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Han har spilt inn
fransk gullaldermusikk på orgelet
i Skien kirke. Nå
mottar han «den
gylne gaffel» fra
Frankrikes mest
kresne smaksdommere.
Av de få tidsskrifter for klassisk
musikk som leses verden rundt,
er det franske Diapason et av
de tyngste. Når de i siste nummer gir den norske organisten
Terje Winge sin Diapason d’Or
– eller «gylne stemmegaffel»,
er det en utmerkelse som
skinner. Winges plate inneholder musikk av komponistene
Marcel Dupré og Louis Vierne. Utmerkelsen må også være
en stjerne for orgelet i Skien
kirke. For selv om orgelet ikke
er bygd med tanke på fransk
romantisk musikk, kommer det
svært godt ut i omtalen.

Ante ikke. Vi treffer Winge
på telefonen mellom øktene
med orgelstudenter på Norges
musikkhøgskole.
– Gratulerer med «gullgaffelen».
– Hva sier du? Dette visste jeg ikke. Tusen takk, dette
var uventet og overraskende. I
vrimmelen av CD-plater i dag
også når det gjelder innspillin-

«Vi vet alle at orgel
og orgelkultur ikke
er den tykkeste
grenen på treet her
i Norge»
Terje Winge

ger av denne musikken, er det
svært overraskende å bli lagt
merke til.
– Hva betyr en slik omtale ifra
komponistenes hjemland?
– Uansett er det svært
hyggelig med en positiv omtale. Vi vet alle at orgel og
orgelkultur ikke er den tykkeste grenen på treet her i Norge.
Presentasjon: Ingrid Barth Pettersen

TERJE WINGE

Født: 1952
Kantor i Grorud kirke og første amanuensis ved Norges
musikkhøgskole
Aktuell med den høythengende anerkjennelsen
Diapasson d’Or for sin siste
orgelplate.

All oppmerksomhet til orgelet
er bra for oss som jobber med
dette til daglig.
– Du har nokså ydmykt sagt at
du håper platen skal ha betydning
for andre enn deg selv. Hvordan er
det da å få en slik mottakelse?
– Orgelplater er ikke det som
selger mest. På den annen side
har du et trofast lytterpublikum.
Det kan vel hende at komponister som er litt mer særegne for
orgelet og ikke så kjent utenfor
organistenes rekker som disse to,
at deres navn ringer noen bjeller
hos flere etter hvert.
– Hvilke andre reaksjoner har
du mottatt?
– Noen presseomtaler har
det vært. De har også vært
positive.

Eleganse. – Hvis du som lytter
er ute etter et adrenalinsjokk eller
noe som sparker, skal du ligge unna
din innspilling, skriver tidsskriftet.
Her er det elegansen som rår. Hva
tenker du om det?
– Det oppfatter jeg positivt. Mye av denne musikken
er absolutt det man kan kalle
elegant. Det betyr ikke at den
er overfladisk eller lettvint, men
har noe av den esprit eller ånd
som inkluderer det elegante.
Ikke minst fantasistykkene til
Vierne som er en slags fransk
versjon av Griegs lyriske stykker,
og som sådan treffer stemninger.
Det gjør også noe av musikken
til Dupré, tre preludier og fuger. De seks satsene har alle har
særegne profil og i den profilen
ligger også det elegante.
– Hvordan vil du selv presentere
platen?
– I dette tilfelle var jeg på jakt
etter et orgel som kunne kle den
franske senromantiske musikken
på best mulig måte. Innenfor våre grenser vil orgelet i Skien peke seg ut som et naturlig orgel
for denne musikken selv om det
ikke er et originalinstrument for
musikken. Så langt jeg ser av
omtalen i Diapason, sier også
anmelderen noe om det, men at

CD KLASSISK
Marcel Dupré / Louis Vierne
Terje Winge
Simax Classics, PSC1244

musikken likevel kommer til sin
rett. Det er interessant at musikken bedømmes på den måten.
Ideen for serien er å presentere
norske orgler og finne repertoar
som kan sammenholdes med det
enkelte orgel.
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Som navnet forteller er dette en
Suite som er spilt inn i Lugano.
Fabuleringene er signert Wallumrød, men bærer også tydelige tegn på å være et kollektivt
prosjekt. Alle musikerne kreditert
som komponister. Dertil har Wallumrød arrangert et stykke av Domenico Scarlatti (1685-1757).
Ensemblet er det samme som
på den kritikerroste «The Zoo
Is Far», og består av Per Odvar
Johansen på slagverk, Gjermund
Larsen på violin, Tonja Ording
på cello og Giovanna Pessi på
barokkharpe. Eivind Lønning
erstatter Arve Henriksen på
trompet.
Inspirasjonen er hentet mangesteds fra. Her finnes tråder til
folkemusikk, barokkmusikk, samtidsmusikk og jazz. Ofte blir 1 +
1+ 1 + 1 = 0 når stilarter røres
sammen i ei gryte. Christian Wallumrød har etter mitt syn koblet

CD JAZZ
Christian Wallumrød Ensemle
Fabula Suite Lugano
ECM 2118 271 1269
Stilblanding som står støtt på
egne ben.

sammen et lag av musikere som
kan mer enn å pynte seg med lånte fjær. De former et klangbilde
og et musikalsk uttrykk som står
på egne ben.
Musikken er dvelende, og utforsker klangen i samspillet uten at
det blir maniert. Høydepunktene
er flere, men jeg trekker gjerne
fram den melankolske, muntre og
majestetiske dansen «Jumpa».
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En drøm. – Det er kanskje ikke
særlig kommersielt?
– Det tror jeg ingen kan greie
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«Mye av denne
musikken er
absolutt det man
kan kalle elegant»
Terje Winge

i dag slik orgelinteressen er og
med tanke på hva det platekjøpende publikum går etter,
selv innenfor den klassiske
musikken.
– Da er kanskje en slik utmerkelse en drøm?
– For å være ærlig har jeg
aldri tenkt på den muligheten.
Av yrkesfaglige grunner leser
jeg omtaler av klassiske utgivelser og særlig orgelplater. Jeg
har forsøkt å se hvilke omtaler
mine utgivelser får. Jeg har aldri
kunnet forestille meg noe slikt.
Jeg skjønte ikke hva du snakket
om da du ringte.
– Skal det feires?
– Foreløpig feires det sammen
med fire orgelstudenter som
skal ha orgeltime om en liten
stund. Det jeg nå er opptatt av
er den fjerde og siste utgivelsen i serien som er spilt inn på
Carsten Lund-orgelet i Bragernes. Der er vi i en helt annen
verden, nemlig den tyske romantiske tradisjonen med Schumann Ritter og Reger. Det er
omtrent som å reise fra en planet
til en annen.
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Organist med
gyllen gaffel

Gledelig stilrøre
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