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Hvem som i media og blant
folk flest omtales og oppfattes
somde store «stjernene», har
ikke utelukkendemedmusi-
kalske ferdigheter å gjøre.
Tilfeldigheter, timing og re-
pertoarvalg er blant faktorer
somkan føre til at noen til-
synelatende spiller litt i skyg-
gen av andre. Selv omhan al-
lerede kan se tilbake på en
flott karriere og betydelig in-
ternasjonal oppmerksomhet,
er Aspaas en avmusikknor-
ges «hemmeligheter».

Denne plata«avslører» defi-
nitivt hemmeligheten.Heller
ikke her fristes den i aller bes-
temening kresenAspaas til
publikumsfrieri, men fra
første anslag følerman som
lytter sterkt at dette er stoff
han har jobbetmed imange
år. Resultatet er fjernt fra
drøvtygd oppgulp; plata er et
kreativt og smaksrikt,musi-
kalsk gourmetmåltid. Lyd og
teknisk produksjon er også
topp.

I den grad Aspaas har vært i
noens skygge, skal sola
skinne på hamnå. At han i til-
legg er en glitrende verbal
formidler avmusikk og egne
tankermed utspring imusik-
ken, understrekes av boka/
tekstsamlingen som lanseres
paralleltmed plata.

HØYDEPUNKT:Andresatsen i
«Sonate nr. 32» (Beethoven)
ogAlbanBergs «Sonate für
Klavier»
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noens
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Som kammermusiker og
akkompagnatør har Tor Es-
pen Aspaas (37) knapt sin
like her til lands. Plata be-
krefter hans plass i topps-
jiktet også som solist.

Jeg har opplevdLeif Ove An-
dsnesmåpe av beundring
over Aspaas under Vinterfest-
spill på Røros for tre år til-
bake (en fantastisk konsert
medmusikk av Paul Dukas).
Noen hver kanmåpe og la seg
begeistre over Aspaas’ siste
plate hvor han spiller den
første og andrewienerskole
utmot hverandre.

Ved å kontrastereBeetho-
vens 32. klaversonatemot ut-
valgte verk av Schönberg,
Webern ogBerg, har ikke As-
paas bare spennendemateri-
ale for en glitrende fram-
føring. Plata blir også et
fascinerende stykke «prak-
tisk»musikkvitenskap for-
mildet av den for tiden yngste
professor vedNorgesMu-
sikkhøgskole.
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