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NORBERT STEIN / PATA MESSENGERS πά(ν)τα
jazz µε ανατροπές και εκπλήξεις

O Γερµανός Norbert Stein είναι ένας τενόρο σαξοφωνίστας, για
τον οποίον έχω γράψει κι άλλες φορές στο δισκορυχείον. Βεβαίως
είχα ξεκινήσει να γράφω γι’ αυτόν από το Jazz & Tζαζ, για να
συνεχίσω εδώ στο blog µε τα άλµπουµ του “Silent Sitting Bulls”
(2010), “Pata on the Cadillac” (2012) και “Das Karusell” (2015).
Τώρα έχω στη διάθεσή µου το πιο πρόσφατο CD τού Norbert
Stein και του συγκροτήµατός του, των Pata Messengers (Philip
Zoubek πιάνο, Joscha Oetz κοντραµπάσο, Etienne Nillesen
προετοιµασµένα snare drums, κύµβαλα – οι υπόλοιποι τρεις), που
έχει τίτλο “We Are” [Pata Music, 2017] και το οποίον είναι µια εξ
ίσου ενδιαφέρουσα πρόταση.

Πάντα είχαν ενδιαφέρον τα άλµπουµ των Pata Messengers θέλω
να πω, επειδή η jazz που αρέσκονται να παίζουν είναι γεµάτη µε
ανατροπές και εκπλήξεις. Θα µπορούσε να γράψει κάποιος για
έναν τύπο ελεύθερης τζαζ, χωρίς ιδιαίτερες δεσµεύσεις, που
προκρίνει το οµαδικό πνεύµα, µε το τενόρο βεβαίως να έχει την
πρωτοκαθεδρία, αλλά και µε το πιάνο και το ρυθµικό τµήµα να
συντονίζονται εξ ίσου καλά πάνω στο γενικό καµβά. Υπάρχουν
και άλλα χαρακτηριστικά, πάντως, της jazz των Pata Messengers
και αυτά µπορεί να έχουν να κάνουν ακόµη και µε το χιούµορ, το
παιγνίδι µεταξύ των µελωδικών θεµάτων (που άλλοτε είναι
σύντοµα και άλλοτε µε επαρκείς αναπτύξεις), τη χρήση των
ακουστικών εφφέ, τις «αλλαγές» και τα αναπάντεχα γεµίσµατα
(από το πιάνο κυρίως) κ.λπ. Αν και θεωρητικώς έχουµε να
κάνουµε µε συνθέσεις (όλες ανήκουν στον Norbert Stein), στην
πράξη η έννοια της σύνθεσης τακτικά αναιρείται από το ίδιο το
γκρουπ. Κι εδώ υπεισέρχεται ο παράγοντας του δηµιουργικού
αυτοσχεδιασµού, που κάνει τα κοµµάτια ν’ ακούγονται, άλλοτε
λιγότερο και άλλοτε περισσότερο, αναπάντεχα και συχνά µε µιαν
αίσθηση επιτόπιας ολοκλήρωσης.
Υπάρχουν δύο 7λεπτα κοµµάτια στο “We Are”, που ακούγοντάς τα
µπορείς να συµπεράνεις πολλά για την jazz των Pata Messengers.

A million workers working for
nothing/You better give 'em what
they really own/ We got to put you
down/ When we come into town
(JOHN LENNON "Power to the
people")

«Ο ρόλος της κριτικής είναι ένας
ρόλος ανάµεσα σε άλλους.
Χειρότερος από αυτόν των
πρωταγωνιστών του αισθητικού
γεγονότος, όταν οι
πρωταγωνιστές είναι καλοί, και
καλύτερος από αυτόν των
πρωταγωνιστών του αισθητικού
γεγονότος, όταν οι καλλιτέχνες
νοµίζουν πως είναι καλλιτέχνες
– κι άντε µετά να τους πείσεις
πως δεν είναι. Θα σου βγάλουν
το µάτι, γιατί σε θέλουν κι εσένα
στραβό σαν την αφεντιά τους».
Βασίλης Ραφαηλίδης
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Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Αναρτήθηκε από ΦΩΝΤΑΣ ΤΡΟΥΣΑΣ/ PHONTAS TROUSSAS στις 12:31 µ.µ.

Ετικέτες improv, jazz

χέρια). Στο τελευταίο µέρος του, και λίγο πριν το κλείσιµο, το
κοµµάτι αποκτά µια διαφορετική χροιά, καθώς γίνεται
περισσότερο… ευρωπαϊκό, µε ωραία µελωδική επαναφορά
ροµαντικής οπωσδήποτε κατεύθυνσης. Στο προτελευταίο
“Mellstones” το τενόρο βγαίνει πιο µπροστά από τα υπόλοιπα
τρία όργανα, υποστηρίζοντας µια µελωδία µε επαναληπτικά
στοιχεία, παραχωρώντας θέση στο ρυθµικό τµήµα και το πιάνο,
που ακούγονται µόνα τους για περίπου ένα λεπτό, πριν «γεµίσει»
και πάλι το τενόρο µε «κοντά» φυσήµατα, δίνοντας ακόµη
περισσότερο χώρο στα υπόλοιπα όργανα, σχολιάζοντας χαµηλά
και τεχνικά. Λίγο πριν το τέλος το τενόρο επανατοποθετείται στο
ύψος του, κλείνοντας µε το αρχικό σχήµα.
Συνοψίζοντας, θα έλεγα πως το “We Are” συνεχίζει στην
παράδοση των προηγούµενων άλµπουµ του Norbert Stein και των
Pata Messengers, εµβαθύνοντας σε όλα τα τζαζ µέτωπα.
Επαφή: www.patamusic.de
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Anonymous commented on Blog
Post_11: Άνθιµος Φάληρο Φερεντής
Το ''αυτοχρηµατοδοτούµενο'' το
ανέφερα όχι ως δικαιολογία αλλά ως
έναν αντικειµενικό παράγωντα µε
τον οποίο αναλογικά µπορείς να
συγκρίνεις,γιατί άλλο είναι να…

Anonymous commented on Blog
Post_11: Panayotis Aneeparktos
Λαµπρή εξαίρεση στον οχετό
µετριότητας των τελευταίων 15
χρόνων στο ελληνόφωνο χιπχοπ...
Μαζί µε το Athens Zoo των
Moriginal Champsystem του Κλιντ,
την ίδια χρονιά. Άραγε να…

Anonymous commented on Blog
Post_11: Άνθιµος Φάληρο Φερεντής
Το είδα προφανώς γιαυτό σχολίασα
για να καταλάβω!Θενξ για τα
παραπάνω καλές
εµπνεύσεις!!!Φώντας Τρούσας
Δισκορυχείον Στο πρώιµο ραπ
κορυφή είναι και ο Oscar Brown Jr.
άκου…

Anonymous commented on Blog
Post_11: Σχόλια από το facebook...
Άνθιµος Φάληρο Φερεντής Ραπιές
υπάρχουν καλές εδώ και δεκαετίες
στην Αµερική(και σε πάνπολες
χώρες) αλλά και στην Ελλαδά,απορώ
για την εκπληξή σου!!!Μάλλον δεν
έχεις και…

Anonymous commented on
Facebook 61: Σχόλια από το
facebook για το ποστ για τον
Gershon Kingsley... Valadis
Terzopoulos Γιατί το "pop
electronique" του Roger το 69 η το
"space experience" του Keating του
72 µε την…
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