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Vakkert møte med et 
nytt instrument.

NoeN gaNger  finner man 
igjen plater som som hadde 
fortjent langt mer oppmerk-
somhet. Gitarist Kim Myhrs 
besnærende soloplate «All 
your limbs singing» er en slik. 
Kun spilt inn med en akustisk 
12-strengs gitar, er dette på 
mange måter et studie i hva en 
kreativ artist med forskerfrak-
ken på klarer å få ut av et nytt 
verktøy. 

Det ligger en voldsom  
skaperkraft i musikerens møte 
med et nytt instrument, og 
dets iboende muligheter og 
klangfarger. 

Hovedsatsingen i Myhrs 
traktering av gitaren er også 
det som gjør størst inntrykk. 
Den repetitive strømmen 
av akkorder skaper en 
helt ny verden av over- 
toner. Råskapen i det moto-
riske arbeidet når plekteret 
føres opp og ned strengene i 
stor fart skaper friksjon mot 
koret av strenger som synger 
av full hals. Gitarkroppen 
resonnerer og skaper overras-
kende og svulmende klangfar-
ger som villeder ørene – her 
kan du nærmest høre strykere, 
sangere og blåseinstrumenter. 

Myhr utforsker også andre 
sider ved instrumentet, og 
går minimalistisk til verks. 
Han er tålmodig, og skaper 
dermed meditative rom rundt 
hvert enkelt stykke. Her tref-

fer «Leaping into periphery» 
mest, med sin hektiske grunn-
struktur og tydelige improvi-
satoriske lekenhet. Musikken 
befinner seg hele tiden i 
gråsonen mellom komposi-
sjon og improvisasjon. Ideene 
er utviklet i forkant, men det 
er tydelig at gitaristen gir seg 
hen til øyeblikket, og dermed 
også møter musikken og lyt-
teren på nye måter hver gang. 

Tross fiffige måter å trak-
tere gitaren på – gitaristens 
fascinasjon for instrumen-
tet har hovedsakelig vært 
kunstnerisk og ikke teknisk. 
Resultatet er derfor både ny 
og svært vakker musikk.
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Her danses det iallfall 
ikke oppå bordene.

Det er éN tiNg  jazzens stan-
dardlåter har til felles: evnen 
til å fungere som musikalsk 
lim. Jazzmusikere som aldri 
har spilt sammen før, eller 
kanskje ikke på lenge, kan 
samles om låter, og bruke dem 
som et springbrett for impro-
visasjon og samspill. 

Det er nettopp det pia-
nist Keith Jarrett og bassist  
Charlie Haden gjorde i 2007, 
og som utgjorde musikken på 
den kritikerroste «Jasmin» fra 
2010, og nå også materialet til 
«Last Dance».

Tilbake på 60- og 70-tallet 
revolusjonerte de to jazzen. 
Denne platen er innspilt i  
Jarrets hjem, og med liten 
eller ingen forberedelse 
brukte de to musikerne stan-
dardlåter for å finne tilbake til 
hverandre. Og det gjorde de 
tydeligvis. 

Musikken utstråler en 
varme og årvåkenhet man 
gjerne finner når gamle ven-
ner møtes. Jarretts endeløse 
virtuositet og blomstrende 
uttrykk settes på mange måter 
opp mot Hadens enkle og ren-
skårne akkompagnement, og 
kombinasjonen er god som 
noen gang. 

Det er et sofistikert snev 
over musikken, der de blant 
annet trakterer klassikerne 
«My Ship», «’Round Mid-
night», «It Might As Well 
Be Spring» og den nydelige  

Gordon Jenkins-låten «Good-
bye».

