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Norske
kvaliteter
Mye godt arvegods å finne i tre bunnsolide
utgivelser.

CD jazz
Nils Økland/Sigbjørn Apeland
Lysøen – Hommage a Ole Bull
ECM/Musikkoperatørene

1 2 3 4 65

The Rempis Percussion Quartet
Montreal Parade
482 Music

1 2 3 4 65

Young/Powell/Vespeland
Anthem
PVY Records Corp./
Musikkoperatørene

1 2 3 5 64
Nils Økland og Sigbjørn Apeland er de første som
spiller inn et album i Villa Lysøen, komponisten
og fiolinisten Ole Bulls hjem. De benytter også
Bulls instrumenter og skaper en musikalsk ramme
med gitte forventninger. Økland og Apeland, som
spiller fiolin, hardangerfele, piano og harmonium,
deler Ole Bulls interesse for improvisasjon og fol-
kemusikk, og de er påvirket av kontemporær stil
så vel som rotfestet tradisjon. Duoen er ikke ute
etter å gjenskape. De to lar kjente temaer og tradi-
sjonelle sanger dele rom med egenkomponert ma-
teriale og maner frem ny mystikk i det nedarvede.
«Solveigs sang» bades i blått, mens «Sylkje-Per»
spilles med melankolsk nerve. Det er både vakkert
og kontemplativt og reflekterer 1800-tallets ro-
mantiske strømninger inn i vår tid. «Sæterjentens
søndag» avrunder et album i uanstrengt balanse.

Nytt liv. The Rempis Percussion Quartet trådte
frem på den amerikanske jazzscenen i 2004. På
sitt femte album, Montreal Parade, har bandet
kvittet seg med sin gamle bassist. Den nye heter
Ingebrigt Håker Flaten. Saksofonist Dave Rempis,
kjent fra The Vandermark 5, syntes det var vanske-
lig å måtte la Anton Hatwich gå, med den hensikt
å riste nytt liv i bandet som jobber med fri form og
lange strukturer. Håker Flaten spiller tett og ledig
og er god på mottak og igangsetting. De to trom-
meslagernes polyrymiske utlegninger passer bas-
sistens kreative spill. Dave Rempiś alt-, tenor- og
barytonsaksofonspill kombinerer intenst nærvær
med forståelse av kontekst. Denne kvartetten le-
ver.

Flere stillag. De dyrker et bråkjekt og behagelig
60-tallssound for vår tid og spiller med myk fines-
se og tøff håndtering. Roy Powell, orgel, Jacob
Young, gitar og Jarle Vespestad, trommer finner si-
ne egne innganger til et velprøvd felt og swinger
uanstrengt gjennom flere stillag. Enkle ballader,
boptendens og åpen form inngår i utvalget. Trioen
byr på kvalitetshygge med en litt bortgjemt form.

ARILD R. ANDERSEN

Tre plater som passer til påske utfordrer puritansk vanetenking;
en hittil uhørt megamesse, to operastjerner som søler til Pergolesi
og en norsk Lukaspasjon.

Påskemusikk
som utfordrer
CD klassisk
Alessandro Striggio
Mass in 40 Parts
I Fagiolini,
Dirigent
Robert Hollingworth
Decca

1 2 3 4 65
Giovanni B.
Pergolesi:
Stabat Mater
Anna Netrebko
Pizzolato, Orchestra
dell’ Accademia
Nazionale de Santa
Deutsche
Grammophon
Cicilia

1 2 4 5 63
Kjell Mørk Karlsen:
Lukaspasjonen
Bergen
Domkantori,
dirigent Magnar
Mangersnes,
Tor Grønn, orgel
Lawo

1 2 3 5 64

Mest overveldende er Alessandro
Striggios messe for førti stemmer,
spilt inn for første gang, ut fra et
manuskript man regnet som tapt
helt til nylig. I rekonstruksjonen er
instrumentalstemmer lagt til san-
gerne; i form av strykere, messing-
blåsere, luttspillere, blokkfløytister
og flere, og under innspillingen ble
alle stilt opp rundt i en katedral,
med dirigent Robert Hollingworth i
midten. Resultatet er surroundlyd à
la 1560-tallet, nå mulig å spille av på
mange hjemmeanlegg, og en stor-
slått musikkopplevelse.

