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Da tiden
forsvandt
KONCERT
Trio con Brio Copenhagen 8. .
Soo-youn Hong. Vendsyssel
Festival

******
En gammel film med Ingrid
Bergman hed "Holder De af
Brahms?". Jeg husker intet
afhandlingen og heller ikke,
hvad svaret lød på titlens
spørgsmål. Tør man gætte
på"Ja!"?

Havde man spurgt Vend-
syssel Festivalens publikum
på Hjørring Gymnasium
torsdag aften, efter Trio con
Brios fremførelse afkompo-
nistens første Piano Trio
Opus 8, havde der i hvert
fald lydt et rungende JA.
Brahms' ungdomsværk
fremstod med stormende
friskhed i trioens kraftfulde
fortolkning, og klangen var
af næsten symfonisk styrke,
når de tre musikere - Soo-jin
Hong på violin og søsteren
Soo-kyung Hong på cello,
samt Jens Elvekjær på det
dejligste Steinwayflygel-
huggede til i gennemfø-
ringsdelens heftige attakker.
Men forinden var vi for
længst blevet opslugt af det
dejlige hovedtema, som er
Brahms, når han er aller-
mest Brahms. Brahmsmed
Brahms på! En skøn detalje
fra den anden ende af ud-
tryksregistret var den su-
blimt neddæmpede over-
gang til codaen.

Et ungdomsværk? Faktisk
reviderede komponisten sin .
trio over 30 år efter dens til-
blivelse, hvor han stod et
helt andet sted i sin kunstne-
riske udvikling. Man har
sagt om hans revision, at
Brahms ganske enestående

Klarinettisten Soo-youn Hong,
søster til Soo-jin Hong og Soo-
kyung Hong i Trio Con Brio, var
flØjet ind til koncerten fra Syd-
korea.

loyalt forløser sit unge jegs
intentioner. I hvert fald er
det del).reviderede version,
der anvendes i dag og hen
over tiden giver os et auten-
tisk møde med den unge
Brahms, den robust klassi-
ske struktur allerede da i
forening med den romanti-
ske inderlighed. Dengang
som nu er tiden en relativ
størrelse.

Det blev vi med gribende
tydelighed mindet om i afte-
nens andet værk, den fran-
ske komponist Olivier Mes-
siaens storslåede mester-
værk "Quatuor pour la fin
du temps" (Kvartet til tidens
ende). Det stiller nådesløse
krav til musikerne, som nu
blev suppleret med klarinet-
tisten Soo-youn Hong, der i
kvartettens anledning var
blevet fløjet ind fra Sydko-
rea og forenet med sine to
søstre. Hermed skænkede
Vendsyssel Festivalen sit
publikum en helt eneståen-
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Visse afinasats-erne var
dog næs.teri hinsid~s det be-
gribelige. Tredjesatsenskla-
rinetsolo bød på umenne-
skeligt udtrukne fraser, der
forenede dybde og højde
fuldstændig egalt og afsløre-
de instrumentets rigdom af
udtryksnuancer.

Ligeledes cellosoloen i
femtesatsen og den afslut-
tende violinsolo i ottende-
satsen. Pianoet lagde overalt
trædesten ud i tidernes
strøm som baggrund for de
andre instrumenters van-
dringer mod tidløsheden.

Følelsen af tidens opløs-
ning hidrører selvfølgelig fra
skønhedsoplevelsen, men
også fra komponistens egen-

, artede kompositionsprincip-
per, hans håndtering af in-
terval, rytme, melodi.

Værkets fordringsfulde fo-
restillingsverden med rod i
komponistens katolske tro
kunne måske vække anelser
om spekulative eller svær-
meriske blindgyder. Mon ik-
ke vi alle har hørt eksempler
på modernitetens komposi-
tioner, hvor man følte sig
fanget i utilgængelige tjør-
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Trio Con Brio levede op til nådesløse krav og gav publikum en fremragende oplevelse.

nekrat uden forventning om
'nogensinde at få en prinses-
se at se?

Hos Messiaen møder vi i
stedet en grundlæggende
livsfortrolig tilgængelighed.
Han tilbyder os ikke mystik-
kens forening med en anden
verden. Heller ikke Mahlers
"Ich bin der Welt abhanden

gekommen". I sjette og sy-
vende sats giver han os bille-
der af råhed og tumult.

I hans værk råder en virke-
lighedsnær sigtbarhed, som
passer enestående godt til
de fire udøvendes usenti-
mentale og dybdeskarpe
spillestil.

Tiden lagde vi bag os. Men

denne aften i Hjørring kom
vi virkeligheden nærmere.

Otto Pretzmann
kultur@nordjyske.dk

• Trio con Brio Copenhagen &
Soo-Youn Hong.
Vendsyssel Festival på HjØrring
Gymnasium torsdag.


