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NEW YORK–HALDEN

Då amerikanske Luke Elliot 
gjekk på scena på Kampen 
Bistro for eit års tid sidan, fekk 
alle i rommet hakeslepp, om vi 
skal tru presseskrivet som føl-
gjer Dressed for the Occasion 
(Name/Musikkoperatørene). 
For dei som tek kortpusta, entu-
siastiske PR-omtalar frå sel-
skapa med ei klype salt, så spe-
lar det ei rolle at Knut Schreiner 
deler sin jubel i skrivet, og at 
John Agnello har teke turen frå 
New York til Halden for å pro-
dusere albumet.

Elliot, som akkurat har lagt 
ut på ein omfangsrik noregs-
turné og høgst truleg er på veg 
til ein stad nær deg, er visstnok 
ein eksepsjonell sceneartist. At 
han er ein framifrå låtskrivar, 
treng du ikkje å lytte lenge til 
Dressed for the Occasion for å 
høyre: Hans eigne komposisjo-
nar står seg godt side om side 
med tolkinga av Tim Hardins 
«Reason To Believe», og det 
seier ikkje lite. Eg ser fram til å 
høyre han setje seg ved pianoet 
og framføre «The Great Rond-
out Train Robbery». Om Elliot 
har funne ein ny heim i Noreg, 
har vi funne ein ny artist vi kan 
glede oss til å følgje tett fram-
over. 

NY NASH

Vel to år har gått sidan eg sist 
skreiv om Israel Nash på desse 
sidene, då han var aktuell med 
Israel Nash’s Rain Plans. No er 
han tilbake med Israel Nash’s 

Silver Season (Loose). På godt 
og vondt er framleis Neil Young 
i 70-åra ein svært så tydeleg 
referanse. Nash har minst like 
god tid, og han er hakket meir 
psykedelisk, som i seige, smel-
tande, nesten sju minutt lange 
«LA Lately», med sine vakre 
CSN&Y-harmoniar. 

Det dreiar seg altså meir om 
ei tolmodig reindyrking av eit 
velprøvt idiom enn om nybrot, 
men når det er sagt, så er Nash 
ein heilstøypt og solid forvaltar 
av tradisjonen han har valt seg.

ØYVIND VÅGNES

Super Mario Bros i dag verkar enkel, greier  
tyde oss om at Kondo fekk til ufatteleg mykje.»

Øyvind Vågnes 

Kreativitet 
og kontroll
Biografisk drama om 
Brian Wilsons mest 
og minst kreative 
periode.

MUSIKKFILM
REGI: BILL PHOLAD

Love & Mercy
BATTLE MOUNTAIN FILMS

BIFF – Bergen Internasjonale 
Filmfestival – diska i år opp 
med ei eiga programavdeling 
for musikkilm. Vi fekk mellom 
anna sjå Love & Mercy, ein biogra-
isk speleilm om primus motor i 
Beach Boys, Brian Wilson, spela 
i eldre og yngre alder av John 
Cusack og Paul Dano.

TO EPOKAR
Love & Mercy sidestiller to epokar 
frå Wilsons liv: Slutten av 60-åra, 
perioden frå då Beach Boys’ beste 
album Pet Sounds blei til, og den 
endå meir ambisiøse og ånde-
lege oppfølgjaren SMiLE sørgje-
leg nok ikkje blei til, og starten 
av 90-åra. Som så ofte er tilfellet 
med slike sanningsbaserte soger, 
er det uklårt kor sant det eigent-
leg er. Ein kan til dømes mis-
tenkje framstillinga av psyko-
terapeut-produsent-psykopaten 
Dr. Eugene Landy, spela av Paul 
Giamatti, som har gjort John 
Cusacks Brian Wilson-karakter 
avhengig både av han sjølv som 
rettsleg formyndar, og psykofar-
masøytika, for å vere overdriven i 
sin manipulative humørsjukdom.

MEDRIVANDE
Om sanningsgehalten ikkje er 
100 prosent, så inneheld fortel-
jinga sanning. For dette er først 
og fremst ei forteljing om innsida 
av eit kreativt hovud, om person-
leg og kreativ fridom, og om kor-
leis både mennesket og kunsten 
blir kvelte av mislukka eksterne 
kontrollbehov. Speglinga mellom 
dokteren som formyndande igur 
og den unge Wilsons faktiske 
farsigur, er eit effektivt forteljar-
grep. Sjølv om ilmen stundom 
balanserer på kanten av det svul-
stige, er dette alt i alt ei rørande 
og medrivande cinematisk soge 
frå regissøren av Brokeback Moun-
tain og Into the Wild.

RASMUS HUNGNES

Rasmus Hungnes er musikar og fast 
platemeldar i Dag og Tid.

KLASSISK

Bach i Köthen
Brandenburgkonsertane framførde i byen komponisten komponerte 
dei.

KONSERT
JOHANN SEBASTIAN BACH 
M.FL.:

Brandenburg- 
konsertane m.m.
LE CONCERT LORRAIN; CELLO 

OG LEIING: STEPHAN SCHULTZ. 

