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ANMELDELSER kultur
MUSIKK

Sangens
scene

Dannet enkelhet og streng lyrikk fra lærer og elev.
Young Elling,
sanger av Catharinus
Elling
Marianne Beate Kielland,
mezzosopran
Nils Anders Mortensen,
klaver
Voices of Women,
vokalverk av Fartein
Valen, Jostein Stalheim og
Ketil Hvoslef
Bettina Smith,
mezzosopran
Einar Røttingen, klaver
Lawo Classics 2014

«Å ta en sang» kan være en
ganske alminnelig ting – som
for å utstå livet og dets prøvelser, men uten større ambisjoner på musikkens vegne. Selv
om den romantiske lied åpenbart fikk status som kunst,
peker den tilbake på en slik
hverdagslig funksjon.
Denne utviklingen preger,
om enn litt på avstand, to nye
utgivelser med norsk vokalmusikk. Mezzosopran Marianne
Beate Kielland synger et
knippe tidlige sanger av den
norske romantikeren Catharinus Elling (1858–1942), nennsomt fulgt av pianist Nils
Anders Mortensen, mens Bettina Smith, også mezzosopran,
synger sanger av Fartein Valen
(1887–1952), samt vokalverk av
samtidskomponistene Jostein
Stalheim (1960) og Ketil Hvoslef (1939), igjen oppmerksomt
akkompagnert av pianist Einar
Røttingen.
Og det er nettopp dette som
gjør Mosses arbeid til virkelig
god kunst; ved å la det grusomme og det vakre gå hånd i
hånd, setter han betrakterens
etikk og moral på prøve. Og som
om ikke dette skulle være utfordrende nok i seg selv, gjør hans
bruk av en tilnærmet dokumentarisk stil at grensen mellom
kunst og virkelighet står i fare
for å viskes ut. Og hvis så skulle
skje, da er det ikke lenger bilder
av krig, men krigen i seg selv jeg
nyter synet av.
Estetisering av krig er et
klassisk kunst- og kulturhistorisk virkemiddel. Vakre bilder
av krig vekker motstridende
følelser og kan også i langt sterkere grad enn ord synliggjøre
andres lidelser. Fotografiet, sa
den amerikanske forfatteren
Susan Sontag i boken Å betrakte andres lidelse, er en del av vår
kollektive bevissthet, fotografier viser oss hva mennesker er

i stand til å gjøre, hva noen av
oss frivillig velger å gjøre. Fortellinger kan få oss til å forstå,
bilder hjemsøker oss.

Sigrun Hodne

Lærer og elev. Catharinus
Elling må ha vært en markant
musikkpersonlighet i hovedstaden på begynnelsen av forrige
århundre. Han hadde solid

 tdannelse fra blant annet
u
Leipzig, var opptatt av folkemusikk og virket som kritiker og
lærer. Sangene på Kiellands
plate er skrevet på 1880- og 90tallet og viser en kyndig, om enn
ikke akkurat eksperimentell
komponist, tydelig i arven etter
Schumann. Sangene har et konvensjonelt, tidvis forsiktig, og
tidvis nettopp hverdagslig preg.
Marianne Beate Kielland
har et presist øre for denne
siste dimensjonen; tilnærmingen er ukomplisert og likefrem, men uten at kontrollen
glipper. Klangen er rund og
velpleiet, samtidig er Kielland
umiddelbar på en måte som
passer Ellings dannede enkelhet godt. Mortensen følger opp
med oppmerksomt og uklanderlig klaverspill.
Fartein Valen, som fikk sin
første komposisjonsundervisning av Catharinus Elling,
skulle imidlertid for alvor
trekke lied-tradisjonen ut av de
pyntelige stuer og inn i en ambisiøs og avansert kunstsfære.
Sangene til Goethe-tekster, op.
6 og 7, er på typisk Valen-vis
gjennomkomponerte konstruksjoner i tonalitetens brytning, knappe og strenge i form,
men lyriske i uttrykk.
Bettina Smith har et mer
operatisk uttrykk enn Kielland.
Klangen er solid, iblant litt
massiv, og vibratoen kan til
tider bli vel heftig for min smak,
særlig i Valen-sangene. Samtidig gir det kanskje mening å
tolke Smiths uttrykk inn i en
mer moderne ramme, slik Valen
er mer moderne enn Elling.
Valen selv var dessuten nøye
med å påpeke det kraftfulle i
musikkens uttrykk, som ikke
måtte tenkes i forlengelsen av
hans egen vevre fremtoning.

Snevre rammer. Jeg vil likevel
si at Smiths erfaring med opera
– hun har gjestet flere internasjonale scener – kommer mer
til sin rett i Jostein Stalheims
drøyt 15 minutter lange Ophelia Scene, med tekst fra Shakespeares Hamlet. Betegnelsen
«scene» virker treffende, uttrykket er sparsomt utviklet,
men flyter fritt i en resitativisk,
talende strøm.
Klaversatsen er organisk, av
og til litt løst improvisatorisk,
selv om Stalheim for det meste
har funnet en god balanse
mellom fremdrift og ettertenksomhet. Særlig de stammende
partiene, hvor stemmen nærmest brekker seg inn i klaversatsen, fungerer godt. Tatt i betraktning det dramtiske stoffet,
kunne Stalheim imidlertid
strukket strikken noe lenger.
Noe av det samme kunne
sies om Ketil Hvoslefs From
the Gospel According to Maria
Magdalena, et verk som ifølge
omslagsteksten delvis er skrevet etter inspirasjon fra Stalheims verk. Som alltid hos
Hvoslef er ideene klare og
gode, uttrykket nærmest
nakent, noe som gjenspeiler
tekstens helt basale tematikk.
På den annen side oppleves
rammene for utviklingen av
det lekne materialet tidvis som
for snevre, på et vis for lette å
overskue. Det langt på vei resitativiske verket, på drøye 20
minutter, får dermed noe litt
tørt og statisk ved seg.
Sammenstillingen av de to
platene kan virke søkt, men jeg
vil påstå at de peker på noen
interessante linjer i norsk
vokalmusikk. Når fremføringene er så gode som her, trer
de tydeligere frem.
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TrAP søker daglig leder i 100% stilling

År null. En fortelling om 1945

Vi søker en daglig leder med stort
engasjement for et mer mangfoldig
kunst- og kulturliv i Norge.
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«Fabelaktig og klargjørende»
–The Times

Transnational Arts Production (TrAP) er en
ledende mangfoldsaktør med lang erfaring på
feltet for transnasjonal kunst. Vi gjennomfører
rundt 10 større og mindre kunstproduksjoner
i løpet av et år, og jobber multidisiplinært med
samtidige kunstuttrykk.
Se utlysning på trap.no
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