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Bob Dylan, primul album in decurs de opt ani
Muzicianul american Bob Dylan a anuntat ca va lansa in luna iunie albumul
„Rough And Rowdy Ways”, primul care cuprinde compozitii originale in
decurs de opt ani, scrie Hotnews.ro.
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intr-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook este mentionat ca albumul urmeaza sa apara
pe 19 iunie. Alaturi de aceasta informatie, a fost prezentat si single-ul „False Prophet”.
Acesta este al treilea single al lui Dylan lansat in ultimele sase saptamani, dupa „Murder Most
Foul” si „I Contain Multitudes”.
Bob Dylan, laureat cu premiul Nobel pentru Literatura in 2016, a respins mereu titlul de profet. „Te
simti ca un impostor cand cineva crede ca esti ceva ce nu esti”, spunea el in 2004, citeaza Rolling
Stone. „Nu am vrut niciodata sa fiu un profet sau salvator. Elvis, poate. M-as fi putut vedea usor
devenind el, dar profet? Nu”.
Cel mai recent album cu piese originale al lui Dylan a fost „Tempest”, lansat in 2012. De atunci a
mai lansat trei colectii: „Shadows in the Night”, „Fallen Angels” si „Triplicate”.

„Rough and Rowdy Ways” va fi al 39-lea album de studio al muzicianului in 57 de ani de la debut.
Robert Allen Zimmerman, cunoscut drept Bob Dylan, s-a nascut pe 24 mai 1941, este cantaret,
compozitor, textier si poet american. Prin versurile sale, publicate in volume sau transpuse pe
muzica, el a marcat cultura americana in a doua jumatate a secolului al XX-lea.
Majoritatea compozitiilor lui au devenit emblematice pentru miscarile anti-razboi si pentru
drepturile civile la scara mondiala. Dintre albumele care au marcat istoria muzicii se numara „The
Times They Are a-Changin'” (1964), „Blonde on Blonde” (1966), „Oh Mercy” (1989), „Good as I Been
to You (1992)” si „Together Through Life” (2009).
in cariera sa de sase decenii a primit 38 de nominalizari la premiile Grammy, a castigat 10 astfel
de trofee, a primit un Oscar, in 2000, pentru cel mai bun cantec, „Things Have Changed" din filmul
„Wonder Boys”, melodie care i-a adus si un Glob de Aur.
Bob Dylan a fost inclus in Rock and Roll Hall of Fame in 1982, iar cinci cantece ale sale au fost
listate intre 500 piese care au configurat rock & roll-ul, clasament realizat de The Rock and Roll
Hall of Fame and Museum in 2007. Scrierile lui au devenit volume de poezie si memorii, iar
lucrarile sale - pictura si scultura - sunt prezentate in mai multe albume de arta.
Dylan a castigat premiul Nobel pentru Literatura pe 2016 pentru „crearea unor noi expresii poetice
in marea traditie a cantecului american”, potrivit motivatiei oficiale a Comitetului Nobel, informeaza
News.ro.
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