Erik Rothenstein prichádza s nadžánrovou novinkou Rio Danubio
Hľadanie nového hudobného výrazu. Saxofonista, skladateľ a aranžér Erik Rothenstein
sa v posledných rokoch predstavuje ako líder originálnych projektov. Novinka Rio
Danubio je logickým pokračovaním jeho odvážnej hudobnej cesty. Album, ktorý
kombinuje prvky latina a jazzu vychádza vo vydavateľstve Hudobný fond.
Jazz, klezmer, klasická hudba, skladby ovplyvnené atmosférou Blízkeho východu. To
všetko nájdete v diskografii Erika Rothensteina. Označenie world music je na mieste aj
v prípade nového albumu Rio Danubio. Okrem autorských skladieb od frontmana
projektu a Michala Motýľa na albume nájdete aj Nardis od Milesa Davisa, klasiku
zastupuje Ravelova Kaddisch. Kombinácia dvoch nahrávacích “session“ na jednom
disku nie je na zahraničnom trhu žiadnym prekvapením. Dva rozdielne zvukové prístupy,
dve intenzívne hudobné zostavy. „Máme tu latino groovy z prvej ruky,“ povedal na
adresu brazílskeho bubeníka Andreho Antunesa líder projektu. Slovenskú rytmiku
zastupujú na Rio Danubio nemenej schopní inštrumentalisti, bubeník Marián Ševčík
a perkusionista Eddy Portella. Za klavírom sa vystriedali Ľuboš Šrámek a Roland Kaník,
za elektrickou basou zase Michal Šimko a Juraj Griglák, kontrabas mal na starosti
Vladimír Máčaj. Atraktívnu zostavu hudobníkov doplnili gitarista Pavol Bereza,
trombonista Michal Motýľ a trubkár Ondrej Juraši. V záverečnej skladbe Kaddish sa
navyše objaví mimoriadne pôsobivý spev Evy Šuškovej. „Skladba Rio Danubio je mojou
spomienkou na Paca De Luciu a jeho kompozíciu Rio Ancho,“ vysvetľuje názov albumu
aj rovnomennej skladby Erik Rothenstein. Desiatka skladieb nezaprie hudobníkovu
obľubu v žánrovom experimentovaní. Dynamické skladby s bohatým obsadením
striedajú pokojné balady a v závere takmer meditatívna pieseň od Mauricea Ravela. Tú
slovenský

hudobník

venoval

predčasne

zosnulému

priateľovi

a dlhoročnému

spoluhráčovi Martinovi Ďurdinovi.
„Myslím, že sa nám podarilo dať dokopy zaujímavý projekt. Nájdete na ňom dve rytmiky,
každú s iným zvukom a hudobníkov z rozdielnych žánrov. Som rád, že nám táto
spolupráca vyšla a dali sme dohromady niečo zmysluplné,“ dodáva na adresu novinky
Rio Danubio líder projektu Erik Rothenstein.

Videovizitka albumu Erik Rothenstein – Rio Danubio:
https://www.youtube.com/watch?v=65T83aIUPqg
FB profil vydavateľstva Hudobný fond:
https://www.facebook.com/hudobnyfond.sk
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