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Det er ingen
band i Norge
som får meg
til å tenke
«enn hvis» og
«hva om» mer
enn Rumble In
Rhodos. 

Etter at jeg oppdaget «The
Weight of This Mistake EP-en»
rundt 2005, trodde jeg at jeg en-
delig hadde funnet dette ene
bandet som klarte balansen
mellom indierock og nymotens
hardcore punk. 

Debutalbumet året etter var litt
for soft til at jeg falt for det, men

jeg fortsatte å håpe. Det som har
skjedd siden den gang er to, nå
tre, album fylt til randen med pre-
tensiøs, drittmusikk. Hva faen er
art punk? Hæ? 

Dette er et av de tilfelle hvor
man prøver så hardt å være an-
nerledes at det går ut over kva-
liteten på produktet. Grace and
Nuance er så forferdelig kjedelig.
Av en eller annen grunn trykker
de ikke på de få gangene i løpet
av platen hvor det hadde vært
naturlig. Du har en av Norges va-
kreste falsett-stemmer i Thomas
Bratlie, og så utnytter du så vidt
potensialet? Nei, dette skjønner
jeg virkelig ikke noe av.

Det ender opp med å låte som
om en tannløs utgave av The
Mars Volta lånte litt av funken til
Montée og bestemte seg for for-
sterkerne aldri skulle skrus over 6.
Snork.

Rikke Lange

Det er sjel-
dent musik-
ken man
snakker om
når man først
snakker om
Lady Gaga.
Faktisk er det meste av spalte-
plassen brukt på henne dedikert
til hennes noe spesielle kles-
smak, og om det faktisk har
handlet om musikken, har det
handlet om hvor mye hun har el-
ler ikke har hermet etter Madon-
na.

Du kan likevel ikke skyve under
en stol at dama står bak et par av
vår tids største hits, og nå er hun
tilbake etter en lengre periode
utenfor rampelyset. Det kan virke
som om hun har brukt den tiden
godt for Artpop er slettes ikke ille.

Nei, du finner ikke den neste
Poker Face, Just Dance eller Bad
Romance her, men du får i stedet
en følelse av at Gaga har prøvd
seg på et helhetlig album som
tidvis fungerer.

De fleste popstjernene i dag
spyr ut plater tettpakket med flest
mulig låter med singelpotensial
uten å tenke på sammenheng
mellom låter og uten å ofre kon-
septet album en tanke. 

Lady Gaga er derimot en dame
med en plan. Det er litt vanskelig
å sette fingeren på nøyaktig hvor-

for, men selv om musikken til
Lady Gaga i stor grad er generisk,
hyperkommersiell pop, så føles
Artpop fremdeles ganske forfris-
kende. 80-talls referansene
skinner tydeligere igjennom enn
tidligere og eurodiskoen har blitt
forbeholdt enkelt låter. 

Og for all del, det skal ikke stå
på mangelen av hitlåter heller.
Det er bare ikke noen monsterhit

å spore her. G.U.Y. synes jeg for
eksempel er den beste låten
noen av de fem store (Beyoncé,
Britney, Katy Perry, Rihanna,
Gaga) har gitt ut i år. Røffe MANI-
CURE kler Gagas mørke stemme
godt og seige Mary Jane Holland
vokser for hver gjennomspilling.
Do What You Want med R. Kel-
ly(!) funker overraskende bra den
også.

Når alt kommer til alt er det
vanskelig for meg å omfavne den
syntetiske plastpopen som do-
minerer på Artpop. Kudos til
Gaga for å ha funnet sin greie,
men i bunn og grunn er det ikke
forskjellen stor nok mellom hen-
ne og hennes konkurrenter som
spilles på P4. Hun vil så gjerne
være en kredibel artist, men så
lenge hun konkurrerer om liste-

toppene med Britney og Katy
Perry tror jeg ikke det er mulig. 

Om hun derimot jobber mot
kjernefansen, og driter i massene
skal du ikke se bort ifra at dette
kan bli riktig interessant. 

Rikke Lange
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RUMBLE IN RHODOS
«Grace and Nuance»
(Cosmos Music / Cosmos Mu-
sic Group)

I en høst da
flere unge
norske jazz-
trompetister
har sluppet
til med plate-
debuter, er
Hayden Po-
well verd å legge spesielt merke
til. Musikken på Roots and Stems

er av den intime, dempede typen
som ikke lar seg fremføre for an-
dre enn de intenst lyttende tilhø-
rerne. Alt er fremført akustisk i en
stil som godt kvalifiserer for be-
skrivelsen leken kammerjazz. De
tre musikerne – Eyolf Dale på pi-
ano og Jo Skaansar på bass i til-
legg til Powell, opptrer intenst
konsentrert.

Powell er opprinnelig engelsk,
men flyttet til Molde allerede som
barn og det var der han debuter-
te i jazzband allerede som 13-
åring. Senere har han gått den
tradisjonelle veien gjennom mu-
sikkutdanning i Trondheim og
Oslo til å bli en etterspurt side-

musiker og leder i egne grupper. 
Den første plata hans, The Attic,
kom for et par år siden. Med seg
den gang som nå hadde han pia-
nisten Eyolf Dale som nylig var i
Tromsø og presenterte sin ferske
soloplate Hometown Interludes.
Her underbygger han det solide
inntrykket av å være blant de
mest personlige blant de unge pi-
anistene vi har. 

Opptakene var egentlig plan-
lagt som en normal endags stu-
dio-session i John Erik Kongs-
haugs Rainbow-studio. Men mot
slutten av dagen inviterte de ven-
ner og kolleger til intimkonsert i
studio, og det er denne delen av

konserten som
utgjør mesteparten av plateinn-
holdet. Trioen opptrer med stor
selvsikkerhet, likevel alt annet
enn prangende i en svært per-
sonlig stil som har røtter fra gam-
le jazzstiler, men som likevel er
både oppkvikkende frisk og ny-
skapende. De ti komposisjonene
(ni av Powell og en av Dale) er
preget av stor variasjon, fantasi
og spenning. Powell er dyktig til å
utnytte trompetens mer odde
klangmuligheter, mens Skaansar
bruker sin tilmålte solotid til å
underbygge stemningene både
på tradisjonelt jazzvis og uendelig
følsomt med bue.

CD – Ukens jazzanbefaling v/Kjell Moe

Lekent og intimt

HAYDEN POWELL
«Roots and Stems» (Peri-
skop/Musikkoperatørene)

HAYDEN POWELL: Leken kammer-
jazz som imponerer vår anmelder.

«MELODIØS INDIEROCK»: Sier de selv, disse gutta med base i Oslo. Javel, dere og alle andre band fra Oslo da. 

KOKO GAGA: Til tross for at hun selger millioner av plater og konsertbilletter, har hun fortsatt ikke komme t til det stadium at hun føler hun kan ta seg
råd til å kjøpe noen anstendige briller. Hun sverger fortsatt til å lage dem selv, på Lady Gaga-juleverksted. Foto: Andrew Kelly/Scanpix

LADY GAGA
«Artpop»
(Interscope/Universal)

En dame med en plan


