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KLASSISK MUSIKK
Standardinnspelinga:

I Oxford
Då Haydn blei doktor.
CD
Den franske sopranen Natalie Dessay syng rolla som Kleopatra i oppsetjinga til den
franske nasjonaloperaen av Händels mest populære opera. Foto: Virgin Classics

Utan einskap
Ei oppsetjing der songarar og
instrumentalistar ikkje går i hop.
DVD
GEORG
FRIEDRICH
HÄNDEL:

Giulio
Cesare
LAURENT
PELLY, REGI,
LE CONCERT D’ASTRÉE, DIR.:
EMMANUELLE HAÏM.
VIRGIN CLASSICS 2012
Jamføringar: Christie/Orchestra of the
Age of Enlightenment (Opus Arte 2005),
Mortensen/Concerto Copenhagen
(Harmonia Mundi 2007)

Det er fortærande. Eit stilkrasj
av leiaste sort. For ingen av
songarane i denne storproduksjonen frå operahuset Palais
Garnier i Paris syng barokt.
Orkestret Le Concert s’Astrée
derimot spelar på kopiar av
1700-talsinstrument, dei er
stemde på 1700-talsmåte, og
orkestermusikarane er ekspertar i det improviserte og rørlege 1700-talsidiomet. Songarar og instrumentalistar går
difor ikkje i hop, klangane
frå orkestergrava blandar seg
ikkje med den på scena. Den
amerikanske kontratenoren
Lawrence Zazzo (Julius Cæsar)
tyner sin kleine klang med
vibrato, den franske sopranen
Natalie Dessay (Kleopatra) ligg
bakpå og pressar tonane til det
blir ufint.
Verkeleg fortærande, for
oppsetjinga har i grunnen
stort potensiale, skodespelet er sterkt, regien og sceneutrustinga strålande.
DEN MEST FRAMFØRDE
Giulio Cesare in Egitto, HWV 17,
er Georg Friedrich Händels
(1685–1759) mest spela opera
i vår tid. Musikken er meisterleg, med variert instrumentering og originale vriar blir kvar
arie til ein «hit». Men handlinga er nok hovudgrunnen til
populariteten. For der mange
barokkoperaer er forvirrande,

med eit utal personar som
opptrer i forvirrande forkledningar og med ei handling som
tek absurde vendingar, er Giulio Cesare konkret fundert i ei
historie me kjenner – om ikkje
frå antikke originaltekstar, så
frå Asterix eller den amerikanske TV-serien Rome:
I jakta på Pompeius fylgjer
Julius Cæsar etter fienden sin
til Egypt. Han sigrar og får
Pompeius’ hovud servert på
eit fat, ein barbarisk skikk
han har lite sans for. Kleopatra likar sjølvsagt ikkje at
romarane hersar i Egypt. Fyrst
er ho realpolitikar og konspirerer mot Cæsar, så forelskar
ho seg i han og legg politikken
til side. Cæsar lét seg sjarmera,
han stadfester Kleopatra som
dronning, gjer Egypt til sitt
lydrike og vender attende til
Roma.
BILETE AV BILETET
Den franske operaregissøren Laurent Pelly gjer som
så mange av kollegaene sine
no til dags, han skaper ein
«metasfære», eit slags «bilete
av biletet» på scena: For å
framstilla det gamle Egypt
tek han oss med i lagerrommet til ei antikksamling. Og
når handlinga er lagd til landleg idyll, lèt han eit stort 1800tals orientalistisk målarstykke
bli bore inn på scena. Folk har
gjort slikt før, og det fungerer.
Dirigenten Emmanuelle
Haïm balanserer på ein knivsegg, for i omgangen med Händels sobre partitur tek ho seg
vågale fridomar. Men det vippar ikkje over, klangen er sprø
og varm, og jamvel dei vinglete barokkhorna er hugnadsame å lytta til. Men einskapen mellom kunstartane, som
til saman utgjer god opera,
kjem ikkje i stand i denne oppsetjinga.
SJUR HAGA BRINGELAND
Sjur Haga Bringeland er musikar og
fast musikkmeldar for Dag og Tid.

