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Den annen 
skjønnhet
musikk klassisk
«L’Altra Beltà» 
Annabel Guaita, klaver 
Lawo

1 2 3 4 5� 6�
Fartein Valen satt i sammenheng

«Bortsett fra GrieG  og et 
par av Svendsens mer popu-
lære stykker, er det for øyeblik-
ket svært lite norsk musikk til-
gjengelig på plate», skrev en 
anmelder i det britiske tidsskrif-
tet Gramophone i 1965, og 
nevnte blant annet at det bare 
var mulig å få tak i én enkelt 
plate med musikk av Sveio-
komponisten Fartein Valen 
(1887- 1952).

I dag, et halvt århundre se-
nere, er store deler av den nor-
ske musikkhistorien utgitt. Også 
Fartein Valens musikk. Når det 
gjelder klaververkene hans, fin-
nes det nå hele to komplette 
utgivelser: Robert Rieflings pio-
nérinnspilling fra 1980 og Einar 
Henning Smebyes fra 2005.

fartein Valen er oGså  ho-
vedpersonen på «L’Altra Beltà», 
den fine platen som bergenske 
Annabel Guaita nettopp har gitt 
ut. I dette tilfellet er det ikke det 
komplette klaververket til Valen 
som vises frem. Guaitas pro-
sjekt dreier seg om å tolke 
Valen inn i den rette europeiske 
konteksten ved å spille noen av 
hans sentrale klaverkomposi-
sjoner opp mot verk av kompo-

nister som Arnold Schönberg, 
Alban Berg og Anton Webern.

At Valen er den eneste nor-
diske komponisten som bør 
nevnes i samme åndedrag som 
disse tre frontfigurene fra den 
andre wienerskolen – ja, det 
kan man lese i de fleste mu-
sikkhistoriske oversikter. På Gu-
aitas opplysende og impone-
rende plate kan man også helt 
konkret høre hvorfor.

Hun fremHeVer  de ekspresjo-
nistiske momentene i Valens 
musikk ved å spille hans «Fire 
klaverstykker» (op. 22) i sam-
menheng med Schönbergs 
«Sechs kleine Klavierstücke» 
(op. 19), og hun understreker 
de konstruktivistiske tenden-
sene ved å matche hans to pre-
ludier (op. 29) med det første 
av Schönbergs «Fünf Klaver-
stücke» (op. 23). Hun lar Bergs 
seinromantiske sonate kaste 
uventet skrålys inn over Valens 
mye senere «Intermezzo» (op. 
36). Og hun får interessante 

kontraster frem når hun lar Va-
lens «Variasjoner» (op. 23) 
følge etter Weberns strenge, 
komprimerte «Variationen für 
Klavier» (op. 27). 

«L’Altra Beltà» er en intel-
ligent konstruert utgivelse med 

en sammenstilling av verk som 
demonstrerer musikalsk slekt-
skap og korrespondanse mel-
lom fire komponister og tre 
tiår. Det mest imponerende 
med platen er likevel fremførel-
sen av musikken.

MED GLØD: Pianist Annabel Guaita fremfører Fartein Valens musikk på en overdådig        og glødende måte, ifølge Bergens Tidendes anmelder.  foTo: anna-Julia granBerg, BlunderBuss

Det umuliges kunst
musikk metal
Behold! The Monolith 
«Defender, Redeemist» 
Selvutgitt/Arctic Forest Records
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Usignert perle

Los Angeles-bandet Behold! 
The Monolith har ennå ikke 
ordentlig platekontrakt, men 
det er bare et tidsspørsmål. 
Annetalbumet deres er en fryd 
for alle metalfans med sans for 
High on Fire, Motörhead, Celtic 
Frost og Melvins (det vil si alle 
med litt sunn fornuft). Seig, 
ubehagelig sludge pares med 
smått psykedelisk stonerrock, 
og man sitter igjen med en 
plate som gang på gang river 
lytteren ut av balanse. Du for-
venter kanskje et iskaldt lyd-
bilde, men bandet byr på en 
varm og organisk plate. Over-
gangen mellom sirupsseige 
elementer og partyfiksert rock 
’n’ roll virker som den mest na-

turlige i verden, og det er nes-
ten er et mysterium at bandet 
får det til å fenge så bra som 
de gjør, med låter på over tret-
ten minutter. Likevel kan ikke 
dette kalles intelligent musikk: 
teknikken er herlig upolert og 
rå, og sludgepartiene er mer 
introverte enn Moss på sitt ver-
ste/beste. «Defender, Rede-
emist» burde egentlig vært en 
umulighet: det er altfor mye 
her som bryter med den gjeng-
se oppfatningen av hva man 
kan gjøre innen en rigid sjan-
ger. Likevel fungerer det som 
bare juling.                       

