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Briljant for 
kontrabass og fiolin
KLASSISK: Giovanni Bottesini er alle kontrabassisters favorittkomponist.

ANMELDELSE
Lars O. FLydaL
lars.flydal@vl.no

Giovanni Bottesini (1821-
89) kom fra fattige kår 
og måtte ha stipend for 
å komme inn på kon-

servatoriet i Milano. De to ledige 
plassene var på fagott og kontra-
bass. Han valgte det siste. Senere 
skrev han flere operaer og ble 
en så anerkjent dirigent at Verdi 
valgte ham til urfremførelsen av 
Aida i Kairo i 1871.

Lett lynne. Men kontrabas-
sen ga han aldri opp, og tok den 
gjerne  med når han dirigerte 
operaer, slik at han kunne impro-
visere litt over kveldens forestil-
ling i pausen. Dette sier noe om 
en herre med et positivt og lett 
lynne. Han fikk etter hvert kalle- 

navnet «bassens Paganini» for 
sin virtuositet på bamsen blant 
strykeinstrumentene.

Løssluppent. Bottesini etterlot 
seg en rekke verk for solo bass, 
og flere orkester- og kammer-
musikkverk med bass i hoved-
rollen. Hans Gran Duo Concer-
tante (for fiolin, bass og orkester) 

er nå spilt inn av Arvid Engegård 
(fiolin) og Knut Erik Sundquist 
(bass), sammen med Kringkas-
tingsorkesteret under ledelse av 
Terje Boye Hansen.

Lekent. Virtuositeten og 
lekenhet  er på plass i det man må 
kunne kalle en av romantikkens 
mest løsslupne konserter. Enge-
gård og Sundquist har levd med 
det spesielle verket siden 1986, 
og lar seg ikke be to ganger når 
de får spille seg gjennom Bottesi-
nis lekne dobbelkonsert. Friskt 
fremført, men uten å slakke  en 
tomme på de musikalske ferdig-
hetene man nødvendigvis må ha 
for å mestre virtuositeten i ver-
ket. Både musikken og fremfø-
relsen er styrkende for sinnets 
munterhet.

To romanser. Knut Erik Sund-
quist slipper også til alene med 

orkesteret, i Bottesinis Grande 
allegro – Alla Mendelssohn. Og 
Arvid Engegård gjør to romanser 
for fiolin og orkester. Den vakre 
– og kjente – av Johan Svend-

sen, og en førstegangsinnspilling 
av Hjalmar Borgstrøms bidrag  i 
sjangeren. Dirigent Terje Boye 
Hansen har et stort hjerte for 
Borgstrøms musikk, og frem-
førte operaen Thora paa Rimol i 
2002. Da hadde den ligget i skuf-
fen siden  1897.

Borgstrøms Romanse for fiolin 
og orkester har ikke det umid-
delbart fengende som har gjort 
Svendsens Romanse til en stor 
hit, men er et spennende møte 
med norsk musikk som ikke står 
for ofte på repertoaret.

Krevende. Arvid Engegård er 
også solist i Henryk Wieniaws-
kis (1835-80) Polonaise brillante . 
Den polske fiolinvirtuosen og 
komponisten etterlot seg mye 
krevende musikk for fiolin.

Polonaisen er høyreist og vir-
tuos, men danser lett av gårde i 
Engegårds fortolkning.
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Arvid Enge-
gård, fiolin 
og Knut Erik 
Sundquist, 
kontrabass.
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Verk av Giovanni Bottesini,  
Henryk Wieniawski, Johan Svendsen  
og Hjalmar Borgstrøm.
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DUO: Fiolinist Arvid Engegård og kontrabassist Knut Erik Sundquist har spilt inn musikk under navnet Duo Brilliante. Foto: Øivind Arvola


