindsamkeit!
– symfonier og konserter av Carl Philipp
Emanuel Bach, er det all grunn til å juble:
Det jeg hører her, får meg til å danse som
en tenåring!
Carl Philipp Emanuel Bach er
kanskje den av Johann Sebastians tre
komponistsønner som er best kjent i dag.
Barokkanerne har valgt to symfonier og to
konserter, henholdvis for obo og cembalo.
Musikalsk befinner vi oss i overgangen fra
senbarokkens snirklete kontrapunkt og
pompøse stil, til et lettere, mer melodisk
orientert og umiddelbart uttrykk. Musikken er slagferdig, rapp, men også elegant
og følsom (empfindsam). Samtidig trekker
den med seg en barokk skygge; det gløder

Han er fri: For første gang på lenge høres Snoop Dogg lykkelig ut

godt kalle albumet tannløst, og påpeke at
ingenting på Reincarnated egentlig tilfører
den jamaicanske musikken noe som helst,
eller verre, at få, om noen, av disse låtene

fortsatt i den dristige harmonikken, for vi
har ennå ikke nådd klassisimens pudderaktige høflighet.
Autentisk. Musikken er i det hele tatt lett
å like – men vanskelig å spille. Likevel,
Barokkanerne er under oboist Alfredo
Bernardinis ledelse helt på høyden, og
nettopp derfor fortjener platen en særlig
kritisk oppmerksomhet. Hva kjennetegner
Barokkanernes tolkninger?
Generelt vil jeg si at det gjennomgående låter både inspirert og reflektert.
Ansatsen er markert og samlet, fraseringen bevisst, men også levende og umiddelbar. Ensemblet er for det meste godt
balansert, og tilstrekkelig transparens
åpner for friske initiativ fra de enkelte
gruppene.
Solistene i de to konsertene, Alfredo
Bernardini i obokonserten i Ess-dur (Wq
165) og cembalisten Christian Kjos i konserten i d-moll (Wq 17), gjør en fin jobb.
Kjos, som også tar hånd om continuostemmen i de øvrige verkene, har i tillegg
skrevet en fin introduksjonstekst, blant
annet med fascinerende sitater fra Charles

