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FØRSTE  
INNSPILLING

Brahms: Symfoni nr. 3 
og 4. NDR Elbphilhar-
monie Orchester, dir.: 

Thomas Hengelbrock. Sony. 

To Brahms-
symfonier 
får vi imid-
lertid med 
Elbphilhar-
monie-or-
kesteret, i 
deres før-
ste utgivelse. Og det er de to 
som følger etter D-dur-symfo-
nien, nemlig nr. 3. i F-dur og 
nr. 4 i e-moll. F-dur-symfonien 
er den som mange store diri-
genter holder mest av, hvis de 
blir spurt om å velge. Det pas-
ser godt at Hamburg-orkes-
teret, som nå naturlig nok har 
fått navnet Elbphilharmonie 
Orchester, åpner plateutgivel-
sene fra den storslåtte Elbphil-
harmonie med Hamburgs store 
sønn, Johannes Brahms. Diri-
genten, Thomas Hengelbrock, 
har hatt en bratt karriere som 
orkester- og operadirigent og 
dirigert alle de store orkestre i 
Europa. Han vil nok også bru-
ke sin store viten om nyere mu-
sikk og samtidsmusikk for inn-
spillinger fremover. 

Symfoni nr. 3 ble i sin tid ut-
ropt til Brahms ”Eroica”, men 
det er ikke noe heltemodig 
ved noen av satsene. Første og 
siste sats er nok preget av et 
større alvor enn i symfoni nr. 
2, men de er mektige i kraft av 
oppbygning og samtidig ful-
le av farger på grunn av den 
fine instrumenteringen. De to 
midtsatsene er relativt korte, 
trer liksom tilbake for yttersat-
sene. Finalen ender ikke med 
jubel, snarere er den preget av 
melankoli. Man har ment at 
dette i sin tid var Brahms’ av-
skjed med symfoniformen.

Men det kom altså én til. 
Brahms’ nærmeste var skep-
tisk til dette verket da det ble 
fremført i en klaverversjon. 
Det var ikke så mye iørefal-
lende her og man oppfattet 
verket som statisk. Og der var 
ingen menuett eller scherzo. 
Førstesatsen er først og fremst 
tett og polyfon, men det klin-
ger storartet hos Elb-filhar-
monikerne. Et vakkert klang-
teppe er vi også vitne til i den 
langsomme satsen. Siste sats 
er den eneste variasjonssats i 
en Brahms-symfoni. Model-
len her er den barokke chacon-
ne eller passacaglia. Temaet 
tar Brahms fra Bach-kanta-
ten ”Nach dir, Herr, verlanget 
mich.” De 30 variasjonene van-
drer fra overstemmer til bass, 
før det munner ut i en stigning 
mot slutten der orkesteret vir-
kelig får til et sug mot sluttak-
kordene.

ARNFINN BØ-RYGG 

Brahms fra hans egen  
fødeby.
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SSO PÅ EGET 
PLATESELSKAP

Brahms: Symfoni nr. 2,  
D-dur. SSO, dir.:  
Thomas Zehetmair.  

SSO Recordings.

Dette er den 
første utgi-
velsen på 
eget plate-
selskap som 
Stavanger 
symfonior-
kester kom-
mer med. Cd-en er innspilt i Far-
tein Valen-salen og produsert 
av Ulrike Schwarz og Grammy-
vinner Jim Anderson. Valget av 
Brahms-symfonien med Zehet-
mair som dirigent har falt heldig 
ut. Zehetmayr kjenner vi i Sta-
vanger som både en fremragen-
de fiolinist og en spennende di-
rigent. Med denne kombinasjo-
nen er han en av Europas frem-
ste. Hans repertoar er enormt. 
Han har spilt inn alle de store fi-
olinkonsertene, og Mozart-kon-
sertene med Brüggen som diri-
gent gjelder som en referanse-
innspilling. Som dirigent leder 
han orkestre i både det klassisk-
romantiske repertoar og i sam-
tidsmusikk. Zehetmayr lar seg 
verken rubrisere som oppførel-
sespraktiker eller som en som 
holder fast ved tradisjonelle, ro-
mantisk pregede fremførelser.  
Vi hører det her i Brahms-sym-
fonien: Det symfoniske fettet 
er borte, men uten at det betyr 
at den typisk Brahms– klangen 
uteblir. Vi hører det straks i hor-
nene og treblåserne; klangen er 
slank, klassisk. Brahms var 43 
år da han skrev sin første sym-
foni, ferdig i 1876, men påbe-
gynt i 1862. Han klaget over den 
lange slagskyggen etter Beetho-
ven, men det vitner om hvilket 
mål han hadde satt seg, for både 
Schumann og Mendelssohn 
hadde skrevet store symfonier. 
At Brahms ventet så lenge, skyl-
des kanskje det Harold Bloom 
har kalt ”the anciety of influen-
ce”: han ville være helt selvsten-
dig i forhold til sitt ideal.

