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ALBUM

Warpaint
«Heads Up»
Rough Trade/Playground

HHHHII
Det er et kjernespørsmål for 
de fleste band: hvem skal til 
syvende og sist bestemme? 
Også for L.A.-baserte War-
paint, populær indiekvartett 
med jamband-ambisjoner, 
som i arbeidet med sin fjerde 
plate hadde som prinsipp at 
alle skulle få bidra. De som 
har sett Warpaint live, vet at 
Jenny Lee Linberg (bass, vo-
kal), Emily Kokal (gitar, vo-
kal), trommis Stella Mozga-
wa og Theresa Wayman (gi-
tar, vokal) har en helt spesi-
ell kjemi og et sound som 
mange har prøvd å etterlik-
ne siden bandet først dukket 
opp i 2009. Men er de så sam-
kjørte at de kan skape noe 
fokusert og presist under en 
slik modell?

Som min søster en gang 
sa: Warpaint er det perfekte 
sound-
tracket til 
en zombie-
film. Det 
mørke, til 
tider nes-
ten gotis-
ke lydbil-
det, preges 
av Linbergs melodiske bass-
linjer, Mozgawas drivende 
trommespill, eteriske gitarer 
og vakker, spøkelsesaktig 
vokal fra tre særpregete vo-
kalister. Stilmessig befinner 
bandet seg et sted mellom 
triphop, ambient, new wave 
og post-punk, med særlig 
Portishead som en referanse 
som ofte nevnes. Reduseren-
de på mange måter, men li-
kevel vanskelig å unngå – 
også på «Heads Up». 

Åpningslåta «Whiteout» star-
ter det hele med en oppkutta 
trommebeat, en kul basslin-
je, noen gitarer langt bak i 
rommet, og (det jeg tror er) 

Emily Kokals vakre vokal. 
Låta har en sterk livefølelse, 
med enkle arrangementer 
som lett kan overføres til en 
konsertsetting. Warpaint er 
et av mange band som ser ut 
til å omfavne uprosessert 
studiolyd om dagen, en for-
ståelig tendens i en verden 
der mange har gravd seg 
dypt ned i den digitale klan-
gen. «Whiteout» har en løs 
struktur, og slutten føles mer 
åpen enn konkluderende. 
Som er betegnende for låte-
ne generelt, preget av melo-
dier som stort sett er nedpå, 
ofte med samme melodiske 
stemningsleie som Portis-
heads «Dummy». 

Unntaket er «New Song», 
platas første singel, som 
kunne vært en hit i en annen 
innpakning, med innslag av 
J-pop og noe svenske Icona 
Pop kunne sunget med hell. 
Men dunkle, intense basslin-
jer og drivende gitarer hol-
der den seg i mørket. Det 
fengende refrenget er foku-
sert, arrangementet er mer 
strømlinjeformet, og resulta-
tet er et av de mest minne-
verdige øyeblikkene på hele 
plata.

For selv om jeg gjerne hører 
Warpaint jamme, oppleves 
det som om de ulike elemen-
tene krangler om oppmerk-
somheten på «Heads Up». 
Bandet har alltid hatt en 
sterk rytmeseksjon og latt 
bass og trommer ligge høyt i 
lydbildet. Det gjør de her 

også, men 
denne 
gang blir 
det litt i 
overkant 
masete og 
overvel-
dende, 
spesielt 

når hver låt trekker ut over 
fem uklare og ustrukturerte 
minutter.

Låtene føles mest som om 
de er jammet frem, enkle 
tekstlinjer gjentas igjen og 
igjen, og fremstår ikke spesi-
elt gjennomarbeidet. Da blir 
det litt vanskelig å holde fo-
kus, selv om alle elementene 
for så vidt låter bra i seg selv. 
Jeg merker at jeg trekker et 
lettelsens sukk når platens 
siste låt, «Today Dear», stort 
sett består av fingerspill og 
vokal – og en klar idé. Er det 
lov å håper på litt mer dikta-
tur neste gang?
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Henrik Hellstenius
«Ophelias: Death by Water 
Singing»
Diverse solister og Cikada 
Ensemble
Christian Eggen (dir.)
Lawo Classics

Det er komponert i overkant 
av 400 operaer over William 
Shakespeares stykker. De 
fleste er selvsagt glemt, og 
det i motsetning til skuespil-
lene de bygger på. Så vidt jeg 
vet, er den første Shakespea-
re-operaen som tar utgangs-
punkt i «Hamlet» komponert 
av Domenico Scarlatti i 1715, 
99 år etter Shakespeares død. 
Skjønt, helt riktig er ikke 
dette, for den operaen bygger 
ikke på Shakespeares «Ham-
let», men på hans forelegg, 
den danske historikeren 
Saxo Grammaticus nedskriv-
ning av Hamlet-sagaen gjort 
på 1100-tallet. 

