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Matt, nordisk vår
Terje Tønnesen og hans kammerorkester er vitale
musikere. Men hva skjer med repertoaret?
KOMMENTAR

Emil Bernhardt

Det Norske Kammerorkester (DNK) er
utvilsomt et av landets mest vitale og
fleksible klassiske ensembler. Til tross for
den stadige utvekslingen av medlemmer,
fremstår orkesteret som imponerende
samlet, og i konsertøyeblikket er spenningen tidvis til å ta og føle på. Mye skyldes
deres kunstneriske leder, fiolinisten
Terje Tønnesen, som har vært med siden
starten i 1977. Han er en sjelden, levende
og tenkende kunstner som igjen og igjen
samler musikere fra øverste hylle til
inspirerte produksjoner.
Tønnesens styrke ligger dels i eksperimentviljen og detaljarbeidet knyttet til
fortolkningen av det enkelte verket, dels
i evnen til å tenke helhetlig omkring verkets og konsertens kontekst. Begge deler
skjer med et alvor og en tilstedeværelse
som redder resultatet fra så vel utvendig
publikumsfrieri, som tørr vitenskapelighet. At tilnærmingen likevel kan egge til
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diskusjon, tjener Tønnesen til ære.
Gitt dette utgangspunktet, er det overraskende – og skuﬀende – at orkesteret
i så liten grad ser ut til å ville utvide og
utfordre repertoaret. Viljen til åpning
stikker i alle fall ikke særlig dypt, hverken
i neste sesongs program, eller på platefronten. For å ta det siste først.
Etter noen års pause slapp DNK tidligere
i vår endelig platen Nordic Spring. Men
både med tanke på orkesterets sentrale
posisjon i norsk musikkliv og dets øvrige
diskografi – forrige rene orkesterplate
(2006) inneholdt interessante verk av
blant andre Iannis Xenakis og Magne
Hegdal – er dette sørgelige greier: Platens
tre hovedverk er enten nærmest utspilt,
eller av diskutabel kvalitet. Først ut er
Griegs Holbergsuite. Det er et flott verk,
men dessverre slitt, ikke minst takket
være DNK, som her spiller det inn for
tredje gang (tidligere utgivelser kom i
1979 og 1997). Årets versjon er god, men
etter mitt skjønn ikke tilstrekkelig markant til å forsvare en nyutgivelse.
Det neste, svenske Kurt Atterbergs
Suite for fiolin, bratsj og strykere fra 1917, er
kanskje mindre kjent utenfor strykermiljøet, men faller gjennom rent musikalsk,
med sin sjablongmessige form og klissete
harmonikk. Carl Nielsens Liten suite for
strykere er igjen fascinerende, om enn
nokså uforløst og sprikende (vi snakker
om komponistens første utgitte opus).
Men også dette verket er tidligere spilt

Styrke: Styrken til kunstnerisk leder i Det Norske Kammerorkester, Terje Tønnesen, ligger i eksperimentviljen.
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inn av DNK (1997).
Når det gjelder sesongprogrammet
2013/14, er hovedinntrykket, til tross for
enkelte lyspunkter, også temmelig matt.
Her er mange gjengangere, fra Bachs
juleoratorium, over Mozarts symfoni
nr. 40 og Brahms’ klarinettkvintett, til
– igjen! – Griegs Holbergsuite. Verkene
i seg selv er selvsagt ikke problemet,
snarere fraværet av en mer helhjertet
satsning på en utvidelse av repertoarhorisonten. Standardrepertoaret er én side av
saken, samtidsmusikken en annen.

Platens tre hovedverk er
enten nærmest utspilt,
eller av diskutabel kvalitet.
DNK har ikke ett bestillingsverk på
programmet denne sesongen, ikke ett
verk av en nålevende norsk komponist.
Sammenlignet med storebror Filharmonien, som blant annet gjennom egne

komponistprofiler aktivt bygger forståelsen for ny norsk musikk, er valget skuffende. Kammerorkesterformatet skulle i
tillegg innby til fleksibilitet.
Men utover å påpeke statistiske skjevheter
i dekningen av (norsk) samtidsmusikk
er det vel så viktig å minne om at den
repertoarmessige utvidelsen bør bli noe
mer enn bare en pliktøvelse. Og det
tar tid. Oslo Kammermusikkfestival –
riktignok en institusjon av en annen
type – er et interessant tilfelle i så måte.
Over år har festivalen skapt seg et rom
som gjør verk av eksempelvis Witold
Lutoslawski, Henrik Hellstenius og Karl
Amadeus Hartmann til naturlige innslag
i årets program. Det fortjener applaus.
At forutsetningene skulle ligge til rette
i DNK også, er det liten grunn til å tvile
på; både energien og lysten til refleksjon
virker å være til stede, særlig hos den
kunstneriske lederen. Så gjaldt det bare å
ta litt ekstra sats.
kultur@morgenbladet.no