SCHLOSS KÖTHEN I TYSKLAND, 

SUNDAG 27. SEPTEMBER

Å høyra eit musikkverk der 
det blei komponert og urfram-
ført, tilfører opplevinga noko 
ekstra. Den vesle Bach-festiva-
len «Köthener Herbst», som går 
av stabelen kvart år i slutten av 
september, gjev høve til slikt. 
Köthen er ein by på storleik 
med Hamar og ligg i delstaten 
Sachsen-Anhalt, ein times tog-
tur sørvest for Berlin. På Bachs 
tid var dette hovudstaden i fyr-
stedømet Anhalt-Köthen, ein 
av dei mange litleputtstatane i 
det tyske riket. 

Det er merkeleg å tenkja 
på: Berre ti tusen innbyggja-
rar hadde staten, men storfelt 
slott og staseleg hoffstell etter 
fransk førebilete skulle fyr-
sten likevel ha. Sjølvsagt gjekk 
ikkje dette på sikt; økonomisk 
ruin og deling av staten fylgde. 
Slottet i Köthen vitnar i dag 
om fordoms stordom, men ser 
rimeleg falleferdig ut. Etter at 
den siste regenten døydde i fyr-
ste halvdelen av 1800-talet, har 

det blitt nytta til alt frå fram-
haldsskule til fengsel, med 
slottskyrkja som gymsal. 

VERDSLEG MUSIKK
Då Bach 1717 tok stillinga som 
kapellmeister ved hoffet til den 
musikkelskande fyrsten Leo-
pold av Anhalt-Köthen (1694–
1728), var fyrstedømet fram-
leis i lor, med eit hofforkester 
som var kjent over heile Tysk-
land for virtuosane sine. Her 
komponerte Bach mestepar-
ten av den verdslege musikken 
sin, til dømes Cellosuitane, Sona-
tane og partitaene for soloiolin og 
Das Wohltemperierte Klavier. Og 
ikkje minst Bandenburgkonser-
tane, som blei spela av det fram-
ifrå franske barokk orkestret 

Le Concert Lorrain på avslut-
ningskonserten til «Köthener 
Herbst»-festivalen på sundag. 

SPRETTANDE TEMA
Lyttar me til Bandenburgkonser-
tane på plate, går me glipp av 
viktige moment ved kompo-
sisjonane. Bach instrumente-
rer nemleg på ein «surround-
sound»-måte, der dei musikal-
ske temaa sprett frå stemme til 
stemme i orkestret, ein effekt 
som eigentleg berre kjem til 
sin rett når me sit nære orkes-
tret i ein liten sal og ser på 
musikarane. Tydelegast opp-
levde eg dette i Brandenburgkon-
sert nr. 3 i G-dur, BWV 1048, som 
er instrumentert med tre ioli-
nar, tre bratsjar, tre celloar og 
basso continuo. 

Le Concert Lorrain, som tid-
legare i år var i Noreg og spela 
avslutningskonserten under 
Oslo Internasjonale Kirke-
musikkfestival, var ein fest å 
sjå og lytta til. Ikkje minst på 
grunn av den eldfulle orkes-
terleiinga til cellisten Stephan 
Schultz, som svingar bogen sin 
som ein dirigentpinne.

SJUR HAGA BRINGELAND

Sjur Haga Bringeland er musikar 
og fast musikkmeldar i Dag og Tid.

SJUR HAGA BRINGELAND  sjurhabring@gmail.com

Le Concert Lorrain under avslutningskonserten til festivalen «Köthener Herbst».

Foto: Sjur Haga Bringeland

Sprutande vitalitet
CD

BÉLA BAR-
TÓK, DMITRIJ 
SJOSTAKO-
VITSJ, JO-
SEPH HAYDN: 

VOLT22
FRIDA FREDRIKKE WAALER 

WÆRVÅGEN, CELLO; ENSEMBLE 

ALLEGRIA. LAWO 2015

Divertimento for strykeorkester av 
ungarske Béla Bartók (1881–
1945) opnar det norske Ensem-

ble Allegrias nye album. Det 
inst ein viktig likskap mel-
lom dette verket og Branden-
burgkonsertane, for både Bach 
og Bartók deler opp orkestret 
og lèt ei lita solistgruppe yppa 
seg mot resten. 

Bartóks skræmande dys-
tre midtsats «adagio molto», 
med lange, spente frasar, spe-
glar den politiske situasjonen 
stykket blei komponert i som-
maren 1939. Sistesatsen «alle-
gro assai» er lystigare lytting, 
sprutar som han gjer av rus-

tikk vitalitet. Det er i slike sat-
sar Ensemble Allegria kling 
på sitt beste. Orkesterspelet 
i Joseph Haydns (1732–1809) 
Cellokonsert i C-dur kling deri-
mot litt for pynteleg for min 
smak. Men cellosolisten Frida 
Fredrikke Waaler Wærvågen 
har in snert i dei punkterte 
rytmane og dei snøgge tone-
gjentakingane i fyrstesatsen 
«Moderato». 

SJUR HAGA BRINGELAND

Inngangspartiet til slottet i Köthen søraust for Berlin, der Johann Sebastian Bach 
arbeidde som hoffkapellmeister frå 1717 til 1723. Byen Köthen har 900-årsjubileum i år.  
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John Cusack som ein eldre Brian Wilson.


