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Engegårdkvartetten

/The Engegård Quartet

STOLT SPONSOR AV
MANGFOLDET
Vi er opptatt av et levende kultur-,
idretts- og organisasjonsliv, både
nasjonalt og lokalt. I over 60 år
har vi samarbeidet med
Festspillene i Bergen, en viktig
arena for utøvende kunst.
Vårt samarbeid bidrar til at flere
får gleden av de mulighetene
og tilbudene som finnes.
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Tre temperamenter
En fellesnevner for disse tre kvartettene er deres utilslørt
utadvendte temperament.
Forskjellige hver på sin måte, naturlig nok, slik de også reflekterer
sin opphavsmann og stilperioden de er skrevet under. Samtidig deler de en umiddelbar konsentrert energi som i hendene på et så fysisk arbeidende ensemble som strykekvartetten gjør energien ikke
mindre smittende og ikke minst, synlig.

Konsentrert kraft
I 1810 fullfører den ennå ikke førtiårige Beethoven kvartetten han
selv kalte for «Serioso» etter tempobetegnelsen i den egenartede
tredjesatsen. Verket var ikke tiltenkt noen spesiell anledning og
hadde heller ingen bestillere. Tidsmessig befinner vi oss i det som
musikkvitere gjerne kaller for Beethovens midtperiode, eller den
«heroiske», ut fra uttrykket i mange av de verkene som hadde gjort
han berømt. Denne konsentrerte komposisjonen er den korteste av
Beethovens kvartetter, og den skiller seg markant ut fra hans stil
frem til nå. Vi mer enn aner hvordan en «ny» Beethoven er i ferd med
å tre frem. Det er kanskje noe av grunnen til at Beethoven ikke ville
ha offentlige fremføringer av dette brytningsverket, men heller holde det blant sine musikalske kjennere. Den komprimerte komposisjonen gjør i hvert fall det musikalske temperamentet enda mer intenst, nesten voldelig i de brå vekslingene mellom musikalske gester
og ladet stillhet. Samtidig raser verket rundt i toneartene og pumper
opp energien på en måte vi forbinder med de siste, radikale strykekvartettene han skulle skrive rundt 15 år senere, og som vi ellers
finner i den senromantiske musikkens potente harmonikk mange
tiår senere. Selv den kontemplative andresatsen bærer noe urovekkende med seg, gjennom sin svevende og hvileløse toneganger.

Lekende vitalitet
Olav Anton Thommessen tilhører våre ledende komponister. Som
mangeårig professor i komposisjon ved Norges musikkhøgskole har
han ikke bare vært med å profesjonalisere komponiststanden, men
hans utrolige nysgjerrighet på musikk fra alle tider og steder har
gjort ham til en unik kunnskapsbank og ettertraktet kulturformidler langt utenfor eget fagmiljø. «Utforsking» og «formidling» er også
viktige begrep for hans egne komposisjoner. For å hjelpe lytteren
med inn i sitt musikalske landskap benytter han gjerne gestisk ak-
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tive musikalske figurer, som lytteren kan følge med på ferden. Ofte
benytter han også musikk av kjente komponister som utgangspunkt
for egne videre- og omkomponeringer. Disse verkene utstyres gjerne
med underfundige og lekende titler, som her: Felix Remix. Åpningen
fra den energiske scherzosatsen fra Mendelssohns kvartett, op. 44
nr. 2 med den flimrende starttonen, som så styrter avgårde i raske,
dansende, flyktige passasjer, resonnerer godt i Thommesens øre.
Ideen er tidligere utprøvd i et verk for l’Orchestre de Flûtes Français,
og her tar han den tilbake til kvartettformatet. Musikken vandrer fra
det konkrete – Mendelssohn – og utvider og åpner seg mer og mer i
retning av Thommessens egne tonespråk. Verket er skrevet spesielt
for Engegårdkvartetten.

