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Bassisten Jesper Bodilsen har en eminent fornemmelse for de helt rette samarbejdspartnere. Det var
f.eks. Jesper der på Stunt Records udgav nogle af
selskabets bedst sælgende udgivelser til dato, de
to trioplader MI RITORNI IN MENTE (2003) og
GLEDA (2005), hvor han spiller sammen med den
ekstraordinære italienske pianist Stefano Bollani
og trommeslageren Morten Lund - et samarbejde
der stadig pågår med koncerter over hele verden og
udgivelser på ECM. Nu har Jesper Bodilsen endnu
engang samlet en trio af internationalt format. Med
sig har han den 30-årige catalanske Marco Mezquida,
oprindeligt fra Minorca, der er Spaniens nye stjernepianist og som henrykker alle med sit utrolige
touch og musikalske overskud. På trommer fuldendes trioen af danske Martin Andersen, der gennem
en årrække har befundet sig blandt Danmarks bedste
trommeslagere og bl.a. spiller i Pierre Dørges New
Jungle Orchestra og som desuden stammer fra samme hjemby som Bodilsen (Haslev), hvor de spillede
sammen, inden deres karrierer tog fart.
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PIERIS er endnu en fornem trioudgivelse med
en superpianist og et samspil på næsten telepatisk
niveau, når de sammen skaber en æstetisk musikalsk storm i verdensklasse - lidenskabeligt, intenst
og sofistikeret. Marco Mezquida er en musiker af
en anderledes støbning end Bollani. Sydfra, ja, men
som trods sit utroligt virtuose håndelag og store
musikalitet ikke er spor flamboyant og som heller
ikke har travlt med at udstille sin tekniske kunnen.
Han er poetisk, fintfølende og lyrisk med en til tider
nærmest sværmerisk tilgang til musikken, der passer perfekt til Bodilsens brede smukt-klingende basspil og Martin Andersens årvågne og fintfølende
trommespil.
Trioen havde her hjemme premiere under Copenhagen
Jazz Festival i 2017 og gik derefter direkte i studiet
og indspillede deres første album, bestående hovedsageligt af originale kompositioner af Bodilsen og
Mezquida krydret med enkelte andre indslag.

Marco Mezquida (p), Jesper Bodilsen (b), Martin Maretti Andersen (d).
Hidden Beauty / Nostalgias / Florencia / Joy / Piensa En Mi / A Special One /
Min sommerfugl [La mia farfalla] / Peace / Coral de la flor d´estiu.
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