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IF POWER ASKS WHY er en albumudgivelse bestående af en række nyskrevne Martin Hallsange fremført af mezzosopranen Andrea Pellegrini og pianisten Tanja Zapolski. På indspilningerne medvirker også ensemblet Lydenskab og kontrabassisten Ida Bach Jensen. Pladen
er produceret af Martin Hall, og materialet er for størstedelen af numrenes vedkommende arrangeret af Alexander Zapolski.
Udgangspunktet for produktionen er en række flygelbaserede hybridlieder, en samling rendestenssange med havudsigt, og materialet er kendetegnet af en særligt dunkelt-dramatisk karakter, hvor titler som ”Hope is a Lack of Information”, ”Rather Quotable than Honest” og
”MILFs, Cum and Schopenhauer” måske kan være med til at give en indikation af projektets lyriske åre. Der er tale om et værk fuld af affektbårne indsigelser mod tidens kulturelle imperativer – om en serie både højstemte og bramfrie kommentarer til tidens centerløse kønsrolledebat
og standardiserede begærsparametre:
You tell me women fake their orgasms, men entire relations
Well I couldn’t really give a damn about your moral indignation
It’s a sign of constipation … some Darwinian frustration
Et tidligere samarbejde mellem Andrea Pellegrini og Martin Hall er det roste operamontageværk Das Mechanische Klavier fra 2004, et P2-koncertprojekt der bar den indledende titel Keine
Hinterwelt og blev sendt på kanalen i november 2002, og som efterfølgende mundede ud i pladeudgivelsen Das Mechanische Klavier (2004). Andrea Pellegrini sang yderligere to numre på
Halls roste 2009-album Hospital Cafeterias, og senest har de to kunstnere samarbejdet i forbindelse teaterforestillingen Kinoplex, der blev opført på Københavns Musikteater og Kulturværftet
i Helsingør i efteråret 2010.
Generelt: Andrea Pellegrini har hen over de senere år markeret sig som en af landets mest
efterspurgte og prisbelønnede mezzosopraner og bl.a. modtaget Musikanmelder-ringens Kunstnerpris. Tanja Zapolski har ligeledes høstet stor ros som solist ved koncerter med de fleste
store danske symfoniorkestre og bl.a. modtaget Victor Borges Musikpris. Martin Hall har ud
over en lang karriere som komponist og forfatter netop med stor succes gæsteoptrådt på den
polske The Podlasie Opera i Bialystok.
IF POWER ASKS WHY har modtaget produktionsstøtte fra Statens Kunstfonds Tonekunstudvalg, Dansk Skuespillerforbund og Dansk Musikerforbund. Albummet udkommer som vinylplade, cd og download og distribueres af VME. Fotomateriale og kommende video ved Robin
Skjoldborg og Teatermuseet i Hofteatret.
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