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Marilyn Mazur är den enda skandinav som fått Jazzpar-priset, kallat världens största jazzpris. Det här nya albumet är bevis nog för att
jurymedlemmarna hade alla marsvinen hemma. Danskan Mazur är en visionär. Hon äger lika mycket nyfikenhet som slagverk. Och hon vet
alldeles tydligt vad hon vill ha ut av sin musik, samtidigt som medspelarna får stora ytor att skutta omkring på. Miles Davis-modellen.
”Tangled Temptations”, inspelad live, skrevs till en teaterpjäs; ”The Magic Box” samlar äldre och färskare kompositioner, nyinspelade. Fast
allt sådant kan egentligen kvitta. Dubbel-cd:n blir till en spräcklig och förtjusande enhet, hophäftad av Marilyn Mazurs pulserande rytmer och
känsla för luft och klang, plus hela kvartettens spelstil. Saxofonisten Fredrik Lundin, gitarristen Krister Jonsson, basisten Klavs Hovman och
Marilyn Mazur (och på några ställen sångerskan – röstartisten Siri Facchini Haff) seglar genom elak Miles Davis-funk, drömskt dimhöljda
ballader med en ensam, Garbarek-klagande sax i centrum, en arabiskdoftande fusionslåt som kunde vara levererad av ett modernt svenskt
folkmusikband, några råa elektroniska industrilandskap och den snyggt sammanhållna slagverksorgien ”Drum Fable”. Ett eko av Jimmy Pages
elgitarr här, en indisk melodislinga där. Balladen ”Today I Slept A Little Late” är avväpnande melodigullig och på ”Små piger” leker Marilyn
Mazur med sin röst och ett afrikanskt tumpiano. Musikerna laborerar gärna med sina sound och har inget emot att skruva på effektboxar och
syntar. Lundin, Jonsson och Hovman sitter på musikaliska register som matchar den mångskiftande musiken och som solister blir saxofonisten
och gitarristen angelägna vilket håll de än går åt. Bägge anstränger sig att ge varje nytt solo dess egen karaktär. Marilyn Mazurs bredd,
påhittighet och välfyllda instrumentlåda gör att man skulle kunna fokusera bara på henne under ett bra tag. Plattan skulle ha vunnit på ett par
låtar till byggda på hårt, rakt driv och det plötsliga publikjublet sist på ”Tangled Temptations” kommer som en stämningsbrytande liten
ljudchock. Invändningar som inte rubbar upplevelsen av en storslagen, fantasispäckad målning. En fantasirik helhet målas upp Marilyn Mazur
är en visionär som vet precis vad hon vill ha ut av sin musik, och hon låter medspelarna får stora ytor. Foto: niels chr hertz Ett rikt och
omväxlande jazzalbum. Marilyn Mazurs vision, klangkänsla och pulserande rytmer häftar ihop det.


