
Det er for slapt 
J.S. Bach: The Well-Tempered Clavier. 

Keith Jarrett. ECM 

•••••• 

I de senere år er Keith Jarretts gamle li
veindspilninger kommet dryppende, og det 
handler ikke kun om jazz. For fans vil denne 
optagelse afBachs Veltempererede klaver', 
lavet i New York bare en måned efter Jarretts 
kendte studieindspilning fra foråret1987, 

\
ære en gave. 
Men sammenligner man med diverse 
assiske pianister, er Jarrett ingen ophid

sende Bach-fortolker. Han holder sig ganske 
vist omhyggeligt til noderne og nynner 
nænnest ikke med. Men det begynder slapt 
og gummiagtigt. Det er, hvad det er, at Jar
rett spiller forkert i en temaindsats i den før
ste fuga. Men først hen ad vejen kommer 
pianisten ind i musil<ken, og han får ikke 
lært mig noget nyt om Bachs noder. Det er 
usædvanligt at finde en jazzpianist, der spil
ler Bach så godt som Keith Jarrett. Men man 
skal ikke lede længe for at finde klassiske 
pianister, der gør det bedre. 

Krop og hjerne 
Mozart: Piano Sonatas. Lars Vogt. Ondine

•••••• 

Efter at have spillet sig gennem både kla
verkoncerter og sonater for violin og klaver 
afMoza1t sammen med violinisten Christi
an Tetzlaff har pianisten Lars Vogt indspillet 
fire af Mozarts tidlige sonater for klaver so
lo. 

Musikken lyder ungdommelig, og Vogt

giver den både fylde, krop, hjerne og efter
tænksomhed med på vejen. 

Vogt er en dejlig pianist, der formår at for
ene ,vienerklassikkens elegance med en må
de at kommunikere på, der gør musikken 
meningsfuld for mig som musiklytter i dag. 
Han ved, at Mozart lænede sig op ad den tid
lige romantik med dens uligevægtige Stum1

und Drang, og han tør lade det skinne igen
nem, så der kommer følelse og dybde i hver 
node. 

Men hele tiden på en måde, så det er wie
nerklassikeren Mozart, man hører. For at 
være helt nøjagtig: Mozarts klaversonater 
nr. 2,3, 8 og 16.

Griegs gamle flygel 
Pictures. Pål Eide. Danacord
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Pianisten Pål Eide er født i Bergen ligesom 
Grieg, men bor i Danmark. Han har indspil
let sit nye album på Griegs gamle Steinway 
fra 1892, som står i G1iegs hus, 1\"oldhaugen, 
i Bergen. Men det forhindrer ikke det store 
virtuose udtræk i stykker som Griegs 'Bjerg
dans'. 

Den midaldrende Eide fik et sent gen- , nem brud i 2015 med albummet 'Grey / 
Clouds'. Det førte til invitationer til Trold
haugen, og hans tekst i cd'en er en følsom 
beretning om, hvordan det var at indspille 
der. Eide giver Grieg selskab af en stribe yng-
re værker af bl.a. nordmanden Harald Sæve-
rud og danske Jesper Koch, der har skrevet 
det ret impressionistiske 'The Mirror of the 
Mind'. Velvalgte stykl<er, som spinder en 
tråd op til i dag, inden Eide med Musorg-
skijs stort udfoldede 'Udstillingsbilleder' vi-
ser, hvad Griegs gamle flygel magter, og 
hvad han selv rummer af kvaliteter. 
thomas.michelsen@pol.dk 




