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Bachs hmoll messe gjemmer i seg elementer
like fra årene i Weimar og frem til den polyfone
mystikk i de seneste verkene.
Anmeldt av
Hjalmar Kjelsvik

Konsert:
J.S. Bach: messe i hmoll, BWV
232
(komponert 172349, uroppført i
Leipzig 1859)
Iver Kleive, dirigent
Oslo Bachkor & orkester
Vestre Aker Kammerkor,
Tone Braaten, sopran
Marianne Andersen, alt
Henrik Engelsviken, sopran
Håvard Stensvold, bass

Uansett hvilke tekniske kraftanstrengelser hmoll
messen tilbyr korister, orkester og solister; dersom
verkets iboende metafysiske dimensjon utelates,
berører det meg ikke i nevneverdig grad. Men det
er fullt mulig å kombinere vokal virtuositet og
hørbar ærefrykt for denne musikkens overjordiske skjønnhet. Dette evnet Iver
Kleive på fremragende vis med en stilistisk tilnærming som fungerte svært
godt i Domkirkens rom.
Alle partier er sangteknisk svært krevende, ettersom Bach bekymret seg lite
om sangteknikk, heller ikke i forhold til at sangstemmer og blåseinstrumenter
presses til pusteevnens ytterste grenser. Kleive stod derfor overfor en enorm
utfordring når han skulle forene verkets ikke enhetlige enkeltdeler til et
samlet bilde. Bach fikk tale, Kleive trådte tilbake og var døråpner til den
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verden som var, er og kommer. Vi ble presentert for en elastisk, homogen og
stemmeteknisk overlegen korklang, full av liv uten nærme seg perfeksjon, og
i store buer av skjønnklang la Kleive høydepunkt etter høydepunkt frem for
oss.
Fra den første, overveldende akkorden i ”Kyrie”, til sluttkadensen i ”Dona
nobis pacem”, ble vi ledet ved hånden til en verden av store og dype følelser.
Kleives innlevelse og presise skifte av tempi forsterket kun denne
opplevelsen. Fugene i ”Kyrie” ga en veldig følelse av transparens og klarhet,
og Kleives velbalanserte kor og orkester lot deg aldri miste fugens strukturer
av syne. Koloratursektsendelene gikk aldri på bekostning av bevegelighet.
Også i de kontrapunktiske detaljene i ”Credo” og ”Confitetor” var Kleives
briljante musikalske intelligens oppgaven fullvoksen. Solistene gjorde en
hederlig innsats hver for seg, mens der i duettene ble vel mye pust. Oslo
Bachorkester fulgte alle fordringer fra Kleive, og fusjonen mellom Oslo Bach
kor og Vestre Aker Kammerkor ga en voldsom og tidvis massiv klang. Kleives
fremførelse var dypt hengiven, forankret i hvert av messens ledd, båret oppe
av uslitelige tekster.
Sist endret: 05. Mai 2004 08:52
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