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Kraftfull enegjenger
ALBUM: Det er Simax som står for Valen-utgivelsen, med den litt omstendelige undertittelen «On the
path to his modernism». Men når CD-en først begynner
å snurre, er det ikke det minste omstendelig.
Den begynner litt nølende, med den ufullførte og litt
forsiktige Strykekvartetten opus 0, et elevarbeid under
Catharinus Elling, som skaffet Valen innpass på konservatoriet i Berlin i 1911. Der ble han ikke værende mer enn
et år. Han la den stivbeinte undervisningen på Konservatoriet bak seg og ga seg sine egne studier i vold, midt
i hjertet av den sentraleuropeiske musikkulturen. Han
studerte på egen hånd, og sugde til seg det han maktet
av samtidens musikk, Reger, Wagner, Bruckner, Schönberg og mange andre.
OG HAN SETTER SIN EGEN MUSIKALSKE KURS . Det er

to av de viktige verkene i dette strekket – som gikk mot
atonaliteten – som vi kan høre på denne utgivelsen,
Fiolinsonaten op. 3 og Trioen op. 5, altså verkene umiddelbart før og etter orkestersangen «Ave Maria».
På mange måter kan man si at begge verkene kretser
om klaversatsen. Og når den spilles slik Smebye gjør
det, i begge verkene, er den en åpenbaring. Smebye tar
så å si Valens berømte utsagn: Men de behøver jo ikke
spille meg slik jeg ser ut!, på ordet. Mer kraftfullt og
ekspressivt har jeg aldri hørt Valen spilt før.
Samspillet med Tor Johan Bøen på violin i begge
verkene og med Johannes Martens på cello i Trioen er
eksemplarisk.
SLIK BLIR MUSIKKEN HELDEKKENDE , for noe av det
mest temperamentsfulle jeg har hørt av norsk musikk.
Og lydproduksjonen stiller seg ikke i veien, her får vi
uttrykket rett inn.
NÅ ER OSLO-FILHARMONIEN UTE MED CD på en sentral label igjen, Ondine, selv om det er litt uklart om det
var Truls Mørk eller Valery Petrenko som Ondine var ute
etter (Mørk har spilt inn flere CD-er nettopp på Ondine
tidligere.)
Sjostakovitsj’ to cellokonserter står på programmet,
kjernerepertoar for Mørk, og opptakene er gjort i Oslo
Konserthus i januar i fjor. Og de er ikke helt gode.
LYDPRODUKSJONEN GIR EN MERKVERDIG tørr klang,
til og med Mørks vakre cello har vanskelig for å skinne i
den første Cellokonserten. Og Petrenko og orkestret blir
liggende merkelig nøytralt i bakgrunnen, med unntak
for noe få enkeltstemmer som noe umotivert løftes
fram. Den andre Cellokonserten fungerer bedre klanglig, og er jo også musikalsk rikere. Mørk profileres bedre
her, og en liten gevinst kan vi også notere for orkesterklangen. Men summen skuffer.
MARIANNE BEATE KIELLAND er ute med en vakker
samling Grieg-romanser – «Haugtussa», «Vinjesangene» og noe av Ibsen-sangene – på Lawo, og blir aldeles
utsøkt akkompagnert av Nils Anders Mortensen på
klaver.
Det dreier seg om noe av det fineste som finnes av
romanser, og de virker sterkt der de går så tett på kjærlighetsmøter, fulle av sorg og savn. Kiellands mezzo står
fint til musikken. Men hun legger så stor vekt på vokalene, at den språklige artikulasjonen nesten blir borte.
Dermed drukner nesten den vakre nynorske språkmelodien i velklang. I så måte føler jeg meg litt snytt.
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