Symfoni nr. 2 ble imidler-
tid ferdig et år etter første, noe 
var forløst hos Brahms. Første-
satsen kalles gjerne pastoral, 
men kanskje skyldes det mer 
det at Brahms skrev symfo-
nien i det idylliske Pörtschach 
ved Wörther-sjøen. Den lang-
somme satsen, som Brahms’ 
samtid syntes var for lang, er 
for oss i dag , ja, herlig, og ikke 
en takt for lang. SSO lar det 
melodiske få klinge godt ut, 
mens tredje sats tas lett, nesten 
som en menuett. I finalen bry-
ter, nokså sjelden hos Brahms, 
jubelen løs. Og SSO legger ikke 
demper på seg.

Det eneste jeg har å ut-
sette på utgivelsen, er at det 
godt kunne har vært nok en 
Brahms-symfoni på cd-en.
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Vi skulle gjerne hørt mer 
enn én Brahms-symfoni.
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KLANG- 
KASKADER

Rachmaninov: Klaver-
konsert nr. 2 og 3. Kha-
tia Buniatishvili klaver, 

Tsjekkisk filharmonisk orkes-
ter, dir.: Paavo Järvi. Sony.

Georgiske 
Khatia Bu-
niatishvi-
li har tidli-
gere impo-
nert med 
en finner-
vet Chopin-
plate og et 
overmåte virtuost og nyansert 
Liszt-spill. Her har hun, med 
en av sine foretrukne dirigen-
ter, Paavo Järvi, kastet seg ut 
i alle klavervirtuosers mann-
domsprøve, Rachmaninovs 2. 
og 3. klaverkonsert. Men det 
gjør hun glitrende, kraftfullt og 
virtuost til tusen. Bare Martha 
Argerich har vel oppnådd noe 
lignende, blant kvinnelige pia-
nister. Men så er da Argerich 
helt på topp av pianister, uan-
sett kjønn. 

I nr. 2, c-moll, merker vi 
oss eksplosive klangkaska-
der i diskanten i andresatsen. 
I denne langsomme satsen er 
for øvrig nyansene, både i or-
kesteret og klaveret mangfol-
dige, nærmest grenseoverskri-
dende.

I nr. 3, i d-moll, tar dirigent 
og pianist et overstadig hur-
tig tempo i førstesatsen, etter 
begynnelsen, der det står Al-
legro molto. Alla breve (Svært 
hurtig og der telletiden er på 
halvnoten (brevis)). Jeg kan 
ikke huske å ha hørt det hurti-
ge enn på Rachmaninovs egen 
innspilling. Når det gjelder 
klangbehandling kan Bunia-
tishvili nesten måle seg med 
polakken Krystian Zimerman. 
Og selv om Grigory Sokolov i 
d-moll-konserten har en kraft 
der denne konserten når top-
punktene, som ingen pianist i 
vår samtid kan måle seg med, 
så er ikke det eksplosive min-
dre påtagelig på slutten av før-
stesatsen hos Buniatishvili. 

Rachmaninov–innspillin-
gene som ble gjort i Dvorák-
hallen i Praha i november i 
fjor. Samarbeidet mellom Jär-
vi og pianistinnen fra Georgia 
er enestående. Likeledes det 
nivået som det tsjekkiske fil-
harmoniske orkesteret nå har 
nådd. Men de har en lang tra-
disjon å ta vare på.  
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Rachmaninov som eldora-
do for klangutfoldelse.
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STORT KLEI-
BERG-VERK

Ståle Kleiberg: Mass 
for Moderen Man. Mari 
Eriksmoen sopran, 

Johannes Weisser baryton. 
Trondheim-symfoniorkester  
og kor, dir.: Eivind Gullberg 
Jensen. Utgitt på 2L.

