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Altiplano
Equidistant trees
Just be
Like places we've been
Low and slow
Wave upon wave
Light-splintered eye
The golden mean
Grey-black sky of rain
Brighter days
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Review
Εκεί που η φαντασία συναντά την πραγματικότητα, εκεί που ο φόβος γίνεται ένα με την ψυχική ηρεμία… Είναι
κάποια από τα σταυροδρόμια που διαβαίνει η μουσική των Angelmark, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο
δευτερόλεπτο του ομώνυμου δίσκου.
Οι Angelmark, το προσωπικό project του Michael Turner των Titania, είναι ουσιαστικά ένα ορχηστικό tribute σε
ονόματα σαν τους Cocteau Twins ή τους Piano Magic. Η μαγική ηχητική που αναβλύζει από τα αποσπάσματά του δεν
γίνεται να σε αφήσει ασυγκίνητο. Τα δέκα τραγούδια είναι τόσο σπουδαία δομημένα και διαθέτουν μια
εκπληκτική μελαγχολική διάθεση που φτάνει στα όρια της απόλυτης νοσταλγίας για τις ομορφότερες στιγμές της
ανθρώπινης ζωής.
Η συγκεκριμένη δουλειά είναι ένα προσωπικό επίτευγμα του καλλιτέχνη που ακούει στο όνομα Michael Turner,
αφού όλες οι μουσικές ιδέες προέρχονται από το μυαλό του, χωρίς την παραμικρή βοήθεια κανενός, ούτε σε
επίπεδο ηχογράφησης, παραγωγής ούτε σε θέματα οργανικής συνοδείας. Μερικές κιθάρες, ένα μπάσο, percussion
και φυσικά πλήκτρα, που είναι και τα κυρίως υπεύθυνα για την μοναδική ατμόσφαιρα του “Angelmark”.
Χωρίς την παρτενέρ του στους Titania (Mandy Cousin), o Turner προσφέρει μερικά από τα πιο συναισθηματικά
φορτισμένα instrumentals που έχω ακούσει το τελευταίο διάστημα. Δεν διστάζει να δείξει την αγάπη που τρέφει
στους Durutti Column (‘Like places we’ve been), καθώς και τη μεγάλη του δεξιοτεχνία στην κιθάρα. Μιλώντας με τον
ιδιοκτήτη της Words On Music μου είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για ένα από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες
των τελευταίων δέκα χρόνων. Μάλιστα γι’ αυτό το λόγο προσκάλεσε τους Titania να συμμετάσχουν σε μια
επικείμενη συλλογή της εταιρίας μαζί με άλλα μικρά συγκροτήματα-διαμαντάκια.
Εκεί όμως που η μουσική των Angelmark περνάει σε άλλο επίπεδο, είναι με το συγκλονιστικό “Wave upon wave”,
μια σύνθεση απόλυτα ονειρική και δραματική συνάμα. Με έναν κινηματογραφικό τρόπο ο Michael Turner
κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα αριστουργηματικό τραγούδι που φτάνει με περίσσιο θράσος την τελειότητα.
Από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο κατά μήκος όλου του συνόλου και θεωρώ ότι θα
πλατειάσω αν αρχίζω να αναφέρω διεξοδικά ένα-ένα τα τραγούδια του ‘Angelmark’.
Αυτό που χρειάζεται επομένως να μείνει, είναι ότι δεν πρέπει να χάσετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε ένα τόσο
γλυκό δίσκο. Κατά πάσα πιθανότητα οι δύο τίτλοι της Resplendent (εταιρίας που ανήκει στον ίδιο τον Turner,
καθώς επίσης και στον γραφίστα Lam Wong, υπεύθυνο για το εξώφυλλο) θα έχουν διανομή και στην Ελλάδα μέσα
στους επόμενους μήνες. Αν βέβαια νιώθετε μια αίσθηση περιέργειας επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του
προαναφερθέντος label, όπου θα τα βρείτε σε αρκετά συμφέρουσα τιμή.
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