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Bachs cellosonater

Tobias van der Pals. Magle konserthus i
Lund 6/5.

■ Tobias van der Pals t^der ett ljus.

Ett stearinljus for var och en utav
Bachs sex sviter for solocello. Det blir

en liten ritual i sig, i den stora ritualen attftamfbra alia sviterna pa Magle
konserthus infor en fuUtalig publik.
Precis som en enkel laga rymmer

kemiska processor rymmer Bachs
musik en varld av uttryck sammanhallen i en forunderligttydlig och klar
form. Musiken tal det mesta, utom

jamntjock klang,for mycket vibrato
eller divalater.Du kan ladda med hur

mycket kanslor och egna tolkningar
som heist, bara du inte slarvar bort
rytmen och danssteget
Fraga Tobias van der Pals.
Denne internationellt framglngs-

rike Lundap^g boijar okonstlat rakt
pa sak med preludiet i G-dursviten.
Snabbt visar ban forkMek for det

snabba och latta, i svit nr 2 manifesteras det eftertryck i bastonema som

gor att lyssnaren kan fylla i ackorden
sjalv nar melodiken seglar ivag i slingor mot taket.

Det luftiga och
dansanta kontrasteras med
en narmast or-

Tobias van der Pals.

kestral dynamik,som i svit
nr 5och 6-tvS,

av konsertens hojdpunkter - dar en

tyngd liknande Bachs stora l^rkliga
passioner kan foljas av en gigue som
doftar dans pa logen.

Spannvidden ax obegripligt stor.
Ett risktagande finns inbyggt i ver-

ken. Bach provade belt nya vagarfran
svit till svit. Svit nr 4 gir i den svara tonarten Ess och verket praglas av

en kamp som pekar framat mot Beet
hoven. Hos der Pals marks h^ en li

ten anspanning, ett framatlut pi bekostnad av danssteget.

Men ar det inte just mansklig man
skall visa sig vara med Bach? Cellosvitema ar utan tvekan det soloverk

dar musikems personlighet kommer
frammest
Ibbias van der Pals star for en enastaende bedrift.Nar han efter sista to-

nen i sista sviten - hor och hapna - tar
om forsta preludiet i svit1 som extranummer har han nitt ett fuUstandigt
fritt och tillitsfullt spel som for tankama till Yo-Yo Ma,cellisten som kan

konsten att fl en publik pi tusentals
manniskor att kanna sig hembjudna.

Bachs cellosviter utgor ett eldprov
i intimitet.
MATTI EDEN
musikkritiker

SDS 8/^-/^

