En stol - två musiker
”Mikael och Nils tränger ihop sig i en gubbstol anno
1937. Med utgångspunkt från basklarinett och bandoneon, med utlöpare över vad som råkade ligga bredvid (en
sampler, en vissling eller en gitarr), skapas stora känslor
av små idéer. Censuren är obefintlig och orkestern har
varken hängslen eller livrem, bara varandra och musiken.”
Ja - men vad är då en Gubbstol? Nils farfar plåtade en sån
för 80 år sen. Och så har den legat där och skräpat i ett
fotoalbum sen dess. Själva stolen är sedan länge borta.
Kvar är alltså ett bleknat foto, en titel, och ett litet litet
fönster till en annan tid.
Inspelningarna som blivit till en lila vinyl är också fönster.
Tolv små gluggar i kosmos som tar lyssnaren till en annan
plats. Hälften av dessa platser tar avstamp i kompositioner, och den andra hälften är improvisationer, tagna ur
luften i Mikaels gillestuga, där inspelningarna är gjorda.
Nils och Mikael är lika olika som lika. Dom har bägge, på
varsina håll, skulpterat de säregna instrumenten basklarinett och bandoneón till sina. Och när en kärlek till det
oväntade. Men det är också två musiker med vitt skilda
temperament. Där en chansar och kastar sig ut i luften
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breder den andre ut skyddsnät under. Där en vill backa
driver den andre på, mot en ny musik som inte fanns
nyss.
Duon har tidigare rört sig - tillsammans eller solo - genom
ett spräckligt landskap, över Cullbergbaletten, Buenos
Aires, asylboenden, Sveriges pop-intelligentia, film-musik och fulmusik. Innan dom damp ner i denna gubbstol.
En gubbstol som trycks i 100 numrerade och färgstinna
vinyler, med ett omslag signerat konstnären Sanna Haverinen.
Den 22 april, på Record Store Day, genomför duon en releaseturné i Stockholm. Och den 19e maj släpps musiken
på de digitala plattformarna.
Gubbstol 1937 on tour in Stockholm, 22 april:
Klockan 1 - Runtrunt, Odengatan 90
Klockan 3 - Restaurang Löwenbräu, Fridhemsplan 29
Klockan 6 - Viva Las Palmas, Folkskolegatan 7
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