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Det er med fornøjelse, at Sundance Records præsenterer Moussa
Diallos nye album Chiwara. En musikalsk rejse tilbage til rødderne i
det vestafrikanske land Mali, hvor den højt estimerede bassist
voksede op sammen med sin danske mor og far i hovedstaden
Bamako. En af verdens mest inspirerende byer, når det gælder
musikalsk
mangfoldighed.Chiwara
er
afrikansk
musik;
verdensmusik, ja - men samtidig musik der vil appellere bredt;
musik der er let at lytte til - musik der river dig med, frisk vuggende
og appetitlig.
Moussa Diallo er veteran i dansk rock og fusion. Begyndte mod
farens vilje at spille som helt ung i Mali. Han flyttede som stor
knægt til København, hvor hans mor nu boede, for at forfølge
drømmen om at blive musiker.
Startede i fusionsorkestret Lunatics tilbage i midten af
halvfjerdserne og var sammen med guitaristen Mikkel Nordsø og
keyboardspilleren Morten Kærså grundlægger af firsernes
succesband, Sneakers. Spillede endvidere med bl.a. Skunk Funk og
Stig Møller. En hel generation af danskere fik Diallos pulserende dyr
af en funkbas helt ind under huden, da Anne Linnet & Marquis de
Sade kørte med nattog og siden skabte et af danskrockens bedste
albums, ’Hvid Magi’. Moussa Diallo er også fast omdrejningspunkt i
Hanne Boels orkester, arbejder sammen med bl.a. The Savage Rose
og med trompetisten Palle Mikelborg, ligesom han fortsat dyrker
trioformen med de gamle kammerater, Mikkel Nordsø og
trommeslager Klaus Menzer.
Sideløbende med den markante tilstedeværelse i dansk rock
arbejder Moussa Diallo med Maliprojektet, hvor der foreløbig er
udgivet to plader. På den første, ’The Kékéliba Project’ medvirkede
en perlerække af musikere fra både Afrika og Danmark. Den næste,
’Live At The Copenhagen JazzHouse’ blev indledningen til en trilogi,
hvor ‘Chiwara’ nu er den anden udgivelse.
’Chiwara’ er et vellykket forsøg på at skabe en musik, der er 100%
afrikansk, men aldrig mister Moussa Diallos helt personlige touch.
Her medvirker en stribe af de bedste musikere fra Mali og Gambia,
blandt andre den nu afdøde mester på ngoni’en (en slags afrikansk

banjo) Sayon Sissoko, der tidligere lagde den musikalske underskov
for Senegals superstjerne, Baaba Maal.
Dertil kommer fornemt arbejde på kora’en, den smukt klingende
vestafrikanske kalabasharpe, bl.a. udført af den herboende Basiro
Suso, som i nogle år har været fast medspiller hos Moussa Diallo.
En fast bestanddel af det musikalske lydbillede er den markante
balafon (træmarimba) fornemt spillet med udsøgt rytmisk
fornemmelse af Faséri Diabaté. Nogle af de traditionelle
rytmeinstrumenter som tama’en (den talende tromme) spilles af
den gambianske herboende musiker Malik Jagne.
Alle vokaler synges på sproget bambara af Moussa Diallo, men han
får hjælp af et par endda særdeles velsyngende damer, der er
autentiske jelimuso (grioter) Mama Kouyaté og Naini Koné, med
stemmer der smyger sig om Moussas lækre vokal som skygger.
Deres indsatser er med til at skabe helheden på dette særdeles
helstøbte og originale album - et stærkt personligt udsagn fra
Moussa Diallo, der formår at gøre noget tilsyneladende intimt
almengyldigt.
’Chiwara’ er tilegnet Moussa Diallos afdøde far, Demba Moussa
Diallo, og hylder ham ved at fortælle en række af de traditionelle
historier, som Moussa selv blev opflasket med. Den er også tilegnet
mindet om den fortræffelige ngoni-spiller, som akkurat lige nåede
at levere en storslået indsats på dette album.
’Chiwara’ er et album, der udvisker alle grænser og sætter en ny
standard for verdensmusik produceret i Danmark. ‘Chiwara’
introducerer en kunstner, som vi alle kender, men som her fremstår
funklende ny og overraskende.

