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FÖRVÄNTAN, 
ÖVERRASKNING 
& ANSPÄNNING

Albert Schnelzer

Han korsar moderna klanger med Pink Floyd, har 
skrivit en opera om Norrmalmstorgsdramat och 

nyligen avslutat en trilogi om livet i förorten. Till 
200-årsjubiléet av tonsättaren Clara Schumann 

är Albert Schnelzer aktuell med urpremiären av 
Burn My Letters: Remembering Clara.
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lbert Schnelzer gillar inte plakatkonst. 
Inte heller gillar han enkla förklaringar. 
Däremot tycker han om magisk 
realism och att utforska sådant 
som skaver. I radhusträdgården i 

Spånga utanför Stockholm vevar han ut markisen 
och sätter sig i skuggan. Han är i slutskedet av sitt 
nya stycke Burn My Letters: Remembering Clara, 
en sambeställning av Gävle Symfoniorkester, 
LA Chamber Orchestra, RTÉ National Symphony 
Orchestra och Lahti Symphony Orchestra.
 – När jag skriver musik försöker jag hitta sådant 
som skaver. Vi läser ständigt i tidningen om saker 
som bekräftar en polariserad världsbild. Pratar vi 
om förorten är det antingen entydigt underbart 
eller också helt och hållet no-go-zones. När jag 
stöter på den typen av enkla sanningar brukar jag 
– till omgivningens förtret – bli lite misstänksam.
 Samma sak är det med musik, menar Albert. 
Musik som besannar vad man redan har hört – 
eller tror att man vill höra – blir ingen spännande 
upplevelse. Hans verk A Freak in Burbank är ett 
av de internationellt mest framförda nutida 
svenska orkesterverken. Att det tar avstamp hos 
filmskaparen Tim Burton är typiskt för Albert, 
som ofta får inspiration av oväntade uttryck eller 
verkliga händelser. Ett axplock: Trilogin Tales from 
Suburbia, Bulletproof och This is your Kingdom 
kastar nytt ljus på livet i förorten. Emperor Akbar 
är inspirerad av en roman av författaren Salman 
Rushdie. Cellokonserten Crazy Diamond kretsar 
kring Pink Floyd-sångaren Syd Barrett. Därtill 
ett rekviem tillägnat Fadime Ǹahindal till text av 
Edith Södergran. Och så operan Norrmalmstorgs-
dramat, om dådet i Stockholm 1973, som är 
berättad ur gisslans perspektiv och ifrågasätter 
hela idén med Stockholmssyndromet. 
 Det ligger nära till hands att tolka Alberts 
tonsättargärning som ett sätt att dissekera 
makten och blottlägga orättvisor. För Albert är 
det dock viktigt att skilja på sig själv och sina verk. 
 – Jag reagerar starkt om konst försöker 
manipulera mig och har svårt för plakatkonst. 
Den typen av uttryck hamnar lätt i den där 
svartvita enkelheten, och jag är ju intresserad 
av det som rör sig däremellan.  

Burn My Letters blir en musikalisk betraktelse av 
pianisten och tonsättaren Clara Schumann 
(1819 – 1896), som i år firar 200 år. Ett slags 
berättelse om en förgången tid – liksom en 
skildring av människoöden att känna igen sig i, 
berättar Albert. Att Clara Schumann är ensam 
kvinna bland tonsättarskulpturerna i Wiens 
Musikverein säger något om hennes ryktbarhet. 
Under 1800-talet turnerade hon som stjärnpianist 
över hela Europa. Hon var gift med Robert
Schumann och nära vän med Johannes Brahms. 
I långa perioder brevväxlade hon, i synnerhet med 
Brahms. Korrespondensen kom de överens om 
att bränna, av skäl som bara går att spekulera i.
 – Till eftervärldens glädje finns merparten av 
breven bevarade. Att läsa dem befriade mig på ett 
behagligt sätt från den idolbild man lätt får av 
”gamla genier”. Clara och Johannes blir mänskliga 
gestalter som går att relatera till. Både som 
människor, som tampas med livets stora frågor, 
och som tonsättare. När jag sitter med papper och 
penna vid pianot och brottas med hantverksmässiga 
problem är det precis samma sak som Clara gjorde.
 I denna laddade sfär – mellan det brända och 
det bevarade – tar Burn My Letters sin utgångs-
punkt. Stycket fokuserar på rörelsen och ljuset i 
Clara Schumanns liv och på samtalet mellan 
henne och Johannes. Det blir tydligt när Albert 
visar det halvfärdiga partituret i datorn och spelar 
upp huvudtemat. Fram strömmar en dialog 
mellan en vild och fri flöjt (Clara) och en mer 
eftertänksam fagott (Johannes). Musiken öppnar 
för associationer till tågräls i en expanderande 
värld. Till upptäckariver och överklivningar av 
gränser. Samtalet tycks pågå på två nivåer. Mellan 
Clara och Johannes – och mellan dåtid och nutid.  
 Visst finns här något som skaver. Men framför 
allt vill Albert med Burn My Letters skapa en 
upplevelse där lyssnaren får erfarenheter av en 
tidigare outforskad värld. Ungefär som i magisk 
realism, där berättelsen först etablerar en trygg 
ram – en värld som går att relatera till – vilken 
sedan bryts med något oväntat. 
 – Som en lek mellan förväntan, överraskning 
och anspänning.  

A

Albert Schnelzer
> 