JOSEPH
HAYDN:

Sympho nies nos.
91 & 92 «Oxford»
FREIBURGER BAROCKORCHESTER,
DIR.: RENÉ JACOBS.
HARMONIA MUNDI 2005/2009

I 1790 skrittar Haydn fram på
podiet i festsalen i Brasenose
College i Oxford. Han er den
fremste symfonikaren i samtida,
og engelskmennene gjer stas på
han og utnemner han til æresdoktor i musikk. Den aparte
austerrikaren, som i alle år har
levd eit liv i løynd ved hoffet til
ein ungarsk adelsmann, kjenner seg løyen i den lange, raudkvite kappa med den svarte, firkanta hatten. «Og det verste var
at eg måtte gå kring i gatene i
denne stasen», seier han seinare
til venen og musikkhistorikaren
Charles Burney, som arrangerte
promosjonen.
Sjølvsagt ville akademikarane i Oxford ha ei prøve på
Haydns kunne, og slik gjekk
urframføringa av Symfoni nr. 92
i G-dur av stabelen, symfonien
ettertida har gjeve tilnamnet
«Oxford». Det er eit makelaust
verk, ukonvensjonelt og fullt av

Det var då Joseph Haydn (1732–1809) blei musikkdoktor i Oxford i 1790 at «Oxfordsymfonien» hans klang for fyrste gong. Foto: Wikimedia

overraskingar, men likevel lærd
og velforma som ein god sonett.
Dirigenten René Jacobs leier
denne fyrsteklasses framføringa
med Freiburger Barockorchester. Han har nok hatt plenty
prøvetid med orkestret, noko
som ikkje alltid var tilfellet når
Haydn skulle gje sine konsertar. I eit brev heim klagar han
over at han gjerne skulle hatt
meir enn éi prøve med orkestret – det tyder på at dei fleste
symfoniframføringane den gongen var «prima vista», at dei vart
spela utan at musikarane hadde
øvd særleg på førehand.
Haydn var elendig i engelsk.
Som takketale for doktorvyrda
sa han dei tre orda «I thank

you». Å innstudera Oxford-symfonien var difor eit strev, skal
me tru den samtidige biografen
hans, Albert Christoph Dies.
Symfonien tek til med tre korte
åttandedelar. Haydn ville ha
dei svake og atterhaldne, men
orkestret peiste på. Han prøvde
om og om att, og det byrja å
bli pinleg. Så høyrde han ein
tysk cellist seia til ein annan:
«Du, dei fyrste notane likar han
ikkje, skal tru kva han synest
om resten...» Oppstemd av å
høyra landsmenn tala treiv han
ein fiolin og spela tonane slik
han ville ha dei.
Under urframføringa spela
orkestret nett slik komponisten ville.

Liedleksikon

Raffinert
CD
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KJELL HABBESTAD:

WALTHER DÜRR (RED):

Gaudeamus

Schubert
Liedlexikon

HARALD RISE, ORGEL.
LAWO CLASSICS 2012

Gaudeamus, op. 79, er tittelsporet på denne CD-en
med orgelverk av Kjell Habbestad – ein storfelt
komposisjon bygd kring klåre og forståelege figurar og intervallstrukturar. Det er eit tingingsverk i
høve nyopninga av Vår Frue Kirke i Trondheim og
det nyrestaurerte Sauer-orgelet og syner effektivt
kva for stemmer gode orgel har å by på. Avslutningssporet vil dei fleste dra kjensel på, for det
er bygt over Charles-Marie Widors Orgelsymfoni nr.
5. Men, raffinert som Habbestad er i komponisthandverket, har han langt til koralen «Allmakts
Gud og kjærleiks Fader»
i bassen. Eit vakkert,
variert album som syner
Habbestads breie palett
som tonekunstnar.

Komponisten Kjell Habbestad
(fødd 1955) frå Bømlo – ein
raffinert retorikar og hendig
handverkar.
Foto: Noregs Musikkhøgskule

BÄRENREITER VERLAG 2012

Endeleg: Her har me det fyrste
omfattande oppslagsverket om ei av dei viktigaste verkgruppene i den vestlege musikkarven, Franz Schuberts 634 lieder. Over ni hundre sider er alle kunstsongane med klaverakkompagnement skildra, lettfatteleg og utan
uturvande fagtermar. Kvar av artiklane tek
til med fakta om årstal, tittel, diktar og dikt,
så blir tekst og musikk diskuterte i ein friare
tekst. På tysk. Det einaste ein kravstor lesar
saknar, er sterkare band
mellom liv og verk i analysane, for hjå bipolare
kunstnarar som Schubert er tilhøvet mellom
vita og verk viktig.

Austerrikaren Franz Schubert
(1797–1828), her måla i olje av
Anton Depauly det året
komponisten døydde.

