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Ett nytt album på BoogiePost Recordings med hyllade svenske gitarristen Samuel Hällkvist

Likt en schweizisk armékniv har gitarristen och
kompositören Samuel Hällkvist förmågan att
överraska genom att närmast trolla fram melodier
och rytmer för att skapa musik som är lika bländande som övertygande.
Skivan spelades in i Tokyo, Halmstad, Göteborg,
Köpenhamn, New York, Paris och Malmö mellan
mars 2015 och januari 2017 och rymmer virvlande
electronica, tunga grooves mättade med
skrikande gitarr, drömska passager, febrila elektroakustiska utforskningar, fri improvisation och
ljungande blixtar av händelserika teman, oroande
mörka soundtracks och mäktiga post-rock
landskap.
Tolv internationella artister ansluter sig till den
köpenhamnsbaserade gitarristen då Variety of
Rhythm fortsätter på det spår som inleddes med
Variety of Loud (2012) och Variety of Live (2015)
med en kontinuerlig svit som kombinerar intensiva
kombinationer av texturer, tonalfärg, fantastisk
dynamik och organiska interaktioner.
Variety of Rhythm är en viktig release från en
musiker som fått ett betydande rykte om sig som
en musiker med kvalitet och smak. Även om han
är alltför blygsam att säga det själv, har Samuel
Hällkvists tekniska skicklighet och starka melodiska instinkter gjort att han har kommit att spela
med toppmusiker från en mängd olika stilar och
länder. Dick Lövgren från extremmetallbandet
Meshuggah bidrog till exempel med sin
särpräglade touch, medan den legendariske
amerikanske gitarristen och ljudskulptören David
Torn (som producerade Samuel's album, Days Are
not Days) också var angelägen om att gästa på det
nya albumet.

Under de 45 minuter som Variety of Rhythm varar
skapar Hällkvist en berättelse som ställer djärva,
kontrasterande teman som rör sig smidigt mellan
formell komposition och längre variationer mot
reflekterande och sökande improvisationer. I varje
sektion lyser bidragen från hans medarbetare
igenom som utsökta skulpterade ljud.
Ett perfekt sammanhang för Samuel är när han
spelar med andra musiker som också njuter av
utmaningen att spela bortom gränserna för vad
jazz och rock anses vara. Det är kärnan av Variety
of Rhythm. Inspirerad och nyfiken spelar Samuel
Hällkvist musiken som väntar på att höras.
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