I dag vil vel de fleste tenke 
på Ambroise Thomas’ «Ham-
let» (1868) som den mest 
kjente Hamlet-operaen, med 
en av de største barytonrolle-
ne i operalitteraturen. Og det 
er åpenbart noe dypt fascine-
rende med Hamlet, og ikke 
minst Ofelia. Begge helter i 
romantikken. Hamlet med 
sin nøling når det gjelder å 
hevne sin far og sin utstuder-
te galskap, og Ofelia med sitt 
vanvidd og sitt selvmord. Og 
det er vel derfor Ofelia har 
appellert så sterkt til moder-
nister, fordi hun, i motset-
ning til Hamlet, ikke spiller 
gal. Hun sklir rett inn i det 
modernistiske, dissonerende 
universet. Eller: Hun trenger 
kanskje en form for musikk 
som korresponderer mer 
med hennes indre oppløs-
ning enn for eksempel en ro-
mantisk komponist som Tho-
mas kunne få til. 

Så er da også disse to ryk-
ket inn i den moderne opera-
musikken. En av disse opera-
ene er Wolfgang Rihms «Die 
Hamletmaschine» (1987), 
bygget over skuespillet av 
Heiner Müller. Jeg innrøm-
mer gjerne at jeg kommer til 
kort overfor Müllers rabiate 
tekst, som er ytterst frag-
mentarisk, men gjennom 
Rihms musikk har jeg en for-

nemmelse av å gripe noe litt 
ugripelig. Rihm skriver at 
teksten til «Die Hamletmas-
chine» er konsipert ut «fra 
musikkens ånd.» 

Og det er nok også tilfellet 
med Henrik Hellstenius’ 
«Ophelias: Death by Water 
Singing» (2005). Men det er 
en forskjell her, og da tenker 
jeg ikke på den musikalske, 
som er stor, men på at mens 
Rihm manipulerer Müllers 
tekst, er Hellstenius’ opera 
laget i samarbeidet med Ce-
cilie Løveid. Det begge har til 
felles er at de griper fatt i en 

del av Hamlet, hos Hellsteni-
us er det Ofelia. Og begge 
bryter de med «den realistis-
ke fortellings tyranni», som 
Hellstenius har sagt det. 

Samtidig skjærer begge 
operaene klar av direkte 
sammenlikning med Sha-
kespeares skuespill, noe som 
oftest fører til at operakom-
ponisten gjerne kommer til 
kort. Løveids libretto er da 
også inspirert av andre kilder 
enn skuespillet «Hamlet», 
blant annet billedlige fram-
stillinger av Ofelia og nevnte 
Saxo Grammaticus.

Og kanskje er det noe av det-
te mangfoldet som gjør 
«Ophelias» til så spennende 
lytting. Ja, til en kaleidosko-
pisk lytting. Og det fordi 
stykket selv innbyr til det. 

Det er tre figurer igjen fra 
Hamlet: Ofelia, sunget av so-
pranen Elisabeth Holmertz; 
Hamlet, sunget av barytonen 
Ivan Ludlow; og Gertrude, 
sunget av mezzosopranen 
Tora Augestad. I tillegg kom-
mer the Woodmaidens, sun-
get av Silje Aker Johnsen, 
Janna Vettergren og Ebba 
Rydh, som får meg til å tenke 
på de tre nymfene i Dvoráks 
opera «Rusalka». 

Her er de med på å skape et 
slags eventyrpreg innenfor 
en modernistisk kontekst. 
Og i den syngende teksten 

kastes det ut 
sitater og brok-
ker fra «Ham-
let», der stem-
mene utfolder 
seg langt ut-
over den ope-
ratiske 
skjønnsang. 

Her snakkes, hviskes og hy-
les det, og det synges bevisst 
utover stemmens stemme-
faglige register. Og rundt 
stemmene spinner en utsøkt 
instrumental vevnad seg, 
med små motiver som en 
slags trylleformularer – der 
en skimrende instrumenta-
sjon i partier åpenbart skal få 
lytteren til å tenke på hoved-
metaforen: vann. 

Vann som livgivende kraft, 
men først og fremst å drukne 
seg i. Eller som tårer. Og det 
er så godt sunget, spilt og di-
rigert at jeg sier som Hamlet 
på slutten av operaen: No 
more tears. Dette er skjør mu-
sikkdramatikk skapt ut «fra 
musikken ånd». Fremmed-
gjørende og gjenkjennelig på 
én gang.
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Så godt sunget, spilt 
og dirigert at jeg sier 
som Hamlet: No 
more tears.

Denne gang 
blir det litt i 
overkant 
masete.


