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Duoformatets suksess handler her om å spille med samme intense varhet som om man spilte alt alene.

I og med strengene
CD Klassisk
Elise Båtnes og
Henninge
Båtnes
Landaas

Felles stiltrekk

Mozart, Halvorsen, Brustad

å6

Leker med hver tone, tydelig
og nyansert

CD Klassisk
Natalia
Lomeiko og
Yuri Zhislin:
Halvorsen:
Sarabande,
Bruni; Six
Duos

å4

ningen mot det helt personlige.
Lytterens konsentrasjon retter
seg fullt og helt mot den ene melodien, det ene forløpet, og ikke
noe annet.

Lett og klar klang

Lydkvalitet og tolkning er ulik på
to utgivelser som ellers ligner mye
i format.
Det slår meg alt fra åpningssporet på Elise Båtnes og Henninge
Båtnes Landaas’ nye utgivelse,
hvor åpen og avkledd musikken
er; når musikerne er få.
Uttrykksmulighetene er på en
måte enda mer begrensede i møtet mellom fiolin og bratsj, enn
hva de er når instrumentene spiller alene. Tosomheten innbyr til
dragkamp og dialoger, til virtuos eleganse og imitasjon. Ensomheten har en annen varhet. Uten
andre å lene seg på, rettes tolk-

Soloformatet appellerer dermed
enda mer til meg – og kanskje flere: Duobesetningen hører man
ikke særlig ofte. Når det nå kommer to utgivelser omtrent samtidig, er det dermed oppsiktsvekkende i seg selv. Pussig er det også
hvor nært man har tenkt i programmering. Den første platen
er nevnt, og har Mozart-duetter
i front. Natalia Lomeiko og Yuri
Zhislin står for den andre, med
fokus på en annen wienerklassisk komponist: Antonio Bruni
var født kun et år etter Mozart.
Men ikke nok med det. På begge
utgivelser finner vi også norsk
musikk – Johan Halvorsens Passacaglia står henholdsvis først og
sist på platene.
Ulik intensitet

Mange stiltrekk er altså felles, resultatet er ulikt. Forskjellen ligger i valg av intensitet; og det
årvåkne, velformede spillet til
Båtnes og Landaas fremstår som
beste utvei.
Ikke så å forstå at det andre paret ikke spiller bra. Klangen deres er lett og klar. De konsertante
duettene av Bruni blir utført med
en smakfull perfeksjon som er enkel å forholde seg til, med en nes-

Elise Båtnes (bildet) spiller uovertruffent bra i sitt samspill med Henninge Båtnes Landaas, mener vår
anmelder. FOTO: TOR G. STENERSEN

ten nonchalant tilnærming, som
godt kan kle den wienerklassiske
musikken. Også deres tolkning
har sin særegne energi.
Det er bare at Båtnes og Landaas spiller bedre, ja, uovertruffent
bra. De er hjulpet i utgangspunktet av et lydbilde som er direkte,
med utøverne nært på. De er derved også gjort sårbare, og synes la
dette bli en mulighet, til å spille
med samme årvåkne konsentrasjon som om de tolket helt alene. Versjonen deres av Mozart er
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klangfull, med ekstremt velfunderte forløp, hvor også de lette,
nær banale vendingene blir gitt
en viss tyngde. En Mozart med
all sin lekenhet gjør seg godt når
han blir tatt på alvor.
Detaljarbeid

Målt mot dette, oppleves Lomeiko og Zhislins valg som en minste motstands vei. Best kommer
det til syne i Passacaglia: Tempi
blir stive, og tolkningen ærbødig
mot partituret, men lite obser-

vant ovenfor det lekne som finnes i musikken.
Båtnes og Landaas er på sin side
fleksible når de tolker det samme
stykket.
De leker med hver tone, nyansert og tydelig, ingen detalj er
uviktig. De vil noe mye mer med
stykket enn bare teksten: Og intensiteten i dette tilfellet får
handle om det som gir retning,
om nyanser av trykk fra buen –
og ned til kjernen av strengene.
Ida Habbestad
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