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"... et musikalsk forslag, der skiller sig ud, som beriger, og som giver
bandoneonisten nye tekniske udfordringer: det er et mesterværk."
Néstor Marconi
Den herboende italienske musiker Paolo Russo
præsenterer sit nye album "BANDONEON
SOLO - VOL II – Originals”. Efter den første
soloudgivelse i december 2015 (Bandoneon
Solo Vol I – Jazz Standards), er Paolo Russo nu
klar med sit andet soloalbum, denne gang fuld af
originale kompositioner. Sammen med CD’en
udgives også en nodebog, der indeholder alle
kompositionerne fra CD’en.
Paolo startede med at spille bandoneon i 2001.
Hans klassiske uddannelse som pianist, under
vejledning af Rachele Marchegiani i Italien, hans
yderligere uddannelse i jazzverdenen på
Rytmisk Musikkonservatorium i København, og i
2001 mødet med bandoneonen og den
efterfølgende fordybelse i tangoens væsen på
de mange (14) rejser til Argentina har alle været
vigtige brikker i skabelsen af det helt unikke
kunstneriske og personlige udtryk, som Paolo
har udviklet gennem og sammen med dette
smukke og udfordrende instrument. Med den
seneste solo-CD, inviteres publikum til at lade
sig opsluge af bandoneonens mystiske og
nostalgiske lyd, når han tager dem med på en
intim rejse gennem sit personlige musikalske
univers, båret af bandoneonens lyd, skabt af
kunstnerisk autenticitet og legende ekvilibrisme.

Paolo har boet Danmark i over 20 år og er en aktiv del af det danske og internationale jazzmiljø live og
i studiet gennem et utal af samarbejder og gennem hans egne i alt 12 album som solist og bandleder.
Læs meget mere på Paolo Russos hjemmeside.
I forordet til Paolos antologi har den store argentinske mester, Néstor Marconi, en af de mest
fremtrædende autoriteter indenfor bandoneon i verden (og Paolos underviser), skrevet følgende:
"Det musikalske forslag, der her præsenteres af Paolo Russo, fortjener opmærksomhed for sit
kraftfulde melodiske, harmoniske og kontrapunktiske indhold. De markerede takter i konstant
forandring samt solide og avantgardistiske ideer vidner om, at dette arbejde ikke kun er et værdifuldt
innovativt bidrag til et dybtgående studie af instrumentet, men også en teknisk udfordring for den
professionelle bandoneonist. Tak, maestro Paolo Russo, for din dedikation og lidenskabelige kærlighed
til bandoneonen, som du viser os i alle dine værker. "
Néstor Marconi

Numre på pladen:
1. Il Segreto
2. Contradanza
3. Cosu y Casa
4. Radio Tirana
5. Riflessivo
6. Nestorando
7. Number Seven
8. Nanè
9. Totò
10. Ninna Nanna per Freja

5:17
4:30
3:57
3:06
4:19
3:54
2:25
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2:41
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