Rapport fra et kunstnerliv
Da den 35-årige Grieg komponerte denne kvartetten i 1878 hadde
han strevd lenge med å finne en bærende idé, men alt løsnet da han
tok opp igjen sangen Spillemænd som han hadde laget til en tekst
av Ibsen. Den rå energien og de hektiske rytmene i kvartetten kan gi
assosiasjoner til slåttemusikken. I sangversjonen får vi høre om en
ung mann som vil lære seg Nøkkens forførende felespill. Når han vel
har lært seg å mestre fela, har hans utkårede funnet seg en annen i
mellomtiden. Kunstnerisk suksess og kunstnerisk ensomhet henger
i hop, mens kjærligheten går tapt. Grieg beskrev selv kvartetten som
selvbiografisk. Han hadde alt rukket å oppleve både berømmelse og
motgang så langt i karrieren. Privatlivet var også strevsomt. Savnet
etter begge foreldrene som nylig hadde gått bort var stort. Ekteskapet med Nina var også inne i en vanskelig fase. Ekteparet valgte derfor å bryte opp fra problemene i Christiania og flyttet for en periode
til Hardanger. Oppholdet her skulle bli som en ny vår for Grieg. Hele
kvartetten er bygget over hovedmotivet fra sangen. Det strekkes
og dras, repeteres og forandres. Grieg oppnår en nærmest beethovensk jagende intensitet i de dramatiske yttersatsene, mens andresatsen er vakker og sangbar, og tredjesatsen lystig og lekende. Men
også i den tilsynelatende idyllen ligger uroen og det rasende temperamentet stadig på lur og bryter innimellom uventet inn.
Tekst: Morten Eide Pedersen
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Engegårdkvartetten ble dannet under midnattssolen i Lofoten i
2006, og ble allerede i sin første sesong invitert til å delta under
Festspillene i Bergen og Oslo Kammermusikkfestival. Kvartettens
debut-CD, utgitt i 2008, fikk glimrende kritikker både nasjonalt og
internasjonalt. Deres andre utgivelse vant en «Supersonic Award»
i musikkmagasinet Pizzicato. Engegårdkvartetten har også gitt ut
en CD med komplette verk for strykekvartett av Catharinus Elling.
Det er de store kvartettene av Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert
og Bartók som er Engegårdkvartettens kjernerepertoar. Som norsk

kvartett er det naturlig å inkludere skandinavisk musikk som Grieg,
Nordheim og Sibelius i sine programmer. Gjester med Engegårdkvartetten har inkludert Leif Ove Andsnes, Frans Helmerson og Nobuko Imai. Arvid Engegård er også skaperen og kunstnerisk leder
for Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest, og denne festivalen
er Engegårdkvartettens hjemmebane. Ifølge kritikerne har Engegårdkvartetten spilt “Elegant og uttryksfullt” i Göteborg, er “Noch
ein Meisterensemble!” i Luxembourg, og i Dublin “the audience
roared their approval!”

Foto: Espen Mortensen
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Three Temperaments
A common denominator of these three quartets is an overtly
extroverted mood.
Each very different, as might be expected of works written by different composers in different eras. At the same time they share
concentrated spontaneous energy. In the hands of a string quartet,
which is so physical in nature, the energy becomes yet more infectious and even visible.

Concentrated power
In 1810 Beethoven, not yet forty years old, completes the quartet he
named ‘Serioso’ after the tempo of its characteristic third movement.
The work had not been commissioned, and it was not intended for
any particular occasion. We are in what musicologists refer to as the
composer’s Middle period, also known as heroic, from the expression in many of the works from this time which brought him fame.
This compact composition is the shortest of Beethoven’s quartets, and differs distinctly from his former style. We get more than
a suspicion of how a ‘new’ Beethoven is emerging. This is perhaps
part of the reason why Beethoven resisted public performances of
this innovative work, restricting it to audiences of musical connoisseurs. The fact that the composition is so compressed intensifies
its musical temperament, and makes it almost violent in its sudden
contrasts between musical gestures and pregnant pauses. At the
same time it jumps from key to key, pumping up energy in a way we
associate with the radical late string quartets he wrote fifteen years
later, and which we otherwise find in the potent harmonies of late
romantic music many decades later. Even the contemplative second
movement has something disturbing about it in its restless soaring
modulations.