Kunstver-
ket Den 
fremmede 
av Håkon 
Bleken pry-
der cove-
ret til Ståle 
Kleibergs 
stort anlag-
te konsertmesse for kor, orkes-
ter og to solister, Messe for det 
moderne menneske. Kleiberg 
ba den britiske forfatteren Jes-
sica Gordon skrive tre tekster 
til verket, individuelle historier 
om tap (loss). 

Den første har tittelen Loss 
of a Homeland: The Refugee, 
og står ekstra godt til Blekens 
bilde. De to andre er: Loss of 
a Child og Loss of Faith and 
Hope for the Future. Disse tre 
tekstene bæres frem i tre so-
listsatser. I kontrast til disse 
står fem satser for kor og or-
kester basert på de latinske 
messedelene Kyrie eleison, 
Gloria, Credo, Sanctus (med 
Benedictus) og Agnus dei. 

De tre tekstene av Gordon 
forholder seg til messeledde-
ne. Kleiberg forteller i tekst-
heftet at han var i tvil om et 
Gloria kunne følge etter sat-
sen om flyktningen og tapet av 
hjemlandet. Han kom frem til 
at det var mulig, men det kun-
ne ikke være ”en utvetydig be-
kreftende Gloria”. På lignende 
vis følger Credo (trosbekjen-
nelsen) etter tapet av et barn, 
men som nølende, ikke klart 
og utvetydig.

Nettopp dette har Kleiberg 
lykkes svært godt med. Trond-
heim-komponisten, som er fra 
Stavanger, har en like god for-
ståelse av tekstenes innhold 
og stemning som av musikk 
som skal stå til dette. Det sto-
re apparatet av kor og orkes-
ter, som gjør en overbevisen-
de innsats, har han en heldig 
hånd med, alt mens musikken 
hans etter mitt skjønn er blitt 
mer ekspressiv enn tidligere. 
Men samtidig bevarer den det 
som er Kleibergs varemerke: 
sansen for det klanglige og 
klangens drivkraft.
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Gamle og nye tekster med 
musikk som berører.
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ET PIONER- 
ARBEID

Historia Sancti Olavi. 
Consortium Voca-
le Oslo, dir.: Alexan-

der M. Schweitzer; Graces & 
Voices, dir.: Adrija Cepaite og 
Antanina Kalechyts.  2 cd-er. 
Lawo Classics.

Dette gre-
gorianske 
verket be-
står av mer 
enn 30 san-
ger som i 
over 300 år 
ble sunget 
i Norge un-
der festdagen for Olav den hel-
lige, 29. juli. Det er første gang 
at en så omfattende presenta-
sjon av det rike materiale er 
blitt spilt inn. Musikken er re-
digert av prof. Roman Hankeln 
(NTNU). Cd-heftet inneholder 
intet mindre enn en vitenska-
pelig tekst av Hankeln og en 
artikkel av religionshistoriker-
ne Gro Steinsland om Olav den 
hellige i europeisk kontekst. 
Norsk musikkhistorie har mye 
å ta av her!

Consortium vocale Oslo er 
et mannsensemble knyttet til 
Oslo domkirke og spesialiserer 
seg på gregoriansk sang (den 
romersk-katolske kirkes en-
stemmige og uakkompagnerte 
liturgiske sangen). De samar-
beider her med det kvinnelige 
vokalensemblet Graces & Voi-
ces. Innspillingen av Historia 
Sancti Olavi inngår i et EU-
prosjekt som utforsker nasjo-
nale videreføringer av gregori-
ansk kirkemusikk. 

De to ensemblene står godt 
til hverandre. Den latinske ut-
talen er upåklagelig og egalite-
ten mellom tonene, som er så 
viktig i gregoriansk sang, er av 
beste sort. Sangen går verken 
i dur eller moll, men i en kir-
ketoneart, som det er åtte av: 
lydisk, dorisk, frygisk osv. Det 
blir her sunget, etter det jeg 
kan høre, i den mest utbredte 
fortolkningsmåte, nemlig den 
som Solesmes-munkene bruk-
te. Den er holdt i en fri prosa-
rytme uten fast puls. Det sær-
egne med gregoriansk sang, 
som overflatisk hørt kan virke 
ensformig, er at intervallene 
kan ha symbolsk betydning 
(for eksempel et oktavsprang 
som symbol for oppstigning 
fra jord til himmel). Men mu-
sikken skal i det store og hele 
ikke illustrere teksten.
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En norsk kulturskatt fra 
middelalderen.
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KLASSISK MUSIKK


