
ALBUM: Utgivelsen av Bruckners
1. symfoni med Luzern Festivalorkes-
ter, som Accentus Music nettopp har
gitt ut, kommer som en slags siste
hilsen. Den ble spilt inn live (slik Ab-
bado nesten alltid foretrakk det) under
fjorårets Luzern-Festival i august, bare
dager før det som viste seg å skulle bli
Abbados aller siste konsertopptreden.
Da sto Schuberts Ufullendte symfoni
og Bruckners Niende og siste symfoni
på programmet.
Utgivelsen av Bruckners 1. symfoni

er en stor innspilling, en av de største.
Abbado lener seg ikke på de lange
linjene og de store flatene i Bruckners
orkestersats, men dirigerer med stor
omhu for hver minste frase. Slik tar de
lange strekkene og de voldsomme
klangutladningene form nedenfra og
opp, og innenfra og ut. På den måten
får han den voldsomme tyngden i
musikken til å sveve, nesten som den
var vektløs.

NEI, STORE GEBERDER VAR ALDRI
Abbados greie. Store fortolkninger,
derimot, leverte han gang på gang.
Karrieren var lang, og hadde mange
stasjoner, i perioder som uten unntak
ble til velsignelse for institusjonene
han ledet kunstnerisk. Han residerte
ved La Scala ogWiener Staatsoper, i
Salzburg og i London Symphony før
hans siste og lykkelige sjefsperiode
med Berlin Philharmoniker, der han
overtok etter Karajan i 1989. Og mira-
kuløst nok lærte dem å lytte til mu-
sikken enda mer nærgående, en kunst
Karajan allerede hadde beredt grunnen
for.
Berlin-perioden ble Abbados siste,

stasjonære. Da han overlot sjefsplassen
til Simon Rattle i 2002, hadde han
nettopp kommet seg etter alvorlig
kreftsykdom.

MEN HAN LA PÅ INGEN
måte inn årene. Allerede
samme år, altså i 2002,
grunnla han Festivalor-
kestret i Luzern, og i
årene som fulgte viet
han seg opprettelsen av
stadig nye ensembler:
The Chamber Orchestra
of Europe, Mahler
Chamber Orchestra,
Orchestra Mozart;
ensembler som alle har
oppnådd bemerke-
lsesverdige resultater og
rangerer blant de beste i
Europa. Han fikk så
visst en rik høst som
dirigent.
Selv har jeg i mange

uker nå kunnet vie meg
Abbados innsats, for-
medelst boksen med 41
cd-er somDeutsche

Grammophon ga ut i vinter (og som
faktisk også rommer Bruckner-inn-
spillingen som nettopp ble gitt ut
separat på Accentus.) Denne gedigne
samlingen rommer Abbados sym-
foniske arv, med komponister som
Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert,
Mendelssohn, Brahms, Bruckner og
Mahler. Musikalsk har det vært en
sann svir, der ganske særlig innspil-
lingene hans av Mahler og Beethoven –
og Mozart – har fått klinge fritt og
lenge. Er det et håp om at noen gir ut
Abbados store operaproduksjoner
(som er fenomenale), eller fruktene av
hans store innsats for den nyere mu-
sikken?

BOKSEN VEKKER OGSÅ MINNER til
live fra de gangene jeg fikk oppleve
ham på podiet, i Wien og i London,
posituren til en aristokratisk italiensk
intellektuell, politisk radikal, med en
vidunderlig gestikk på podiet. Noen
fikk kanskje syn for dette da Hoved-
scenen i NRK2 sendte et vakkert port-
rettprogram av ham sist søndag, stort
sett under arbeid med Adagio-satsen
fra Mahlers 10. symfoni og Mozarts
«Requiem».
Ingen store fakter, alltid uten parti-

tur og med evnen til å skape en enestå-
ende kontakt mellommusikerne og så
projisere det klingene resultatet ut mot
oss, på publikumsplass.

KÅRE NORDSTOGAS SERIEmed
Bachs orgelverker på LAWO har nett-
opp kommet med et nytt skudd på den
solide stammen. Dette må sies å være
en serie som har funnet sin form, til de
grader at det ut fra coveret alene er
nesten umulig å skille de enkelte ut-
givelsene fra hverandre. Nordstoga tar
for seg samling etter samling fra Jo-
hann Sebastians rikholdige orgelpro-
duksjon, og reiser rundt og spiller inn
på Europas fornemste instrumenter.
Denne gang spilles det på Schnitger-

orgelet i St. Martin-kirken i Gronin-
gen. Og det er Schübler- og Leipzig
koralene vi får høre, samenmed Kano-
niske variasjoner.
I Nordstogas hender følger vi oss

trygge på denne musikken, han fore-
drar med en velsignet ro, som gir mu-
sikken anledning til å klinge, helt ut.
Og han former hver og ett av stykkene
så vakkert, at det er en drøm.

Claudio Abbado
Lucerne Festival Orchestra
Anton Bruckner:
«Symfoni nr. 1»
(Accentus)

Nesten vektløs.

Kåre Nordstoga, orgel
Johann Sebastian Bach:
«Schübler- og Leipzig-
koralene. Kanoniske variasjoner»
(Lawo)

Velsignet orgelklang.

Claudio Abbado
Diverse orkestre
«The Symphony Edition 41
cd-er»
(Deutsche Grammophon)

Abbados store arv.

20. januar i år døde en av tidenes
største dirigenter, Claudio Abbado,
i sitt hjem iMilano. Han ble 80 år.

Ved reisens slutt

StåleWikshåland
swi@dagbladet.no

KLASSISK

ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 KULTUR 51