På «Last Dance» finnes 
ingen nye arrangementer eller 
moderniseringer av låtmateri-
alet, annet enn små avstikkere 
de kommer på i øyeblikket. 
Det er nærmest provoserende 
nøkternt – som et slags tilsvar 
til all den ustoppelige produk-
sjonen av ny musikk ellers i 
verden. Enkelheten i å spille 
melodier som er blitt repetert i 
det uendelige. Den urokkelige 
formoppbyggingen, og aske-
tiske roen. Artister som satte 
fyr på verden med frijazz og 
eksperimentering møtes til en 
rolig dans. Til standardlåtene 
– der alle jazzmusikere har sitt 
utgangspunkt.
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Ukens konsert

Grieg i Bergen
Mandag denne uken 
startet kammermu-
sikkfestivalen «Grieg in 
Bergen». Frem til slut-
ten av august vil det bli 
arrangert 40 konserter 
i Korskirken, med mu-
sikere fra over ti land. 
I kveld skal fiolinist 
Michael Sussmann, 
som også så er kunst-
nerisk leder for Grieg in Bergen, og pianist 
Mai Goto fremføre verk av Händel, Franck 
og selvfølgelig Grieg. Fra Grieg er det hans 
første fiolinsonate som står på programmet. 
Den hadde premiere i Leipzig i 1865 med 
Anders Petterson på fiolin. 

Senere i sommer skal Sussmann fremføre 
Griegs tredje fiolinsonate.  
Klokken 19.30 i Korskirken.  

Det både musikken og livet 
handler om for meg, er stil

Miles Davis

Beethoven: Complete Sonatas, Augustin 
Dumay, Maria João Pires, Deutsche 
Grammophon, 2002
Det var mye Beethoven 
på programmet under 
Festspillene i år. Blant 
annet tre fiolinsonater 
sublimt spilt av Isabelle 
Faust og Alexander 
Melnikov. Slike opplevelser vekker minner; 
om andre tolkninger, andre kunstnere. Jeg 
gikk hjem og sjekket platesamlingen min. 
Og fant mange gode, gamle innspillinger. 
Men skulle jeg i dag kjøpe alle fiolinsonatene 
på plate, ville jeg trolig valgt en nyere ut- 
givelse, nemlig boksen med Augustin 
Dumay og Maria João Pires fra 2002. Sam-
spillet deres er formidabelt, de får musik-
ken til å strømme og flyte, spontant, nesten  
improviserende. Og setter sitt eget, per-
sonlige stempel på hver enkelt sonate. At 
Dumay av og til tar seg noen friheter med 
fiolinstemmen – det er slikt som skjer i kam-
pens hete.   

PeteR lARSen

Fra platesamlingen

nye skogen (slik det står i CD-
heftet), velegnet til å gå seg vill 
i. I hvert fall klarer Goebbels å 
speile den harde virkeligheten 
gjennom støyelementene. Sam-
tidig lar han disse kontrasteres 
av flere vakre melodier. 

Han er på sitt aller fineste i 
den ene satsen som inneholder 
menneskelige stemmer. I «Cha-
conne/Kantorloops» bruker han 
opptak av jødiske kantorer stort 
sett sammen med strykere. Det 
munner ut i en drømmeaktig 
stemning. 

Zappa var selvlært  som mu-
siker og komponist. Han drev 
også en god del gjøn med tidens 
fenomener, ikke minst stjerne-
statusen hos enkelte av sine 
musikerkolleger. 

Han var heller ikke redd for 
å være temmelig eksplisitt med 
seksuelle referanser (hans fan-
tastiske dialog mellom musikere 
og kvinner som absolutt ikke er 
groupies fra «Fillmore East» 
(1971) kan være et eksempel). 

At han kaller et stykke «G-
spot Tornado» (utgitt på «Jazz 
from Hell» i 1986) følger denne 
linjen. Det er for øvrig den mest 
livlige og tilgjengelige låten på 
denne platen, og kunne like 
gjerne ha vært på repertoaret til 
et jazzorkester av en viss stør-
relse. 

Hvilket annet repertoar den 
godeste Zappa hadde i tankene, 
får hver enkelt fundere over.

«perfect straNgers»  er litt på 
utsiden av det vi er vant til av 
samtidsmusikk, særlig Zappas 
komposisjoner er uten mange 
av kjennetegnene på de siste 
tiårenes mest eksperimentelle 
komposisjoner. Dermed er også 
musikken mer tilgjengelig for de 
fleste. 

Goebbels blander støy og 
klassisk musikk i elegant kom-
binasjon som fungerer som en 
sympatisk enhet. Også han ska-
per vakre melodier. Begge kom-
ponistene har åpenbar vilje til å 
kommunisere med publikum.
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