Mørke undertoner
Christian Wallumrød leder
et virtuost ensemble på lav
hastighet.

fra ulike deler av musikkmiljøet, men
improvisasjonsbakgrunn er felles.
Gjermund Larsen er en anerkjent felespiller, mens trompetist Eivind Lønning
og nykommeren Espen Reinertsen på sax
er to av landets fremste friimprovisatører,
Akkurat som synet av tordenskyer på
med en helt usedvanlig samklang. Deres
vei mot land er Christian Wallumrød
duo «Streifenjunko» kan gå under merEnsembles siste plate en vakker, men
kelappen fritt improvisert spektralmusikk
foruroligende opplevelse. Wallumrøds
med en enorm klangpalett av utvidede
komposisjoner tilfører på egenartet vis
spilleteknikker. Tove Törngren er klassisk
harmonisk i ørefallende små skjevheter,
utdannet cellist med en fot i popmusom holder musikken i en lett ubalanse
sikken og forblir en ganske anonym
og lytteren på tå hev.
skikkelse her. Per Oddvar Johansen har
sittet bak trommesettet siden ensemblets
Streng frihet. På sin femte utgivelse følger begynnelse i 2001.
ensemblet opp retningen fra Fabula Suite
Selv om dette er musikere med stor
Lugano (2009). Altså får vi en blanding:
improvisasjonskapasitet, foregår alt av
På den ene siden catchy låter med lett
frihet innen strenge rammer. Det aller
gjenkjennelige melodier og enkel harmeste er mer eller mindre gjennomarmonikk. På den andre siden åpne, idérangert; kun i kortere strekk får enkeltbaserte komposisjoner hvor musikernes
musikere slippe seg løs. Som på «Tridili
improviserende evner kommer til uttrykk. #2», hvor Espen Reinertsen improviserer
De fem som utgjør ensemblet kommer
innadvendte klanger over et fragmentarisk akkompagnement.
ANMELDELSE
Lik dette stykket er flere av komposisjonene skisseaktige og mer eller
christian wallumrød
ensemble
mindre basert på forskjellige fiﬃge ideer
Outstairs
Wallumrød tester ut. Som «Startic» og
ECM. 2013
«Beatknit» hvor ensemblet deler seg i to

og spiller mot hverandre i forskjellige
tempi. Eller «Ornament», hvor Wallumrøds lekepiano og blåserne spiller et
enkelt mollmotiv som i seg selv ikke er
spesielt spenstig på noen som helst måte,
men som når det brytes mot den svært
akkordfremmede borduntonen i vibrafon
og strykere, får dette urolige og søkende
preget som kjennetegner mye av platen.

Selv om improvisasjonskapasiteten er stor, foregår
alt av frihet innen strenge
rammer.
Deilig friksjon. Wallumrød lykkes ikke
alltid i sine eksperimenter; enkelte
numre føles uferdige og retningsløse og
kunne faktisk trengt enda strengere regi.
Men åpningen «Stille Rock» fungerer
strålende. Låten består i sin helhet av
en akkordprogresjon som i Wallumrøds
høyre hånd kunne gått inn på en hvilken
som helst mollstemt popplate. Men
her finner vi også denne ubehagelige
basstonen, som gjennom hele stykket

gnir og skraper og skaper deilig friksjon
som løfter stykket til store høyder. Tenk
Morton Feldman med trommesett og du
ser kanskje hvor jeg vil.
Det største høydepunktet, foruten
åpningsnummeret, kommer alt i låt
nummer to. Ensemblet har tidligere spilt
barokkmusikk av Domenico Scarlatti på
sine konserter, og på «Bunadsbangla»
blandes barokkens strenge klarhet med
norsk slåttemusikk og indiske rytmer i
en salig blanding. Denne typen sjangermiks er blitt et varemerke for de stadig
omskiftende Wallumrødensemblene
– hør særlig på «Jumpa»-temaet som
går igjen på Fabula Suite Lugano. Det
som blir ekstra forvirrende er at lyden
av ensemblet nærmer seg et klassisk
kammermusikkensemble med en noe
odd besetning. Det låter rett og slett
virtuost. Ikke i klassisk forstand, men i
måten bandet utøver kirurgisk presisjon
over sine mange klanglige virkemidler
på, både på individuelt og ensembleplan.
Når låtmaterialet også er bra nok, oppstår
disse herlige motsetningsforholdene
mellom stygt og vakkert som gjør mange
øyeblikk på Outstairs eksepsjonelt
lytteverdig.
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