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ALBUM: Å gi ut cd er ingen
kunst. Ikke minst fordi de økono-
miske kostnadene ved produksjo-
nen i og for seg er blitt overkom-
melige for gud og hvermann. Slik
kan vi mange ganger få inntrykk
av at utgivelsene, også på det klas-
siske musikkfeltet, står i kø. Slik er
det allerede en stund siden prob-
lemene meldte seg med å bli sett
og hørt. Kampen om oppmerk-
somheten stiger proporsjonalt
med lettilgjengeligheten – minst.
Dette er ikke bare et spørsmål

om å få medieoppmerksomhet,
slik refrenget gjerne går i musikk-
miljøet. Mest av alt er det et prob-
lem om profilering og distribu-
sjon. Oftest dreier det seg mer om
hvem som gir ut, enn at det gis ut.
I hvilken dans teller det mest å
være med?

SAGT BRUTALT, FINNES DET et
nivå som er på den internasjonale
banen, og så et stort oppland –
med verdifulle og likegyldige
utgivelser om hverandre – som
knapt blir lagt merke til, annet enn
på den hjemmefronten som selv
gir ut. I denne sammenheng er det
knapt noen hemmelighet at sel-
skapet EMI lenge har stått i en
særstilling når de store norske
artistene ikke bare skal ut, men
også ut i verden.
Truls Mørk er fortsatt en mar-

kant profil på den høyprofilerte
labelen. Leif Ove Andsnes var en
enda større en, før han meldte
overgang til Sony. Og Tine Thing
Helset er også på det samme laget.
Denne uka er hun ute med

soloplate, rett og slett «TINE»
akkompagnert av Kathryn Stott
på klaver.

DET ER EN FIN UTGIVELSE, selv-
sagt, hadde jeg nær føyd til. Det
mest interessante er å følge utvik-
lingen hennes med hensyn til

Tine Thing Helseth,
trompet / Kathryn Stott, klaver
«TINE»
(EMI)

Fin signatur.

Antonio Pappano, dirigent
Mario Brunello, cello & Accademia di St. Cecilia
Antonín Dvorák: Cellokonsert & Symfoni nr. 9
(EMI)

Intenst så det holder.

Valen Trio
«Klavertrioer av Ketil Hvoslef, Fartein Valen &
Klaus Egge»
(LAWO)

Utsøkt klavertrio-spill.

KLASSISK

StåleWikshåland
swi@dagbladet.no

Hvordan profilerer utøverne her hjemme seg
når de gir ut cd?Og hvem er det som ser dem?

tonedannelse. Mer enn jeg kan
huske fra tidligere, legger hun den
silkemyke trompetklangen bak
seg, og legger opp til en breiere
klang, som tar mer plass.
Teknisk sett er hun virtuos som

alltid. Men det er ikke virtuoseriet
hun spiller opp til. Håndplukket av
repertoar er heller sjeldsynt. Hun
krysser seg gjennom romantiske
klassikere som Rachmaninof (helt
nydelig!), Puccini og Kreisler, men
vier vel så mye plass til Edvard
Hagerup Bull, Øistein Sommer-
feldt og Paul Hindemith.
Helhetsinntrykket blir kanskje

litt steilt, trompetrepertoaret er
ikke av det rikeste, men utgivelsen
som helhet har så absolutt Tine
Thing Helsets egen signatur, på en
måte som vil bli lagt merke til.

VALEN TRIO, NÅ UTE PÅ LAWO
med klavertrioer av Ketil Hvoslef,
Fartein Valen og Klaus Egge,
vandrer mer i skyggenes dal.
Men de holder så absolutt mål,
kunstnerisk. På denne utgivelsen,
utelukkende med norsk samtids-
musikk (om vi strekker termen
litt) er det Fartein Valens tidlige
Klavertrio op. 5 som blir stående i
en særstilling – som så ofte når
denne komponisten for en gangs
skyld spilles. Igjen får vi stiftet
bekjentskap med hvor uttrykksfull
den tidlige Valen er.
Mest overraskende er, hvor mye

Ketil Hvoslef ligger i samme
klanglige landskap som sin eldre

kollega, Klaus Egge. Begge trioene
er røff og kantet musikk, Hvoslefs
en tanke mer sløy enn forgjen-
gerens. Begge verkene er fint kom-
ponert og godt spilt, men for en
tilfeldig utenforstående vil de nok
begge fortone seg som «typisk
norske» – hva nå enn det skulle
være for noe.

TIL SLUTT ER DET FOR FRISTENDE
ikke å nevne nok en EMI-utgivelse.
Ikke akkurat på hjemmefronten,
Antonio Pappano og orkestret
hans, Accademia di St. Cecilia, er
scenevante på den internasjonale
musikkfronten så det holder. Men
teamets gjestespill i Oslo for litt
siden, minnet om hvor nære
båndene har vært mellom Pappano
og norsk musikkliv, der karrieren
hans faktisk begynte. Og mottakel-
sen i Bjørvika framviste en rørende
gjensynsglede.
Hvorfor er det ingen her hjem-

me som har evnet å bruke denne
kontakten, på en vettug måte?
Nå er de ute på EMI med

Antonín Dvorák: Cellokonserten
og den siste symfonien, «Fra den
nye verden». Pappanos driv skaper
en fin intensitet, somMario Bru-
nello matcher på solistplass. Men
vi hører også hvordan orkesteret
ennå ikke er helt i internasjonal
elitedivisjon. Og, paradoksalt nok,
hvordan lydproduksjonen på
denne topp-labelen står langt
tilbake i forhold til hva vi forventer
på cd-fronten i dag.

På hjemmefronten
EGEN SIGNATUR: – Utgivelsen som helhet har så absolutt Tine Thing Helsets egen signatur, på en måte
som vil bli lagt merke til, skriver Dagbladets anmelder. Foto: Lars Myhren Holand


