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GAMLE SCENE:
ANNE SOFIE VON OTTER OG BRAD MEHLDAU
Von Otters ferske, velfriserede vokal føjer simpelthen intet nyt til hverken Richard Rodgers’ 
eller Lennon/McCartneys sangskatte. (...) Hvorfor hun har forvildet sig ud i et musikalsk univers, 
der ligger så langt fra hendes stemme og personlige karakter – det forstår man ikke.
Christine Christiansen, Jyllands-Posten, tre ud af seks stjerner

Omsider nåede de frem til lækkerierne

KLASSISK
Anne Sofie von Otter og Brad Mehldau.
Det Kongelige Teater, Gamle Scene. Mandag.
!!!"""

N ogle mener, man skal gemme det
bedste til sidst. Andre – herunder
denne anmelder – vil indvende,

at der ikke er nogen grund til at tygge sig
igennem en masse kedsommeligt pligt-
arbejde først, hvis man kunne nøjes med
lækkerierne.

Men det var først til sidst, at musikken
endelig – endelig! – blev til andet og mere
end de pligtafleveringer af klassiske lie-
der og nyimpressionistiske jazzsange,

der udgjorde aftenens
fortrykte program.

Først da Anne Sofie von
Otter og hendes luksus-
akkompagnatør, Brad
Mehldau, nåede til fran-
ske chansoner af Barbara

og Michel Legrand suppleret med Rod-
gers and Hammerstein og et par nostalgi-
ske glimt af Jerome Kern, løste alting sig
op, og oplevelserne indfandt sig.

Projektet med at sætte en internatio-
nalt kendt klassisk sanger sammen med
en af tidens største jazzstjerner er et af de

crossover-projekt-
er, der var store i
1980’erne, og som
stadig florerer, selv
om de kun sjæl-
dent er oplagte.

Man tager et
kendt navn, for ek-
sempel en ameri-
kansk jazzprofil
som Brad Mehl-
dau, der for længst
er udnævnt til at
være vor tids svar
på Bill Evans, og

sætter ham sammen med et stort navn
fra en anden genre. Som for eksempel
den svenske mezzosopran Anne Sofie von
Otter, der ved siden af sit operaarbejde før
har været ude i både ABBA-covere og et
projekt med Elvis Costello.

I DETTE TILFÆLDE er initiativtageren Car-
negie Hall i New York, hvor Mehldau i
denne sæson har titel af huskunstner.

Ud af initiativet er der meget forudsige-
ligt kommet en cd – nemlig dobbelt-
albummet ’Love Songs’ – og så den turné,

der mandag aften rundede Danmark og
Det Kongelige Teater.

Men hvad for noget musik skal man be-
de de to om at kaste sig over?

Anne Sofie von Otter er med sin skolede
kunststemme og sin stive, temmelig al-
vorlige scenepersona absolut ikke nogen
jazzsanger, hvilket hun heller aldrig har
påstået at være, og Brad Mehldau er ikke
sat i verden for at spille klassisk musik.

Det spildte duoen tre kvarter af publi-
kums tid på at slå fast, da de møjsomme-
ligt arbejdede sig igennem første del af af-
tenen bestående af klassiske lieder.

Lieder af Grieg, lieder af Sibelius, lieder
af Brahms, lieder af Strauss ... 

Dengang jeg tilbage i november an-
meldte albummet ’Love Songs’, fablede
jeg ellers om, at Mehldau med det suveræ-
ne jazzanslag og den fornemme timing er
en fremragende ledsager, som man godt

kunne have lyst til at opleve netop i et
klassisk repertoire.

Men man skal som bekendt være forsig-
tig med at ønske noget. Man risikerer ikke
bare at få det, man har ønsket.

Man risikerer også at blive skuffet.
Ganske vist fik Mehldau Brahms og

Strauss til at flyde. Men hele hans krop var
tydeligvis i krampe, mens han arbejdede
sig igennem akkompagnementer, som
han åbenlyst ikke havde nogen erfaring i,
hvordan han skulle forløse, hvad angik
klangfarverne og komponisternes man-
ge vigtige og præcise dynamiske angivel-
ser i noderne.

To soloklaverstykker fra Brahms’ hånd
klappet sammen som en sandwich om et
af Mehldaus egne af slagsen gjorde ikke
sagerne et hak bedre.

Anne Sofie von Otter var derimod i sit es
i dette klassisk-romantiske vokalrepertoi-

re, der mere end noget andet ligner den
midaldrende mezzosoprans vej ud af den
operakarriere, som også ifølge hende selv
er ved at koagulere.

Men da de sammen efter pausen skulle
lave fem af de i alt syv amerikanske kær-
lighedssange, som Brad Mehldau har
skrevet til von Otter med henblik på net-
op dette samarbejdsprojekt, var det hen-
de, der ikke rigtig formåede at forløse mu-
sikken.

Dermed var det trykte program kørt til
ende, og anmelderen var ikke fornøjet. Ik-
ke det mindste, faktisk.

Men så var det, de endelig nåede frem
til lækkerierne. Det bedste var gemt til
sidst. Ligesom på ’Love Songs’ viste det
blandede repertoire af franske chansoner
og amerikanske musicalnumre plus lidt
Jobim, lidt Joni Mitchell og Mehldau-spe-
cialiteten ’Blackbird’ sig at være det stof,

der kunne forløse deres ellers stivbenede
tete-a-tete. Brad Mehldau begyndte at vip-
pe på sin klaverbænk. Anne Sofie von
Klassisk begyndte at slippe sine noder på
nodestativet.

