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CD: Pianisten Hélène Grimaud, nylig Norges-
aktuell i forbindelse med åpningen av det nye
Konserthuset i Stavanger, har fått seg fast, ny
cellopartner. Hun heter Sol Gabetta og er ukjent
for meg. Men leser man intervjuet med dem beg-
ge i plateheftet, låter de som et godt samkjørt par.
Samlivet i musikken beskrives som et intimt for-
hold, med store utsving og gjensidig årvåkenhet.
I så måte overrasker det klanglige møtet med

duoen, som ligger langt fra det heftige og ut-
farende. Har man i tillegg til coverteksten også et
klanglig inntrykk av Grimaud som soloartist i
erindring, som kan romme de voldsomste ut-
ladninger på klaveret sammenmed en usedvanlig
sikker formsans, tar det litt tid før vi vender oss til
det gjennomført lavmælte uttrykket når de spiller
sammen.

DET ER DET VERDT. Lydhørhet har sin gevinst,
særlig når den, som her, ikke bare er rettet mot
partneren i samspillet, men i like høy grad favner
musikken de håndterer. Som er blant klaver og
cello-litteraturens store klassikere, av et slag som
ikke tåler døvhørte eller selvopptatte fortolkere.
De begynner med Schumanns Tre fantasistyk-

ker, opus 73, som setter tonefallet. Musikken er
innfallsrik og uforutsigelig, men må spilles heftig
på sin egen måte om den skal folde seg ut. Gri-
maud og Gabetta treffer tonefallet i fellesskap,
og artikulerer Schumanns klanglige univers på
utsøkt måte.
Det fortsetter de med i Johannes Brahms’ første

cellosonate, der klangen får noen tyngre valører,
som balanserer en større patos enn Schumanns
lettbevegelige musikk. Men tungspilt blir det aldri
fra disse to, som etter hvert bygger seg sitt eget
musiseringsrom i det lavmælte. Og når vi følger
dem helt hjem, oppdager vi hvor naturlig ut-
trykksregistret faller, i samme øyeblikk som vi
slipper eventuelle forventninger til større utsving
og i stedet legger øret tett inn til hva disse to har
å by på.
Da er vi blitt helt åpne og mottakelige for poe-

sien i Debussys Cellosonate, en finstilt skyggeleg-
ging av klangrommet som sjelden kommer slik til
sin rett som her, med Grimaud og Gabetta.
Akkurat da hever de røsten i Sjostakovitsj’ Cel-

losonate op. 40, som klinger mer nennsomt enn
mye av Sjostakovitsj’ øvrige musikk, og i så måte
er et godt valg til denne utgivelsen. Men stillferdig
er nå Sjostakovitsj aldri, og i denne sammenhen-
gen klinger han så visst heftig nok, om enn like

uttrykksnært som de øvrige numrene i denne
utgivelsen på Deutsche Grammophon.

SCHUBERTS STRYKEKVINTETT STÅR I EN
SÆRSTILLING i kammermusikklitteraturen,
og hører til blant Schuberts siste verker. Nå har
Arcanto-kvartetten fått med seg Olvier Marron
på den ekstra celloen, og spilt verket inn på
Harmonia Mundi.
Arcanto-kvartetten er relativt nydannet og

tidligere ukjent for meg. Men de spiller så visst
opp til dette gåtefulle og utfordrende verkets krav.
Helt og fullt makter de å beholde åpenheten i
verket, uten et øyeblikk å gi avkall på den ut-
trykksmessige intensiteten som kjennetegner
enhver god fortolkning.

OSLO KAMMERAKADEMI SPILLER HARMONI-
MUSIKK, som er en randgjenger i standardreper-
toaret. Det består av blåsere fra det norske
miljøet, er relativt nydannet, også de, men har
opparbeidet en utsøkt samklang når de tar fatt.
Den får de eksponert til fulle på denne utgivel-

sen på Lawo. Men når de også tar for seg Beetho-
vens 7. symfoni, snevres registeret inn i forhold til
originalbesetningen, om enn arrangementet aldri
så mye er fra Beethovens egen hånd.
De spiller gjennomført utsøkt her også, men

kommer aldri helt løs fra inntrykket av å være et
arrangement lagd av kommersielle grunner, sna-
rere enn ut fra nyoppdagde klanglige muligheter.
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DRØYE
VITSER:

Humorprogrammet
«Brille» har ingen
planer om å dempe
vitsene i denne
sesongen, til tross
for jøde-skandalene
under forrige se-
song. De skal likevel
øke nerdenivået,
og invitere flere
ikke-komikere til
programmet utover
høsten.
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