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Program

J.S. Bach (1685-1750)

Prelude, Fugue och Allegro i D-dur (BWV 998)

Prelude
Fugue
Allegro

T. Takemitsu (1930-1996)

All In Twilight (1987)

I.
II.
III.
IV.

A. José (1902-1936)

Sonata para Guitarra (1932)

Allegro moderato
Minueto
Pavana Triste
Finale

Sebastian Gerstel Sollerman, Gitarr



Johan Sebastian Bach skrev troligtvis Prelude, Fuga och Allegro, BWV 998 
(orginal i Eb- dur) för ett så kallat Lautenwerk.
Ett instrument som ska ha varit Bach’s favoritinstrument och som påminner väldigt 
mycket om en cembalo fast med sensträngar i stället för stål och en mer lutliknande 
form på kroppen. Lautenwerk var altså ett instrument desingnat för att till så stor grad 
som möjligt efterlikna lutan rent klangmässigt och samtidigt ge de 
stämmföringsmässiga fördelarna man får med ett klaviatur. Dock så har detta stycket 
kommit att spelas betydligt mer på luta och gitarr i vår tid och
det bjuder så klart på en del utmaningar när man ska spela klavermusik på en gitarr men 
det här verket tycker jag fungerar alldeles utmärkt.

Toru Takemitsu är japans kanske mest kända kompositör och var den förste 
japanska kompositören som lyckade slå igenom i Europa, detta i samband med att hans 
stycke Requiem for strings (1957) fick ett väldigt varmt mottagande på den 
internationella scenen. 
All In Twilight är dock skrivet i en senare period där hans still gått från ett stark atonalt 
präglat tonspråk mot ett mer jazz influerat.

Antonio José föddes 1902 i Burgos (norra Spanien), han var känd som en ödmjuk 
och mycket sympatisk person som ofta hjälpte mindre bemedlade personer när han 
kunde.
Som kompositör är José relativt okänd speciellt med tanke på hur han under sin 
levnadstid prisades för sin musik, den stora impressionistiska tonsättaren Maurice 
Ravel ska t.ex. ha sagt att Antonio José skulle komma att bli 1900-talets främsta 
spanska tonsättare.
Men tyvärr vart det inte riktigt så, mycket på grund av hans alldeles för tidiga död
i samband med det spanska inbördeskriget 1936.



En klassisk musikers uppgift
Vad har jag som klassisk musiker för ansvar gentemot musiken jag spelar och 
kompositörerna som skrivit den? 
Hur fritt får jag förhålla mig till notbilden? 
Den klassiska musiken är starkt präglad av en strävan att nå perfektion,
men vad är perfektion och finns det verkligen ett perfekt sätt att spela ett visst stycke 
på? 

Själv anser jag att det finns lika många perfekta versioner av ett stycke som det finns 
människor som spelar det eller kanske till och med lika många som det finns människor 
som har hört stycket, för vi har alla våra individuella föreställningar om hur vi vill att 
någonting ska låta och allt som på något sätt kan upplevas tolkas av oss på vårt eget vis.  
Visserligen finns det många notbilder som är väldigt detaljerade och lämnar relativt lite 
utrymme för en ”fri” tolkning men tolkningsutrymmet kan aldrig helt elimineras, så vår 
bild av hur musiken ska låta (och hur vi tycker att den låter) är alltså färgad av hur just 
vi uppfattar notbilden/musiken.

Om man ska generalisera så kan man med denna utgångspunkt komma fram till två 
motsatta tillvägagångssätt. 
Antingen så gör man allt vad man kan för att försöka minimera allt som skulle kunna 
anses vara avvikande från notbilden och tänker då att man på så vis kommer så nära det 
kompositören faktiskt menade som man någonsin kan, eller så väljer man att se på 
notbilden som ett skal eller en mall som man själv måste gjuta liv i med sin egen själ. 
Detta innbär inte nödvändigtvis några större förändringar då man trots allt valt just det 
stycke man valt, men man får lyssna noga på harmoniken och melodierna och forma 
dem på ett sätt som känns naturligt.

Jag lutar definitivt mest åt det senare alternativet men självklart tar jag även hänsyn till 
kompositörernas idéer.  Och för mig så är det nog inte direkt en fråga om något fritt val, 
då det är helt otänkbart för mig att göra på något annat vis. 
Om jag skulle vara tvungen att spela på något annat vis än mitt eget så skulle det inte 
finns någon mening med att der är just jag spelar, då finns det andra som kan göra det 
bättre. 
Då kan man fråga sig vad det egentligen är som jag har gjort på musikhögskolan dessa 
tre år om jag ändå bara vill spela som jag gör och där handlar det väll helt enkelt om att 
jag vill försöka nå min perfekta version av hur jag vill att det ska låta, detta är så klart 
en process som aldrig blir helt färdig men jag känner i alla fall att jag nu efter mina 
studier har kommit en god bit på vägen!



 

 

 


