
som er en fryd. Bedre kan vel denne operaen knapt
spilles!

PATRICA PETIBONS FORMIDABLE sangertalent er
ingen ny oppdagelse lenger. Nå er hun ute med en
samling barokkmusikk, «NouveauMonde» der
mye er fra den nye verden, altså det nyoppdagede
amerikanske kontinentet. Det betyr at sjanger-
blandingen er større, rytmene især livligere, og den
vokale pyroteknikken enda mer formidabel. Men
den store gevinsten er at hun kobler dette ganske
så ukjente utsnittet fra repertoaret med store, me-
lankolske enkeltnumre somDidos klage, Charpen-
tiers «Medea» – og Greensleeves!
Et friskere og nyere bilde av hvordan barokken

klang – hele barokken! – har vi ikke fått på år og
dag, og slett ikke sunget på Petibons nivå. Og And-
reaMarcons «La Cetra» følger opp, med spill av
første klasse.

MEZZOEN MARIANNE BEATE KIELLAND ER UTE
med den andre wienerskole, mens de ennå var
unge og romantiske. På LAWOs utgivelse «Früh»
har hun med seg pianisten Nils Anders Mortensen.
Det har blitt et fint glimt inn i store følelser i spill,

like før de finner en annen og mer modernistisk
uttrykksform. Finest er tolkningen av det store
mellomregistret, som er rikt hos alle de tre kompo-
nistene, Alban Berg, Arnold Schönberg og Anton
Webern. Musikken klinger ladet og tett, uten å
renne over. Men på de store høydepunktene skjæ-
rer Kiellands klang litt ut, og blir stående og sperre
for en inngang til musikken selv.

Marianne Beate Kielland/
Nils AndersMortensen
«Früh: Schönberg,
Webern, Berg» (LAWO)

Modernisme på beddingen

Patricia Petibon, sopran
La cetra, dir.: AndreaMarcon
«NouveauMonde»
(Deutsche Grammophon)

Ny verden, nye klanger

CD: René Jacobs og hans Friburgere er ute med
Mozart igjen. Denne gangen tar de for seg kompo-
nistens første opera buffa, skrevet daMozart var så
vidt 18 år gammel. Operaen ble ingen stor suksess
den gang, og opplevde bare noen få framføringer,
selv om verket representerer den unge komponis-
tens djerve forsøk på å kaste seg inn i en ny opera-
sjanger som skulle stige til nye høyder etter hvert,
og som allerede hadde begynt på sin seiersmarsj
gjennom Europas operahus. Bort med de stive
opera seria-plot'ene som aldri fikk legge av seg
representasjonen av maktens hierarkier, og inn
med underholdningen. Slik var formelen for denne
nye sjangeren, som blandet høyt og lavt, i fore-
skrevne doser, omtrent som våre såpeoperaer, og
der skjønnsang i positur ble avløst av tekst og
musikk som drev handlingen fram i et forrykende
tempo.

FOR OPERA BUFFA ER MUSIKKDRAMA tvers
gjennom, og har ikke snev av den gamle opera-
formens preg av å være konsert i kostymer.
Så ble da også dette formen for Mozarts seinere

og store operasuksesser: Figaro, Così og Don
Giovanni. Men da haddeMozart modnet musikal-
sk, og kunne legge inn svimlende følelsesmessige
høydepunkter og dybder i sjangeren, som ingen
andre, verken før eller siden.
Men dette er altså før, modellert på forsøk fra

Piccinni og Anfossi, alle med et slags utgangs-
punkt i Samuel Richardsons roman «Pamela».
Det er et verk med kjærlighet og intriger, for-

vekslinger og forkledninger, hele tiden med stor
omdreiningshastighet. Teksten forløper tongue-in-
cheek, og (nesten) alle får hverandre til slutt. På
mange måter har operaen alt som skal til, men den
har likevel ingen av de helt store høydepunktene
som vi forbinder medMozarts seinere operakunst.
René Jacobs styrer sitt mannskap ut fra dette, i

et musikkdramatisk uhyggelig effektivt sjanger-
stykke. Mange av solistene på sangerlaget er nye,
og raskt bevegelige, som skyr alle store manerer.
Men noen av dem har også en vel hard kant i
stemmen, som sliter litt etter hvert.

MEST IMPONERENDE, etter hvert, er Freiburger
Barockorchester. De er velspillende som ytterst få,
og med en utrolig nærværende continuo-gruppe
som reagerer på hvert minste vink fra sangere og
tekst. Og Jacobs dirigerer det hele med en energi

Sangkunst over store spektre
René Jacobs/Freiburger
Barockorchester
Sophie Karthäuser, Jeremy Iven-
den, Marie-Claude Chappuis
m.fl. W.A. Mozart: «La finta
Giardinera» (Harmonia Mundi)

Mozart på startstreken
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TV-giganten HBO vil likevel la deg teste
streaming av serier uten at du må binde
deg for et helt år.
Forbrukerombudet reagerte på at stre-

amingtjenesten HBONordic skulle få en
bindingstid på 12 måneder. Nå snur HBO,
melder nettstedet Hardware.no.
«Ett av alternativene ville være for HBO

å tilby kunder et abonnement uten bin-
dingstid, med en begrenset oppsigelses-
tid. Kunden ville dermed kunne prøve
tjenesten så lenge han/hun vil, og binde
seg til et abonnement med fastsatt løpe-
tid på sine egne vilkår», melder HBO,
som står bak TV-serier som «The Sopra-
nos» og «Game of Thrones» (bildet).

HBO dropper binding


