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konsert 
samtidsmusikk
Steve Reich – Six Pianos
Gilius Van Bergeijk – Six Piano 
installaties
Borealis 
Bergen Pianoforretning
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Et innlysende samlingssted for 
klaverinstrumenter ble også intim 
konsertscene.

Steve Reichs «Six Pianos» 
skaper et innlysende organisa-
torisk dilemma – hvordan skal 
man få samlet seks fl ygler på 
ett sted? Borealis og Ny Musikk 
fi kk den innlysende ideen å 
spørre Bergen Pianoforretning, 
og takket være sporty eiere ble 
det en førsteklasses musikopp-
levelse rundt lunsjtider fredag. 

Stykket, sterkt fremført 
av kvinnene Post & Mulder, 
Anabel Guaita, Chihiro Ito, Mai 
Goto og Fidan Aghayeva, er ak-
kurat hva man kan forvente av 
Reich: Hypnotisk repeterende 
akkorder og melodilinjer som 
gradvis forandrer seg over tid. 

Det hele er gjennomført 
med en fast rytme, og den 
suggererende pulsen og de 
tette harmoniene avslører 
nye elementer av melodier, 
strukturer og klangfarger 
underveis. Det som også er 
fascinerende, er hvordan lyden 
av de seks pianoene samtidig, 
lager en fornemmelse av et 
nytt metainstrument. Dette er 
pop innenfor samtidsmusikk, 
og det er lett å kjenne igjen 
fl ere band innenfor mange 
sjangre som har latt seg 
inspirere av Reich. Det er lett 
fordøyelig, samtidig som det 
ligger et sterkt kompositorisk 
arbeid bak.

Etter Reich, var det tid for 
Gilius Van Bergeijks pianoin-
stallasjoner – en installasjon 
som virkelig appellerte til alle 
sanser, humør og stemninger. 
Den nederlandske pianoduoen 
Post & Mulder gikk i kast 
med den første oppgaven, 
som innebar et udefi nerbart 
klassisk stykke spilt med to 
skitne madrasser, en håndfull 
håndklær og vekter liggende i 
fl ygelet. 

Deretter var det en sveiv 
som styrte strengespillet, og 
ganske originalt – en instal-
lasjon som innebar en diger 
jekk og klinkekuler som rullet 
over klaverstrengene. På dette 
tidspunktet begynte virkelig 
nysgjerrige forbipasserende 
å kikke inn vinduet. Det bar 
videre til et massiv fremføring, 
hvor en minimal og melan-
kolsk akkordrekke sakte eska-
lerte til heftig albuedundring 
og skapte en dommedagsfø-
lelse midt på formiddagen. 

Kvinnene fortsatte med å 
spille ett og samme stykke 
med én hånd og øreklokker 
i hver sin ende av lokalet. 
Avslutningsvis fremførte 
duoen muskelsterkt et verk på 
ett klaver, hvor et stativ med 
femkilos vekter dro hendene 
opp fra tangentene. En idretts-
prestasjon at de klarte å spille 
mesteparten riktig etter noter. 

STEPHAN MEIDELL

Utsøkt 
pianolunsj

Jeg har en tung, ladd 
pistol i hånden, Carte 
Blanche-sjefen på kornet 
og diskomusikk på øret. 
– Ikke se på ham som et 
menneske, sier 
instruktøren.
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– Det er lettere å skyte ham hvis 
du heller ser på ham som en 
blink. Med en rød sirkel i midt-
en, midt i ansiktet, eller på brys-
tet, fortsetter instruktøren. Som 
egentlig er teaterregissør og 
heter Davis Freeman.

Kruttrøy i luften
Luften på Logen teater kjennes 
tung av kruttrøyk. Lysekronene 
speiler seg i det blanke pistol-
løpet. Jeg krummer fi ngeren 
rundt avtrekkeren, men det 
skjer ikke noe. Jeg ser forvirret 
bort på Freeman. Han forsikrer 
seg om at sikringen er av, og ber 
meg prøve igjen.

– Du må presse den helt inn, 
sier Freeman tålmodig, mens 
han holder seg for ørene. Jeg 
klemmer til. Og så skjer alt på 
en gang: Det smeller, høyt. Pis-
tolen gjør et kraftig rykk i hån-
den. Det lyner fra kammeret, og 
patronhylsen kastes ut. Carte 
Blanche-sjef Bruno Heynderi-
ckx, som i sted danset sorgløst, 
fryser et øyeblikk i bevegelsen 
sin. Og så dundrer han i gulvet 
med et brak, og hyler ut i smer-
te. Enda jeg siktet en meter til 
siden for ham.

– Flott! Takk. Er det noen 
andre som vil prøve? Hvilket 
våpen vil du ha, spør Freeman. 
Og putter en ny runde i maga-
sinet, mens en ny teatersjef 
danser ut på gulvet foran publi-
kum.

– Vil opplyse og underholde
75 kroner koster det denne 
ettermiddagen for grunnleg-
gende våpentrening og øvelses-
skyting med teatersjefer som 
blink. Foruten Heynderickx er 
det Sven Åge Birkeland og Met-
te Helgesen fra BIT-Teatergara-
sjen som får gjennomgå i styk-
ket «What You Need To Know». 
Regissør Davis Freeman innle-
der med et kort foredrag om 
våpenbehandling, før frivillige 
i publikum får skyte på teater-
sjefene. Med løs ammunisjon.

– Jeg er ingen våpenfrik. Jeg 
er ikke oppvokst med skytevå-
pen, jeg ønsker ikke å forher-
lige vold, sier Freeman.

– Men du gjør det samtidig 
mer ufølsomt å holde et våpen, 
å fyre det av, og å sikte på et 
annet menneske?

– Jeg tror den jobben alt er 
gjort, av fi lmer, TV, hele popu-
lærkulturen. Jeg mener opprik-
tig at det kan være bra å la folk 
prøve, vise alvoret i det. Hvis du 
gir barn sukker i moderasjon, 
håndterer de det. Hvis du nek-
ter dem å spise snop, er sukker 
det eneste de vil ha, sier han.

Det er riktignok en spøkefull 
tone under foredraget til Fre-
eman. Som når han forteller at 
vi bør plukke opp hylsene etter 
at vi har avfyrt våpenet dersom 
vi har skutt noen:

– I tilfelle politiet… skal vi si 
misforstår at skytingen faktisk 
var i selvforsvar.

Triggerhappy bergensere
Og selv om alt han forteller om 
våpnene er korrekt, er deler 
også rent oppspinn: Som histo-
rien han forteller om et offer 
i Columbine-massakren, som 
grep etter et skytevåpen gjer-
ningsmennene hadde kastet fra 
seg.

– Han visste ikke hvor sikrin-
gen var, og klarte derfor ikke 
fyre det av. I stedet ble han skutt 
av gjerningsmennene. Nå vet i 
alle fall dere det – om dere skulle 
havne i en tilsvarende situasjon. 
Det du lærer her i dag kan redde 
livet ditt, formaner han.

– Historien er fri fantasi, men 
den bidrar til å sette stykket 
inn i kontekst. Og det stykket 

handler om, er blodig alvor, sier 
Freeman.

Han har vært i fl ere euro-

– Skyt en teatersjef, du 

PÅ KORNET: Davis Freeman instruerer en publikummer i hvordan man mest effektivt skyter en teatersjef. Og Carte Blanche-sjef Bruno                   
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