Playful vitality
Olav Anton Thommessen is one of Norway’s leading living composers. As a professor of composition at the Norwegian Academy of
Music for many years he has not only contributed to professionalising composers, but his incredible curiosity towards music of all
times and places has made him a unique source of learning and a
popular cultural disseminator well beyond his own area of expertise. ‘Exploration’ and ‘mediation’ are also important concepts in his
own compositions. To help listeners to find their way into his musical
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landscape he often uses gesturally active musical figures that may
be followed as guides. He frequently uses music by familiar composers as the basis for his own re-workings and further development. These works are provided with subtle, playful titles, as in this
case: Felix Remix. The opening of the energetic scherzo movement
from Mendelssohn’s quartet op. 44:2, its flickering starting note suddenly careering off in fast, fleeting dance passages, makes sense
to Thommessen’s ears. He had already tried out the idea in a work
for l’Orchestre de Flûtes Français, and here he reels it in to quartet format. The music wanders from the concrete – Mendelssohn
– expanding and opening more and more in the direction of Thommessen’s own musical style. The work was written specially for the
Engegård Quartet.

Report from the life of an artist
When Grieg composed this quartet at the age of 35 in 1878, he had
long been striving to find a basic idea, but everything fell into place
when he reviewed the song Spillemænd (Fiddlers, op. 25:1), which
he had written to a text by Ibsen. The primaeval energy and frantic
rhythms in the quartet bring fiddle playing to mind. In the song version we hear of a young man who wants to learn the hypnotic skills
of the Water Sprite. When he finally masters the fiddle, he finds that
his betrothed has left him for another. Artistic success and artistic solitude belong together, while love is lost. Grieg described the
quartet as autobiographical. He had already experienced fame and
adversity in his career. His private life was also fraught with difficulty: the recent loss of his parents troubled him, and his marriage
with Nina was in a difficult phase. The couple decided to leave their
problems behind in Christiania (as Oslo was called at the time) and
move to rural Hardanger for a while. This heralded a new spring for
Grieg. The entire quartet is based upon the principal motif from the
song, stretched and drawn, repeated and varied. Grieg achieves an
almost Beethovenesque urgency and intensity in the dramatic outer movements, while the second movement is lyrical and melodious
and the third merry and playful. However, amidst this apparent idyll
lurks unrest and fiery temperament, occasionally rising unexpectedly to the surface,
Text: Morten Eide Pedersen
English version: Roger Martin
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The Engegård Quartet was formed under the midnight sun in Lofoten in 2006, and performed at the Bergen International Festival
and the Oslo Chamber Music Festival in its very first season. The
quartet’s debut CD was critically acclaimed both in Norway and internationally, and its second release won the ‘Supersonic Award’ in
the music magazine Pizzicato. The Engegård Quartet has also released a CD of Catharinus Elling’s complete works for quartet. The
great quartets of Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert and Bartók
are the Engegård Quartet’s core repertoire. With their Nordic background, it is natural for them to include Edvard Grieg, Arne Nordheim and Jean Sibelius in their programmes. The enterprising spirit
of the members of the Quartet is evident in its partnerships with celebrated soloists including Leif Ove Andsnes, Frans Helmerson and
Nobuko Imai. Arvid Engegård is the creator and Artistic Director of
the Lofoten International Chamber Music Festival, a regular summer
fixture for the Quartet. According to the critics, the Engegård Quartet has played “Elegant og uttryksfullt” in Gothenburg, are “Noch
ein Meisterensemble!” in Luxembourg, and in Dublin “the audience
roared their approval!”
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