
ONSDAG 10. JUNI 2015 KULTUR 31

CellistenTanja Tetzlaff gjør furo-
re under årets Festspill i Bergen.
Og fortsetter med det samme,
også på platefronten. I disse da-
ger er hun ute på Ondine sam-
men med sin bror, fiolinisten
Christian Tetzlaff og pianisten
Lars Vogt.
Sammen tar de for seg intet

mindre enn Johannes Brahms’
tre Klavertrioer. De spenner fra
Klavertrio nr. 1, op. 8, som satt
langt inne før komponisten fikk
satt endelig punktummed en re-
vidert versjon, og helt fram til
op. 101, altså Klavertrio nr. 3.

MEN DET fornemmes ikke som
noe sprik mellom tidlig og mo-
den stil. Allerede opus 8 har fyl-
den og rikdommen som kjenne-
tegner komponisten, og har det
typisk brahmske som gjør det til
sånn en fryd å spille ham: erfa-
ringen av sjikt som overlagrer
hverandre og får det til å skje så
mange ting under hendene, på
en og samme tid. Men også den
forunderlig utarbeidete sam-
menhengen, der det bølger, men
med konsekvens og indre sam-
menheng.
Musikerne utgjør en formida-

bel trio og er suverene i samspil-
let. Likevel er det noe med ut-
trykket i Tanja Tetzlaffs celloto-
ne, som får henne til å framstå
særskilt rik musikalsk, alltid helt
synkron i samspillet og likevel
alltid som noe helt for seg selv.

MARK PADMORES tenorstem-
me er en av de vakreste og mest
uttrykksfulle jeg noen gang har
hørt. Nå har han tatt for seg Lied-
tradisjonens begynnelse, så å si
sanger i forkant av at det utvikler
seg en egen Lied-tradisjon. Sam-
men med hammerklaver-spil-
lende Kristian Bezuidenhout tar
han for seg et lite knippe sanger
signert Haydn og Mozart, melo-
disk vakre og med en følbar stig-
ning uttrykksmessig når vi går

fra Haydn til Mozart.
Mendet er Beethoven som fyl-

ler det meste av programmet,
med et desidert høydepunkt i
den mest berømte (og lengste)
tittelen, «An die ferne Geliebte»,
egentlig en samling av seks deler.

Den har mye Beethoven-my-
tografi knyttet til seg, av typen
«henne han aldri fikk», «for-
smådd kjærlighet» og sånt. Der
får vi neppe noen svar noen
gang,men det er ingen tvil om at
dette er Beethoven på sitt mest

umiddelbart uttrykksfulle.
I det hele tatt formidler Pad-

more og Bezuidenhout et over-
bevisende inntrykk av en eks-
pressiv og mer umiddelbar Beet-
hoven, enn det mer vanlige bilde
av den kraftfulle og dynamiske
komponisten.
Alene det gjør utgivelsen verd

å låne øre til.

BERGEN BAROKK bedriver
gjenbruk av selveste Johann Se-

bastian Bach på sin seineste La-
wo-utgivelse, og serverer en vel-
assortert blanding av verdslig og
kirkelig musikk – i egne arrange-
menter!
Det låter fint og på en måte

uortodokst. Men samtidig blir
det noe paradoksalt i at in inten-
dert fri behandling avpartiruene
også får det hele til å låte litt for
likt, mindre som Bach selv, og
mer somBergen Barokk, hele ut-
givelsen igjennom.
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Noen ganger lykkes det å spille fram nye sider ved kjente komponister.

Christian Tetzlaff, fiolin; Tanja
Tetzlaff, cello; Lars Vogt, klaver.
Johannes Brahms: «Klavertrioene»
(Ondine)
Brahms på sitt aller fineste.

KLASSISK

Ståle Wikshåland
swi@dagbladet.no

Mark Padmore, tenor; Kristian
Bezuidenhout, hammerklaver
Sanger av Haydn, Mozart og Beethoven
(Harmonia Mundi)
Vakkert klingende sanger

Bergen Barokk
«Domestic Bach»
(Lawo)
Uortodokst, og samtidig litt monotont.

Solister med særpreg

Ingvild Skare Thygesen (22) ble
for alvor kjent da hun deltok, og
vant, TV 2s realityprogram
«Farmen» i 2012.
Nå har Odda-jenta funnet

kjærligheten med den profi-
lerte ekstremsportutøveren
Bjørn Magne Bryn (37), og
bekrefter dette overfor Se og
Hør.

Siden deltakelsen i «Farmen»
har Thygesen reist en del, og det
siste året har hun med jevne
mellomrom jobbet for TV 2,
blant annet for TV 2 Sportska-
nalen, med programmet «Su-
perjentene».
Innepågården fanthunog-

så tonen med deltaker Endre
Aabrekk, hvor de senere gikk
ut og bekreftet forholdet
dem imellom i januar i 2013.
Seinere sammeår tok imidler-

tid forholdet slutt.
– Jeg kan bekrefte at det er

slutt.Men selv omdet ikke varte
så lenge, angrer jeg ikke på at vi
ble sammen, saAabrekk til Se og
Hør den gang.

Har fått ny kjæreste

FANT TONEN: Ingvild Skare
Thygesen bekrefter forholdet til
Bjørn Magne Bryn.

Foto: Øistein Norum Monsen

«Farmen»-vinner Ingvild
Skare Thygesen (22) be-
krefter forhold til Bjørn
Magne Bryn (37).

Tekst: Linn-Christin
Marthinussen
lcm@dagbladet.no