Spektakulært. Det «historisk
korrekte» er alltid relativt, og snev
av vår tid klinger uansett med: noe
minner nesten om Phillip Glass’ el-
ler andre minimalisters univers,

noen av klangsjiktene i instrument-
gruppene om nymotens fransk fi-
nesse. Samme hva lyder messen for-
underlig variert og aldri så monoton
som ren kormusikk fra denne tiden
innimellom kan bli. Fingerspissføl-
elsen er sikret i og med at alle invol-
verte er spesialister på tidligmusikk,
noe som gjør også en instrumentert
versjon av Thomas Tallis’ «Spem in
alium» – visstnok inspirert av den
italienske kollegaen – til en spekta-
kulær reise til en annen tid.

Et leseverdig teksthefte bidrar til
min sympati for Striggio-prosjektet.
Med Anna Netrebko, Marianna Piz-
zolato og Antonio Pappanos «Tribu-
te to Pergolesi», virker det motsatt.
Her fortelles det bare om stjernenes
suksess med stoffet på en festival i
fjor, tross de to operasangerne og
-dirigentens ambivalens til å gjøre
barokkmusikk, som ikke er deres
spesiale.

Sentimentalt. Kanskje skulle de
latt være. I de innledende solokanta-
tene viser Netrebko og Pizzolato rik-
tignok sine strålende stemmer og
sans for drama (de som gidder kan
finne tekstene på nett, plateselska-
pet trykker dem ikke lenger i omsla-
gene). Her har de og Pappanos or-
kester også en grei kvasi-barokk

snert. Men i renskårne, avsindig
vakre «Stabat Mater»– om Jesu mor
som sørger ved korset – søler de to
solistene det til med for mye vibrato,
glidende ansatser og en sentimenta-
litet som kan passere hos Puccini,
men ikke hos Giovanni Battista Per-
golesi. Heldigvis finnes mange and-
re gode innspillinger av verket.

Trøster. Når Marias sorg avslutter
norske Kjell Mørk Karlsens store Lu-
kaspasjon, etterlater den faktisk et
sterkere inntrykk. Komponisten tar
både påskefortellingen – som Nils
Ole Oftebro leser flott – på alvor, og
de kirkemusikalske tradisjonene
han står i. Det er en styrke, men
hindrer det siste ham i å skrive ut
enda mer av brodden som også lig-
ger i lidelseshistorien, i konflikter og
svik blant disiplene, feighet og smer-
te?

Spørsmålet forsterkes noe av Ber-
gen Domkantori under Magnar
Mangersnes. Koret gjør en stor inn-
sats gjennom dels heftig harmonikk
og vakre meditasjoner, og likevel vir-
ker sangerne litt defensive. Dramaet
blir ofte vel så sterkt i pur tekstles-
ing og Tor Grønns orgelspill. Men så
er kanskje korsangen ment aller
mest som trøst?

ASTRID KVALBEIN

Kjell Mørk Karlsen har komponert Lukaspasjonen. ARKIVFOTO: PAAL AUDESTAD
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OSLO: Pilestredet 12 og Storo Storsenter – SANDVIKA:
Sandvika Storsenter – LIERTOPPEN: Liertoppen Kjøpe-
senter SKI: Ski Storsenter – LØRENSKOG: Lørenskog
Storsenter (Triaden) – LILLESTRØM: Lillestrøm Torv –
STRØMMEN: Strømmen Storsenter – KLØFTA: Romerikssenteret

Lave priser. Stort utvalg.

Gulvtepper, Duker, Gardiner,
Sengetøy, Håndklær, Madrasser,
Dyner, Puter, Pledd og Pynte-
artikler m.m.
*) Unntatt Høie, Vista og Solberg.
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