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Gwylin Simcock: Near and Now

Aki Takase Japanic: Thema Prima

Az egyszerű és az összetett zenei minőségek váltakoz
tatására építi fel az ACT-nál megjelent új lemezét a walesi
csodazongorista, Gwylin Simcock. Csak őt halljuk játszani
és csak akusztikus zongorán. A 38 éves Simcock
a fantasztikusan magas színvonalú brit jazz mezőnyéből is
kiemelkedik. Először 2010-ben járt a Müpában (a később
The Impossible Gentlemen nevet felvevő kvartettel), ami
után világszínvonalat emlegetett az egyik kritika, és azt,
hogy az expresszivitás mellé nála elképesztő technika társul:
a két kéz „szereposztása” messze túlmutat a bal kéz–kíséret,
jobb kéz–melódia képleten. A klasszikus zenei
kifinomultságot is mindig emlegetik vele kapcsolatban,
klasszikus hangszerelésű zenekarra is komponál. Időközben
Simcock szintet lépett: évek óta Pat Metheny zenekarának
tagja, 2011-es szólólemeze pedig rengeteg díjat és elisme
rést hozott neki. A Near and Now, második akusztikus
zongoralemeze hallatlanul jól áttekinthető szerkezetet
mutat: három darab, mindegyik háromtételes – Simcock
sikerének egyik titka mindig is az intenzív törekvése volt
a történetmesélésre. A darabok karaktere is jól meg
különböztethető, ráadásul Simcock ajánlásokkal is segíti
a hallgató fantáziájának iránykeresését: az elsőt a zongorista
kolléga Billy Childs, a harmadikat a brazil legenda
Egberto Gismonti tiszteletének szenteli, a második pedig
tételenként kap egy-egy dedikációt. Ez Simcock felvételei
közül talán a leginkább pianisztikus album, ezért is találó
a címe: a nagy struktúrák, a számcímek és dedikációk adta
asszociációk közben is fizikális, testközeli zenélés tanúi
vagyunk, valóban nekünk játszik, és mesél. Az albumot
hallgatva később figyeltem fel csak rá, hogy ezek a felvételek
otthon, a lakásában készültek, ugyanis éppen ezt
a közvetlenséget tette meg programmá. A szépségről szóló
darab tetszik nekem a legjobban, a „gismontis”, a távoli
világokat idéző egy kicsit „sok”, nem tudja teljesen elkerülni
a szóló zongorázásban mindig benne rejlő zakatolós
monotónia veszélyét. Felrémlik, hogy egy kicsit mintha
magát szórakoztatná meg a zongorájával beszélgetne, de
ha jobban odafigyelünk, észrevesszük az invokációkat,
utalásokat. Ha külön-külön hallgatja meg az ember
a három művet, akkor az egyes darabok és tételek
minden pillanatra izgalmakat tartogató erényei jobban
kibomlanak.

Újabb szenzációs névvel büszkélkedhet a BMC: a hetvenedik
születésnapját ünneplő Aki Takase a magyar fővárosban
rögzítette friss lemezének anyagát, és természetesen
koncertet is adott kvintettjével az Opus Jazz Clubban.
Az Osakában született zongorista/komponista klasszikus
zenét tanult. Előbb a kortárszene foglalkoztatta, majd
érdeklődése fokozatosan az avantgárd rögtönzés és a free
jazz felé fordult. Kezdetben hazájában szerzett hírnevet
zenei kísérletezéseivel, majd bekapcsolódott a nemzetközi
jazzéletbe. Játszott például David Murray-vel és
Dave Liebmannel, de legfontosabb zenei kapcsolata
természetesen férjéhez, Alexander von Schlippenbach
pianistához, a német szabad jazz kimagasló alakjához köti.
Takase 1987 óta él Berlinben.
A japán muzsikus a fékezhetetlenül kreatív utolsó mohikánok
egyike, akinek minden megszólalása komoly figyelmet
igényel. Bajos eldönteni, inkább fölényesen invenciózus,
virtuóz játéka vagy jazzstílusokat és zajokat, recsegéseket
bricolage-szerűen egymás mellé rakosgató dekonstruktív
szellemisége nyűgözi le jobban hallgatóját. Új, Japanic
nevű kvintettjével például arra vállalkozott, hogy megidézi
a nagyrészt elfeledett amerikai zeneszerző, Conlon
Nancarrow szellemiségét. Az élete nagy részében mexikói
elvonultságban élő Nancarrow emberi kéz számára
technikailag szinte megoldhatatlanul bonyolult szerzemé
nyeit gépzongorára írta. Ez a zenei világ ötvöződik az új
Takase-lemezen egyéb intertextuális motívumokkal, így a
korábban már egy másik lemezen életre keltett Fats Waller
stride-játékával a Madam Bum Bum című szerzeményben.
Takase mostani vállalkozásában fontos szerep jut a zenén
túli zajoknak is (Traffic Jam, Monday in Budapest stb.),
valamint torzított slágerélményeknek, gutturális rappelésnek
és beszédnek (Wüstenschiff), jelezve, hogy számára
a muzsika fogalma nem szűkíthető a hangstúdiók és
koncerttermek falai között megszólaló „szép” hangokra.
Hasonlóan az olyan experimentalistákhoz, mint Mikołaj
Trzaska (Danziger Strassenmusik) az utca zörejeit is beemeli
kompozícióiba. Erről DJ Illvibe gondoskodik lemezjátszóival
és elektromos zajkeltőivel az új kvintettben.
Színpompájában vidám zene, mely egyetlen más
mester vegykonyhájában sem születhetett volna meg,
csakis Aki Takaséében.
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