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CD: Lurer du på hvordan du skal spille Schubert,
så gir Paul Lewis en fin inngang. Han er bokstave-
lig til å strekke seg etter, for noen og hver. Nå er
han ute med en innspilling til, i sin lange serie med
Schubert-innspillinger på Harmonia Mundi. Den
rommerWandererfantasien D760, Sonate nr. 16,
D845, og så alle de stykkene som Schubertelsker-
ne, altså amatørene, spiller så ofte: de fire im-
promptuene og samlingen med seksMoments
Musicaux.
Tittelen på den siste samlingen kan stå som

sammenfatning av Lewis spill. For tettere på øye-
blikkets kunst, det musikalske mometrum, er de
sjelden spilt, ja er hele Schubert spilt, på de 2
CD-ene som denne utgivelsen rommer.

DET ER FÅ HEMMELIGHETER ved spillet, bare en
rekke kvaliteter. Ta anslaget først, det kan være så
mykt og følsomt og forme Schubert slik at du kan
dåne av det. Så kan det i neste øyeblikk være
briskt og spenstig, og forhindre enhver dvask
hengivelse til vakre øyeblikk, som egentlig er
komponert inn i en større sammenheng, som er
selve poenget.
For du tolker ikke Schubert, uten å være i be-

sittelse av det lange blikk, blikket sommå kunne
strekke seg ut over den enkelte frase, ja under-
tiden helt fram til stykkets avslutning; i syklusene
også noen ganger over i påfølgende numre.
Og så dementerer Leweis at Schubert skulle

mangle rytmisk snert.

MEN SAMMENFATTER VI Lewis kvaliteter som
Schubert-fortolker, så må det være i dette: at han
lar Schubert få synge ut, helt ut, til fortvilelsen og
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sorgen står fram, men noen ganger også lykken
får musikken til å lyse opp.
Slik evner bare de store Schubert-fortolkerne.

MAGNUS LINDBERG ER DEN BRÅMODNE og
krasse, og enormt talentfulle musikalske moder-
nisten, som på et gitt punkt skiftet tilgang til mu-
sikken, og tilsynelatende ble mer forsonlig. «Tid-
ligere hogget jeg ut i granitt. Nå former jeg mer i
leire», sier han selv om den saken. Karrieren har
ført ham til Paris, og nå også som Composer in
residence i New York.
Selv tenker jeg på Lindbergs vending som en

inkorporering av musikkens episke kvaliteter i
komponeringen. Der har nok Sibelius vært en
viktig inspirator.
Men alle inspirasjonskilder til tross, så kompo-

nerer Linberg fortsatt umiskjennelig Lindbergs,
den kloa har han ikke mistet.
På denne utgivelsen får vi noen kammerverker,

der Linbderg spiller med som pianist, som han
bruker å gjøre. Det hele er sikkert og fin formet,
men selv savner jeg hva som har blitt hans vare-
merke, orkesterklangen, som han evner å forme
som få av sine komponistkolleger. Men som en
smakebit, fungerer utgivelsen utmerket.

NÅR KÅRE NORDSTOGA folder sine orgelklanger
ut, gjennom J, S, Bach, er det bare å stoppe opp og
la musikken synke inn i deg. Da er det musikalske
andaktsstund, Og Bach står for hele liturgien, ikke
avbrutt av en eneste setning lest høyt.
Den finnes fortsatt, denne form for forkynnelse,

egnet til å spenne en himmel over skaperverket,
uten behov for forklaringer eller utlegning av
teksten.
Det er vi takknemlig for, idet Nordsatga lar

Bachs Konserter og Koralpreludier strømme fritt
fra Silbermann orgelet i Arlesheim-Katedralen i
Sveits.

TV-COMEBACK:
Etter at hun del-

tok i norske «Skal vi
danse» i fjor, har Anna
Anka glimret med sitt
fravær. Nå er hun imid-
lertid tilbake igjen for
en ny runde med
«Svenske Hollywood-
fruer», melder Expres-
sen. Anka blir å se i en
«superversjon» av
programmet, «Slik ble
vi svenske Hollywood-
fruer». - Jeg håper å
kunne endre bildet folk
har av meg, sier hun.


