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Kultur

og en klanglighet du skal lete 
lenge etter i disse konsertene.  

MEKTIG  
ORGELKLANG

Verk av Reger, Bach, 
Schumann og Julius 
Reubke. Mariko Takei 
på orgel i Johannes-
kirken i Bergen.  
Euridice. 
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Orgelet i Johanneskir-
ken i Bergen er et stort 
og flott romantisk in-

strument. Det ble bygget av det 
tyske orgelfirmaet Schlag & 
Söhne i 1893. Orgelet ble om-
bygget i 1967, da klangidealene 
var annerledes og ganske puris-
tiske, men det var heldigvis mu-
lig å restaurere det i 1999. I dag 
er orgelet det eneste i Skandi-
navia som ble bygge av de be-
rømte tyske orgelbyggerne.

Japanske Mariko Takei, nå 
bosatt i Bergen, er en virtuos 
på sitt instrument, med dypt 
kjennskap til romantisk orgel-
musikk. Regers fantasi over 
koralen «Eine feste Burg ist 
unser Gott» er både mektig, 
fantasifull der den utforsker or-
gelets muligheter. Typisk ro-
mantisk orgelmusikk er også 
utdraget fra Schumanns «Seks 
fuger over navnet BACH» og 
Julius Reubkes sonate over 
ord fra den 94. salme. Reub-
ke, som levde på Schumanns 
tid og var elev av Liszt, ble bare 
24  år gammel. Et av hans vik-
tigste verk er nettopp orgelso-
naten. Også denne utforsker 
orgelets klanglige muligheter. 
Samtidig viser Takei seg som 
en eminent Bach-spiller i hans 
«Stykke for orgel», BWV 572.  

BRAHMS SIN  
UKJENTE SIDE

Brahms: Verker for 
kvinnekor. Kvindelige 
Studenters Sangfore-
ning, dir. Marit Tøndel 
Bodsberg. LAWO 
Classics. 
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Dette er Brahms som du 
aldri før har hørt ham! 
(Hvis du ikke nettopp 

har hørt disse verkene). Helt 
ulikt symfoniene og kammer-
musikken. Men han skrev altså 
flere verk for kvinnekor og vi får 
dem her på rekke og rad, seks i 
alt, der fire er sykluser med fle-
re sanger. Det vil være en over-
drivelse å si at de hører til hans 
beste verker. Har man hørt dem 
gjennom én gang, er det faktisk 
nok. For de er både kantede og 
tykt smurt på av klang. Men det 
er sikkert mer givende å synge 
dem enn å høre dem. Og Kvin-
delige Studenters Sangfore-
ning (stiftet i 1895!) skal ha ros 
for å ha gitt en hederlig doku-
mentasjon av denne siden ved 
Brahms.

Arnfinn Bø-rygg

gel als Prophet» (spor 7); her 
etterlignes ikke bare fuglen, 
men musikken er en bliven-fugl 
(som den franske filosofen Gil-
les Deleuze ville si). I siste sats i 
sonaten (spor 13) er tonene ris-
lende og vi hører hvor moder-
ne Schumann var. I det sene, 
sjeldent spilte verket «Gesän-
ge der Frühe»op. 133 (spor 
14–18), som utstråler både en-
kelhet, skjønnhet, følsom-
het og underliggende uhygge, 
kommer det fleksible i Uchi-
das spill særlig godt til uttrykk.  

SOBERT BACH-SPILL
Bach: Fiolinkonsert 
i E-dur og a-moll, 
konsert for fiolin og 
obo c-moll, sonate for 
cembalo og fiolin nr. 

4. Janine Jansen & Friends. Decca.  
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«…. and friends» har 
blitt en merkevare for 
kammermusikk. Men 

som regel garanterer det for 
ekte og glitrende samspill. Slik 
også her, der en av de frem-
ste fiolinister i sin generasjon, 
Janine Jansen, ikke bare spil-
ler med sine musikkvenner, 
men også med sine søsken 
(Jan Jansen på cembalo, Maar-
ten Jansen på cello). Det er en 
slank og sober Bach vi her hø-
rer, som ikke går nye veier hva 
gjelder historisk fremførelses-
praksis. Denne siste er det ikke 
mangel på i cd-markedet. Så 
det gir et eget musikalsk be-
hag å høre Bach spilt så suve-
rent teknisk, med rytmisk snert 

te orkesteret gjør inntrykk både 
kvalitativt og kvantitativt. Den-
ne Wagner-innspillingen hører 
til de beste i jubileumsåret. For-
spillet til «Mestersangerne» er 
klart og strengt og har noe gra-
vitetisk over seg. «Siegfried-
Idyll» er fri for all svulstighet, 
slank i uttrykket og med spar-
som vibrato i strykerne. Tre-
blåserne har en herlig, farge-
rik klang. At orkesteret kan øke 
til en praktfull fortissimo, hø-
rer vi i sørgemarsjen fra «Gö-
tterdämmerung». Og sopra-
nen Petra Lang, som debuterte 
som Brünnhilde i fjor, har i den-
ne heltinnens slutt-monolog et 
dramatisk-ekspressivt uttrykk 
som er like ildfullt som det ild-
hav hun rir inn i.

