Musiken & Vinet
“Shuggie Otis spelade i sin pappas Johnny Otis, band innan han, bara 18 år, släppte sitt första soloalbum
Freedom Flight 1971. Han spelade även med Frank Zappa och Al Kooper. Efter tre års arbete med
Inspiration Information släpptes albumet 1974. Men albumet var för futuristiskt, för annorlunda, för unikt
och bångstyrigt för att passa in kommersiellt vid denna tidpunkt och både Shuggie Otis och Inspiration
Information föll i vad som kan tyckas, evig glömska. Det här är den remastrade utgåvan av
liveinspelningarna i studion på Inspiration Information. Med på cd´n finns även fyra spår från 1971 års
album Freedom Flight, då bl a fullständigt odödliga ”Strawberry letter 23” som Brothers Johnson fick sin
mest respektabla hit med. Det är lätt att förstå varför Shuggie Otis har den kultstatus han har, framförallt
bland andra musiker och artister, både dåtidens och nutidens. Det är också oerhört märkligt att en sådan
musikalisk kraft och så pass starka album nästan helt fallit i glömska. Okej, lyssnarkretsen vidgades en
aning när några soul- och funk-dj:s i England körde hans “”Aht Uh Mi Hed”” på klubbar i slutet av
åttiotalet. Men om ni tyckt att att Stevie Wonder varit Jamiroquai´s stora inspirationskälla, musikaliskt
och sångmässigt, så får ni revidera detta lite efter att ha lyssnat på Shuggie Otis. Om nu undrar vem vars
musik knockade Sly Stone när det begav sig så har ni hittat er man. Och grunden för D´Angelo och hans
nutida soulmates musik plockades inte bara från Gaye och kompani, den kom även från Shuggie Otis.
Inspiration Infomation är kort och gott en anonym milstolpe och ett musikaliskt mästerverk. Marvin Gaysoul, soulfyllda trummaskiner(!), vackra souliga jazzhymms, funkig souldansmusik, rot-r&b, soulfylld rotreggae, ambient soul/jazz och countryblues-slide. Här finns allt i en makalös helhet och bjuder på en
fantastisk musikalisk tripp. Och titelspåret, ja herregud, vad säger man fortfarande efter alla dessa år…
VINET 2010 Arneis Russian River Valley Seghesio Family Vineyards / Sonoma / Russian River Valley /
Kalifornien / Nr 70719 / 179 kr / 89 p Säg zinfandel och kvalitet så hamnar Seghesio Family Vineyards
mycket högt upp på topplistan. Sedan slutet av 1800-talet har familjen producerat vin och som sagt, som
zinfandelproducent är man ett mycket säkert kort. Och lite i skuggan faktiskt producerar man vita viner
med fin dignitet och särart. 2010 (en av de svalaste årgångarna på mycket länge) Arneis Russian River
Valley består till 100 procent av gröna druvan Arneis som härstammar från Piemonte i Italien där man
tidigare använde druvan för att göra nebbiolo lite snällare. Druvans genetiska drag är dock inte snällt då
den är krävande och mycket svårodlad. 2010 Arneis Russian River Valley har nästan ett förvånansvärt
djup i sig utan att ha för hög densitet. Juicy lätt tropiskt färgad fruktighet och det finns mycket terroir i
skuggan av druvans omedelbara, mjuka, men spirituella, lätt torrt silkiga stillhet och där syran är av ett
fräscht runt slag.”

