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Musikken er gammel, men hvordan skal vi spille den i dag – historisk korrekt eller i moderne nytolkning?

Lager nytt av gammelt
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Historisk korrekthet høres kanskje ikke så spennende ut, men
sannheten er at historisk oppføringspraksis og den såkalte tidligmusikkbevegelsen virkelig har
gjort barokk og klassisk musikk
mye mer lettfattelig og engasjerende for et moderne publikum.
Der hvor den senromantiske
spillestilen utover 1900-tallet
fremførte den eldre musikken
stadig fyldigere, tyngre og langsommere, spilte tidligmusikkentusiastene i samme tradisjon som
da musikken ble skrevet – med let-

tere rytmer og friskere klang på
historiske instrumenter.
På den andre siden har vi crossover-kunstnerne, som bruker den
gamle musikken til å lage nye uttrykk med nye instrument-, klangeller harmonisammensetninger.
Fallhøyden er betydelig større, for
ingen liker vel en som tar stor musikk og gjør den liten?
Ærbødighet

Reza e i Ragazzi – Reza og gutta
– tar nettopp den sjansen, og vinner, med platen Grieg Unheard.
Komponisten, dirigenten og
hip-hop-musikeren Aghamir promoteres av plateselskapet som en
kunstner med full ærbødighet
overfor Griegs musikk og null ærbødighet overfor konvensjoner.
Det første er helt sant, men det
siste er nok en overdrivelse. Platen inneholder et knippe av de fineste Grieg-sangene sunget av et
utvalg av Norges beste mannlige
operasangere, med Aghamir selv
ved flygelet. Nye arrangementer
inkluderer kor og en utbrodert
klaverstemme, men er veldig tro
mot Griegs nasjonalromantiske
uttrykk.
Den store forskjellen ligger hel-

Reza Aghamir (i midten med solbriller) har med seg et knippe av Norges beste operasangere på det som er
blitt en svært energisk innspilling av kjente og kjære Grieg-sanger.

ler i uttrykket, som er forfriskende
liketil. Her er ingen unødvendig
dveling, umotiverte temposkifter
eller innadvendte overtolkninger.
I stedet spiller de ut kontrastene,
setter melodien i sentrum og synger rett frem. Kanskje er det faktisk det man kaller «fra hjertet?»
Oslo Kammerakademi fornyer
på den andre måten, med historiske messinginstrumenter og arrangementer for klassisk blåseoktett, pluss kontrabass.
Slik bringer de videre harmo-

niemusik-tradisjonen fra 17- og
1800-tallet: blåseensemble for underholdningsanledninger. Under
tittelen Leipzig! samler de komponister fra byen som var et sentrum
for europeisk musikkutdannelse på 1800-tallet, med musikk av
Edvard Grieg og Johan Svendsen
som studerte der, samt danske
Emil Hartmann og Leipzig-konservatoriets professor Carl Reinecke. Arrangementene er laget av
ensemblets egen fagottist Trond
Olaf Larsen.

Det låter fint og er både fargerikt arrangert og spilt, uten at det
river særlig i meg som lytter. Det
er likevel interessant å lytte etter
sammenhengene mellom komponistene.
Reineckes musikk var ukjent for
meg, og det er spennende å høre
utgangspunktet til en komponist
og pedagog som hadde innvirkning ikke bare på Grieg og Svendsen, men på en hel generasjon europeiske komponister.
Maren Ørstavik
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