FØLSOMT TIL  
FINGERSPISSENE

Schumann: Walsze-
nen, klaversonate nr. 
2, Gesänge der Frühe. 
Mitsuko Uchida klaver. 
Decca. 
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Sammen med Mozart, 
Schubert, Debussy hø-
rer Schumann til de 

komponister som Uchida har 
tilført og stadig tilfører nye as-
pekter. Mye ligger i følsomhe-
ten, men også i den til de gra-
der gjennomtenkte fortolkning 
hun er en eksponent for. Hør 
for eksempel på det delikate 
spillet i «Einsame Blumen» 
(spor 3) og den dystre atmos-
fære i «Verrufene Stelle» (spor 
4). Eller trillene som slås i «Vo-

svung. I «Till Eulenspiegel» 
og den anekdotiske historien 
der, beveger han seg utvun-
get mellom livslyst, angst og 
død. De banebrytende har-
moniske spenningene i «Don 
Juan» også et symfonisk dikt, 
utfoldes i et rikt fargespraken-
de register. Jo, nest etter Kara-
jan og Furtwängler og et par 
til, er dette en live-innspilling 
som hører til i øverste hylle. 

UNGARSK 
MESTERDIRIGENT

Wagner: Götterdäm-
merung, Die Meister-
singer von Nürnberg 
(utdrag); Siegfried-
Idyll. Petra Lang, 

sopran, Budapest Festival Orchestra, 
dir.: Iván Fischer. Channel classics.
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Iván Fischer dannet Bu-
dapest Festival Orches-
tra i 1983 og brakt det 

helt til topps blant Europas or-
kestre på rekordtid. Nå er han 
leder av Konzerthausorches-
ter Berlin og jeg hørte ham her 
i et Wagner-program i fjor høst 
som gjorde et uutslettelig inn-
trykk. Ja, han er på høyde med 
Rattle og Barenboim, så for-
skjellige disse enn er, og burde 
være en aktuell kandidat til å 
overta Berlin-filharmonikerne. 
Han har en presis tegngiving 
som det knapt finnes maken til. 
Og publikum der vet å sette pris 
på ham.

Men Fischer opptrer stadig 
på turneer med sitt orkester fra 
Budapest. Diskografien til det-

Richard Strauss: Also 
sprach Zarathustra; 
Till Eulenspiegels 
lustiche Streiche; Don 
Juan. Berliner Phil-

harmoniker, dir.: Gustavo Dudamel. 
Deutsche Grammophon.
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Gustavo Dudamels livs-
løp er en utrolig historie. 
Født i 1981 i Barquisi-

mento, er han det mest berøm-
te produkt av det musikkpeda-
gogiske prosjekt «El Sistema»i 
Venezuela. Det er han som trek-
kes frem når dette prosjektet, 
som hentet inn fattige barn i 
landet og lot dem, i hard kon-
kurranse, få gjennomgå en mu-
sikalsk utdannelse som man 
ikke skulle tro var mulig i La-
tinamerika. Dudamel begynte 
som guttunge i Simón Bolívar 
National Children’s Orchestra 
som etter hvert ble til Simón 
Bolívar Symphony Orchestra 
og som han nå er musikalsk di-
rektør for. Han har vært men-
tor for mange yngre dirigenter, 
bl.a. SSOs Christian Vásquez. 
I 2004 vant Dudamel Gustav-
Mahler-dirigentkonkurranse. 
Han er siden 2009 sjefdirigent 
for Los Angeles Philharmonic 
Orchestra. Han har flere gan-
ger dirigert Berlin-filharmoni-
kerne.

På denne Richard Strauss-
cd-en fra i høst kommer han 
årets Strauss-jubileum (150 år 
for hans fødsel) i forkjøpet. Det 
er et live-opptak i løvens hule. 
For både Richard Strauss selv, 
Furtwängler og Karajan gjor-
de her sine berømte Strauss-
innspillingen, Karajan også 
med Strauss’ operaer. Den kri-
tiske Berlin-avisen «Der Ta-
gesspiegel» skrev etter Duda-
mels konsert om «Also sprach 
Zarathustra», at det var «kam-
mermusikk med 100 musikere 
som utstråler liv og virtuosi-
tet». Dette symfoniske diktet, 
som henspiller på Nietzsches 
provokativt profetiske verk, er 
fullt av lys og mørke, lidenskap 
og tomhet, men hele tiden med 
en kraft som enten dirrer under 
det hele eller kommer til vold-
som utfoldelse. Karajan har 
gjort en legendarisk innspilling 
av dette verket, hvor den mek-
tige innledningen (med den 
oppadstigende sol) er brukt i en 
rekke filmer og TV-såper. Den 
dype orgeltonen på slutten be-
veger seg på en knivsodd mot 
det kitschaktige. Dudamel sa i 
forbindelse med sitt opptak, at 
han tenkte seg i Karajans sted. 
Og nå nevnes han som en av de 
aktuelle kandidater til å overta 
Berlin-filharmonikerne etter 
Simon Rattle.

Om ikke Dudamel når helt 
opp til Karajans Strauss-nivå 
med dets lysende transparens, 
så er det ingenting å si på hans 
temperament som når helt ut 
til spissen av dirigentstokken. 
Her spares det så visst ikke 
på effekter og den Strauss’ske 

Mirakeldirigenten fra Venezuela
Cd klassisk  

Gustavo Dudamel i aksjon. Han er produkt av det musikkpedagogiske prosjekt «El Sistema» i Venezuela og  
mentor for blant andre SSO-dirigent Christian Vásquez. Foto: Ringo H.W. CHiu