 PeTTer lønningen

Vriompeiskos
musikk rap
Wiley 
«Evolve Or Be Extinct»
Big Dada/VME
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Wiley er en av de mest stand-
haftige og produktive represen-
tanter for britisk rapmusikk, 
gjerne omtalt som grime. Han 
sto sentralt i sjangerens frem-
vekst på slutten av nittitallet, 
men opplevde aldri det samme 
gjennombruddet som Dizzee 
Rascal. For den gjengse tabloid-
leser er han også kjent som 
mannen som timer før en kon-
sert på festivalen Oslo Live i fjor 
bestemte seg for at han ikke var 
i humør til å reise til Norge, 
blant annet fordi «euro (sic) ser 
ut som monopolpenger». Avlys-
ningen annonserte han via Twit-
ter, og mannens rykte som ufor-
utsigbar vriompeis ble nok ikke 
akkurat svekket av den hendel-
sen. Uansett, la oss heller snak-
ke om musikken: Dette er 

Wileys niende studioalbum, 
hans tredje på ti måneder, og 
etter et par forsøk på å appel-
lere til et bredere publikum med 
klubblåter som «Wearing My 
Rolex» og popflørten «Num-
bers In Action», er han nå til-
bake i et nedstrippet, hardt og 
stort sett refrengfritt format, 
med gjenkjennelige idiot-vittige 
tekstlinjer som «I’m a weirdo, 
but I’m not a bipolar». «Evolve 
Or Be Extinct» bør tilfredsstille 
kjernefansen, og kanskje er det 
også egentlig bare vi som fort-
satt er interessert? 

eirik kydland

Nyttårsønsker
rundt nyttår  gjør anmelderne opp 
status. Hva var årets beste bøker, plater 
og filmer? I år gikk anmelderne i den 
tyske ukeavisen Die Zeit et skritt videre: 
De skrev hva de ønsket seg av 2012, 
men også hva de ikke vil ha mer av. Det 
åpnet for mange morsomme og krasse 
kommentarer. 

Kulturskribenten Jens Jenssen slo for 
eksempel fast at den klassiske musikk-
arven i dag er redusert til ganske få 
navn, og at reduksjonen ikke stanser 
der: Av de seirende komponistenes verk 
er det bare et fåtall som blir oppført. 
Mozart skrev 25 klaverkonserter, i kon-
sertsalene hører vi kun fire–fem stykker. 
Og hvorfor må vi alltid høre Mendels-
sohns fiolinkonsert i e-moll? Han har jo 
også skrevet en i d-moll. Eller hva med 
å spille Tsjajkovskijs strykekvartetter i 
stedet for hans evinnelige Nøtteknek-
kersuite? 

Avveksling i stedet for svisker, var 
Jenssens nyttårsønske. Det er vanskelig 
å være uenig. Men det spørs hvor mye 
hold det er i hans traurige situasjonsbe-
skrivelse. 

når det Gjelder platemarkedet , er 
det kanskje riktig at store, internasjo-
nale selskaper av typen Deutsche Gram-
mophon og EMI vanligvis satser på sikre 
navn og kjente verk. Løfter man blikket 
en smule, ser det helt annerledes ut. I 
kjølvannet av de siste tiårenes CD-revo-
lusjon har det vært en veritabel konkur-
ranse mellom de mindre plateselska-
pene om å finne frem til oversette 
komponister og om å komplettere bil-
det av de kjente komponistene med 
utgivelse av deres mindre kjente verk.

Men hva da med repertoaret i kon-
sertsalene? Er det ikke her en tendens 
til å velge det kjente og det sikre. For 
eksempel Beethovens femte? Jo da. 
Men da vi hørte den i Grieghallen sist 
uke, ble den spilt sammen med Brittens 
fiolinkonsert – et verk jeg personlig 
aldri før har hørt fremført i en konsert-
sal. Og hvis man blar gjennom BFOs 
program for vårens konserter, er bildet 
det samme: Mange av verkene fra den 
sentraleuropeiske kanon er represen-
tert. Selvsagt – noe annet ville vel vært 
merkelig. Men de er nesten alltid mat-
chet med mindre kjente verk av mindre 
kjente komponister. Chopins klaverkon-
sert nr. 2 sammen med et nytt verk av 
japanske Toshio Hosokawa, for eksem-
pel. Eller Bruckners sjette og en klari-
nettkonsert av Kaija Saariaho.

det er muliG at  Jens Jenssen har et 
poeng når det gjelder de store, interna-
sjonale konsertsalene, at repertoaret 
faktisk er mer standardisert der. Men 
jeg er ikke så sikker på det. Jeg har følel-
sen av – uten å kunne underbygge det 
med statistikk – at konsertarrangørene 
har betydelig vilje til å trenge ut i alle 
kriker og kroker av det musikalske fel-
tet. Og at dagens konsertprogram er 
langt mer sammensatt enn for 20–30 
år siden. Ikke bare i Bergen.

Peter larseN 
musikkanmelder
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