Ja, til sidst, men først i koncertens aller-
sidste sang, gik hun helt frem på scenen
og fik med ét en helt anden kontakt til pu-
blikum. Forinden var der kommet fransk-
tintet kabaretcharme på banen. Etableret
i fingerspidslækker, lavmælt dialog mel-
lem sanger og pianist og med »amour«
rullet dramatisk fra stemmebåndene.

Ved tangenterne blev Mehldau – ende-
lig! – den velklingende, frie og gudbenå-
dede improvisator, der kunne ledsage og
berige sin sanger i nuet, så man smeltede.

Det var sent. Men det var bedre sent end
aldrig på en aften, der burde have satset
helhjertet på det, den sluttede med.
thomas.michelsen@pol.dk

Anne Sofie von Otter 
er ikke jazzsanger, og
Brad Mehldau er ikke
vant til Brahms. Men den
svenske mezzosopran 
og den amerikanske jazz-
mand fandt hinanden
i chansoner og musical.

DIVA. I et blandet repertoire af Jerome
Kern, Michel Legrand og Rodgers and
Hammerstein fandt Anne Sofie von Otter
en overraskende indre kabaretdiva frem.
Foto: Mathias Christensen

Brad Mehldau
begyndte at
vippe på sin
klaverbænk.
Anne Sofie von
Klassisk
begyndte at
slippe sine
noder ...

Blå Bog
ANNE SOFIE VON OTTER

Svensk mezzosopran født 1955.
Gjorde international operakarriere
fra begyndelsen af 1980’erne med
Octavian i ’Rosenkavaleren’ af Richard
Strauss som sin signaturrolle.
Hendes Carmen på Glyndebourne i
England i 2002 blev en stor succes.
Har indspillet ABBA, men nyder især
respekt som liedsanger i samarbejde
med pianisten Bengt Forsberg.

THOMAS
MICHELSEN,
MUSIKREDAKTØR

Hun skjuler ikke sporene af sine hænders arbejde

KUNST
Lisbeth Nielsen. Skulptur og tegning. Clausens
Kunsthandel, Toldbodgade 9. Ti.-lø. kl. 11-17.
Til 2. april. Www.clausenskunsthandel.dk.
!!!"""

A t aflægge et besøg på Lisbeth Niel-
sens udstilling i Clausens Kunst-
handel er lidt som at falde hoved-

kulds ned i en tidslomme. Men man fal-
der blødt og behageligt, og samværet
over tid med hendes skulpturer og teg-
ninger vil glæde mange, uanset at associ-
ationerne kan trække én helt tilbage til
modernismens begyndelse. 

Det hænger sammen med, at Lisbeth
Nielsens behandling af formen peger til-

bage til den impressionistiske skildring
af mennesket, som Rodin og Degas satte i
skred. Ikke at den 58-årige dansker på no-
gen måde imiterer eller parafraserer over
sine store forgængere og deres mange ef-
terkommere. Hendes udgangspunkt er
blot som deres: det klassiske akademiske
figurstudie, dvs. den umiddelbare og næ-
sten skitseprægede skildring af manden,
kvinden, moderen med sit barn. Disse få
aktører varierer hun så i forskellige stør-
relser, positurer og materialer – samt som
stregtegninger i blyant, kul og tusch.

Når en billedhuggers materialer – som
nu Lisbeth Knudsens – spænder fra bron-
ze over den hvide gips til brændt stentøjs-
ler i mere end én farve bliver den kolori-
stiske variation også større end normalt
ved en skulpturudstilling. Farven er nok
underordnet det materiale, som hun an-
vender. Men den er på den anden side al-
drig ligegyldig. Materialet er noget, der
respekteres, og til respekten hører, at
man aldrig giver formen en anden farve
og karakter end den, der dikteres af skulp-
turens materiale og tekniske tilblivelse. 

Netop dét giver Lisbeth Nielsens vær-
ker et vibrerende liv i overfladen: Hun gør
ingen hemmelighed af, hvad hun model-
lerer, men hun skjuler på den anden side
heller aldrig sporene af sine hænders ar-
bejde, og dermed at en skulptur først og

fremmest er en
skulptur og ikke et
formindsket men-
neske, der står stil-
le.

En kunstnerisk
indsats som Lis-
beth Nielsens vil
næppe blive højt
påskønnet af dem,

der forventer, at billedkunstnere altid
skal forske i kunstens udviklingsmulig-
heder, og at det eneste, der kan legitimere
skabelsen af et nyt kunstværk, er det hefti-
ge ønske om at give den til enhver tid her-
skende tradition baghjul. Det er ikke så-
dant et omvæltningsprojekt, som Lisbeth
Nielsen har gang i. Hvor meget nostalgi-
en og fortidsminderne end kan trænge
sig på, må man respektere kunstneren for
hendes stabilitet. Det kræver en vis selv-
stændighed og mod at gå så resolut mod
strømmen af tidstypiske stilarter.

Fra 26. marts kan man i Clausens butik
se grafikeren Poul Skov Sørensens nye
koldnålsraderinger i anledning af publi-
kationen ’Kalk’. Indtil da byder stueeta-
gen på en fin ophængning af den forrige
udstiller Inge Lise Westmans grafiske og
maleriske arbejder.
PETER MICHAEL HORNUNG
peter.michael.hornung@pol.dk

Lisbeth Nielsens ærinde
er hverken at forny 
skulpturen eller 
skildringen af det 
moderne menneske. 
Men hun forvalter sit 
arbejde i tydelig respekt
for en stor tradition.

IKKE ET MENNESKE. Lisbeth Nielsens skulptur ’Mor og barn, stående’. Foto: Clausens Kunsthandel
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