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MCCARTNEY MED MUSIKAL

Foto: Charles Sykes / NTB scanpix

Paul McCartney skriv musikk og tekst til ein musikal basert
på Frank Capras filmklassikar Livet er vidunderlig frå 1946.
Musikalen får premiere neste år, skriv The Guardian.
Julefilmklassikaren handlar om ein engel som vert
send til jorda for å hindra ein mann i å ta livet av seg.
McCartney fortel at det aldri har freista å skriva musikk til
ein musikal, men møtet med produsenten Bill Kenwright
og låtskrivaren Lee Hall fekk han til å endra meining.
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Anita O’Day var ein av mange musikarar som opptredde på jazzfestivalen i Newport i 1958.
Foto frå filmen

VEL MANGE BÅTAR
Eit par skjer i sjøen er det, for å
bruke det som bør vere ein høveleg metafor i ein slik samanheng.
Thelonious Monk kjem på scenen
og framfører «Blue Monk», men
Stern verkar meir oppteken av å
kople tonane til ein bokstavleg
tala flytande montasje frå seglregattaen som vart arrangert under
festivalen. Det vert vel mange
båtar, og lite Monk, og i det heile
trøytnar ein litt av kvite segl og
blått hav utover i filmen.
Andre gonger er det nett dette

Nils Anders Mortensens spelar Bachs stiliserte dansemusikk.
JOHANN
SEBASTIAN
BACH:

ommardag

Newport og folkelivet som utfaldar seg rundt festivalen.

Høflege dansar

blikket bort frå sjølve scenen som
gjer denne filmen så rik. Det er
stort å sjå Anita O’Day frasere –
ei oppvisning i presisjon og eleganse! Men det er også artig å få
sjå henne stå bak scenen og trippe
og gjere seg klar, heilt uvitande
om at ho vert fanga av Sterns
kamera. Det er denne samanstillinga av musikk og menneskeliv
som gjer Jazz On A Summer’s Day til
ein klassikar, ein status som held
seg trygt alle desse åra seinare.
ØYVIND VÅGNES
Øyvind Vågnes er forfattar og fast
musikkskribent i Dag og Tid.

I «solkongen» Ludvig XVIs
regjeringstid frå 1643 til 1715
kom det franske på moten
i Tyskland, eller i «dei tyske
landa», som ein gjerne kalla
dette lappeteppet av fyrste- og
hertugdøme den gongen. For å
markera statusen sin ville kvar
minste herskar byggja seg franske slott og leggja an franske
hagar, og både aristokratiet og
borgarstanden stasa seg opp
med fransk mote og tedde seg
etter galant, fransk etikette.
Den stiliserte etiketten var
høfleg i den opphavlege tydinga
av ordet, som kjem frå lågtysk
höflik, av hoff. Dette innebar den
mest stiliserte forma for sosial
samhandling, nemleg dans.
Hoffdansar som allemande,
courante, sarabande og gigue
hadde kompliserte, standardiserte dansesteg, noko som
òg kravde standardisering av
musikken. Det er slik dansemusikk Nils Anders Mortensen
gjev oss på det smakfulle
klaveralbumet med suitar komponerte av Johann Sebastian
Bach (1685–1750) kring 1720.
HØFLEG
«Suite» har me frå fransk, som
har det frå latin sequie. Det
tyder «fylgje». På same måte
som ein suite i arkitekturen
er ei samanhengande rad av
rom, er den barokke suiten i
musikken eit fylgje av dansar.
Men dansemusikken frigjorde
seg snart frå dansen, særleg
i Tyskland. Suitane til Bach
tuftar på danseformene, men

Velartikulert: pianisten Nils Anders Mortensen. Foto: Trym Ivar Bergsmo

er for komplekse i oppbygnaden til å kunna dansast til.
Høyr til dømes på siste sporet
på plata, «Gigue» frå Engelsk
suite nr. 6 i d-moll, BWV 31, som
Bach har forma som ein heftig,
nesten mystisk dragande fuge
– den som freistar seg på ein
springdans til slikt, vil snart
slita seg ut. Særleg høfleg vil
det heller ikkje sjå ut. Det at
han er forma som ein ordentleg
fuge, denne grunntyske forma
der einskildrøystene tek opp
og varierer temaet etter kompliserte reglar, er eit døme på
korleis Bach attskapte den franske musikken i sitt bilete.
DYNAMISK
Både ekte fugar og «fughettaar», altså kortare satsar med
fugepreg, krev nyansert fingerarbeid hjå pianisten. For dei
einskilde melodistemmene
som utgjer trådane i den musikalske veven, må artikulerast
og fraserast sjølvstendig. Dette
maktar Mortensen, noko me
merkar i fyrste sporet på plata,
opningssatsen til Ouverture i
fransk stil, BWV 831. Slike franske ouverturar byrjar staseleg,
med punkterte noteverdiar,

rakettaktige tonetiradar og
slyngjande ornamentikk.
Dei lynsnare ornamenta får
Mortensen fint til, trass i at
han nyttar moderne flygel;
musikken er opphavleg tiltenkt
cembaloen, barokktidas flygel,
der filigran ornamentikk læt
meir distinkt.
Men attende til Mortensens
fugespel: Den andre delen av
ouverturen er alltid snøgg og
fugert (her òg har Bach sjølvsagt sett sitt snitt til å laga ein
ordentleg fuge). Mortensen artikulerer uvanleg klårt, med eit
einskapleg uttrykk kvar gong
det dukkar opp i samklang med
motstemma (kontrapunktet).
Smakfull er òg dynamikkbruken hans, der han demonstrer
den største styrken moderne
flygel har i høve til cembaloen:
Medan den sistnemnde berre
kan spela med éin tonestyrke,
gjev det fyrstnemnde høve til
dynamikk. Slik kan ein tydelegare framheva det overordna,
altså temaet, i høve til det
underordna, kontrapunktet.
SJUR HAGA BRINGELAND
Sjur Haga Bringeland er musikar
og fast musikkmeldar i Dag og Tid.
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Aretha Franklin spelte inn gospelalbumet i ei baptistkyrkje i Los Angeles i 1972. Foto frå filmen

Nils Anders Mortensen figurerer på dette albumet òg, her i lag
med Marianne Beate Kielland,
som syng songar av Eivind
Groven (1901–1977). Duoen er
røynd, til no har dei gjeve ut
åtte interessante CD-ar på det
norske plateselskapet LAWO. I

den glimrande omslagsteksten
framhevar musikkvitaren Anne
Jorunn Kydland at Groven som
komponist, folketoneinnsamlar og vitskapsmann fungerte
som brubyggjar mellom by- og
bygdekulturen i Noreg. Sjølv
om Groven hadde opphav i
tradisjonsmusikken frå VestTelemark, er det ikkje alltid
attskin av det folkemusikalske
i songane hans; dei kling fyrst
og fremst «grovensk», som kollegaen Geirr Tveitt uttrykte
det. I Kielland har dei sitt beste
medium – ho syng, som alltid,
storarta.
SJUR HAGA BRINGELAND

Mezzosopranen Marianne Beate Kielland.
Foto: Lena Lahti

