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Ο ντράμερ-συνθέτης Devin Gray μπορεί
να είναι μόλις 28 ετών, έχει όμως τη δύναμη
ή την άνεση αν θέλετε να έχει δίπλα του,
σ’ αυτό το ντεμπούτο του ως leader, παίκτες
πρώτης κλάσης, όπως τον μπασίστα Michael
Formanek (γνωστός μας από τα προσωπικά
άλμπουμ του στην ECM, την Enja και αλλαχού),
τον τρομπετίστα Dave Ballou (με εννέα
άλμπουμ στην κατοχή του ως leader ή coleader και με συνεργασίες με τους Gunther
Schuller, Andrew Hill, Maria Schneider…) και
τον τενορίστα Ellery Eskelin (συνεργάτης των
Joey Baron, Marc Ribot, Grassy Knoll…). Το
αποτέλεσμα τής συνεργασίας τους καταγράφεται στο 55λεπτο CD “Dirigo Rataplan”
[Skirl], το οποίον περιέχει οκτώ συνθέσεις του
Gray, οι οποίες ανασκαλεύουν διαδρομές όχι
μόνο της σύγχρονης jazz, αλλά και της σύγχρονης μουσικής γενικότερα. Το τι εννοείται με το
«γενικότερα» μπορούμε να το αντιληφθούμε
ακούγοντας φερ’ ειπείν το “Prospect park
in the dark”, μία ιδιότροπη σύνθεση –ένας
συνδυασμός «ελεύθερης» jazz και (πνευστών)

Ελληνικής καταγωγής μουσικός, γεννημένος
στην πολωνική πόλη Zgorzelec (ακριβώς πάνω
στα σύνορα Γερμανίας-Πολωνίας) το 1950, ο
Jorgos Skolias υπήρξε μέλος των Osjan την
τριετία 1987-89, όπως και συνεργάτης του
Αποστόλη Άνθιμου (συμμετέχει στο “Theatro
Live” ως βοκαλίστας). Ξαναπιάνουμε, τώρα, το
νήμα και λέμε λίγα λόγια παραπάνω γι’ αυτόν
τον ελληνικής καταγωγής μουσικό, έναν από
τους δεκάδες που διέπρεψαν στις χώρες του
ανατολικού μπλοκ, πριν και μετά την πτώση των
κομμουνιστικών καθεστώτων.
Ο Skolias ανακατεύτηκε
με τη μουσική και τα
συγκροτήματα (rock και
jazz κυρίως) από πολύ
νωρίς. Στη δεκαετία του
’70 εμφανίστηκε με τους
Nurt (που έχουν ένα από τα
καλύτερα LP του πολωνικού

ηχοχρωμάτων δωματίου– αφιερωμένη στον
Charles Ives. Η improv αντίληψη πάντως
είναι, και γενικώς και ειδικώς, πανταχού
παρούσα στην ηχογράφηση. Στο εισαγωγικό
“Quadrophonically” είναι προφανείς οι
αναφορές σ’ έναν τύπο spiritual jazz (κοντά
σ’ εκείνον των Ed Blackwell/Don Cherry),
ενώ σε track όπως το “Cancel the cancel”
καταγράφεται ένας όχι και τόσο τυπικός
συνδυασμός καθορισμένων ρυθμικών δομών
και… δυσανάλογης σολιστικής ελευθερίας.
Αλλού πάλι (“Down time”) η αρχική παρουσία
της τρομπέτας και του τενόρου προσδίδει μια
σίγουρη bop αίσθηση, με το blues στοιχείο να
κυριαρχεί, ενώ σε συνθέσεις όπως η “Otaku”
το ρέον ρυθμικό τμήμα των Formanek/Gray
μάς οδηγεί σε αυθόρμητες, εν γένει, καταστάσεις. Στιβαρό άλμπουμ, το “Dirigo Rataplan”
επιβεβαιώνει τη σημασία της… ενδοεπικοινωνίας των παικτών και της προσαρμοστικότητάς
τους στα ιστορικά διδάγματα του improv
παρελθόντος. Επαφή: www.skirlrecords.com
Φώντας Τρούσας

ήταν «όνομα» στην πολωνική blues σκηνή, και
μαζί τους θα γράψει το LP “Krzak’ i” [Tonpress].
Θ’ ακολουθήσουν διάφορες συμμετοχές και
εμφανίσεις σε άλμπουμ τρίτων (Pick/Up,
Usewisz-Janik-Sylwin), ενώ θα υπάρξει βασικό
στέλεχος του κουαρτέτου του κοντραμπασίστα
Witold Szczurek τη διετία 1984-85 (θα γράψουν
μαζί δύο LP) και των Young Power (τρία LP) την
τριετία 1989-91. Θ’ ακολουθήσουν πολλές
συνεργασίες (θα εμφανιστεί με τους θρύλους της
polish jazz Tomasz Stańko, Tomasz Szukalski,
Zbigniew Namysłowski), διάφοροι δίσκοι και
ακόμη περισσότερα live
(έως και σήμερα), μέσα από
τα οποία ο Jorgos Skolias θ’
αναπτύξει ένα προσωπικό
στυλ φωνητικού αυτοσχεδιασμού, ανακατεύοντας
ποικίλες παραδόσεις
(δημοτικό τραγούδι, ρεμπέ-

Αν και έχω υπ’ όψιν μου διάφορες εγγραφές του
Skolias, μένω σ’ εκείνη των Krzak γιατί, απλώς,
τη βρίσκω ιδιαίτερη. Επρόκειτο για ένα οκτέτο(!)
στην ουσία, επικεφαλής του οποίου ήταν ο
Αποστόλης Άνθιμος. Το είδος της μουσικής που
παίζουν οι Krzak στο “Krzak’ I” είναι blues, αλλά
όχι ένα blues παρωχημένο, αφού ανακατεύουν
με μεγάλη επιδεξιότητα funky, jazzy, folk και
art-rock στοιχεία, τραγουδώντας συγχρόνως (ο
Skolias δηλαδή) σε τρεις γλώσσες (πολωνική,
αγγλική, ελληνική). Μάλιστα, το ελληνικό κομμάτι, που έχει τίτλο “Kosma” και διαρκεί μόλις 50
δευτερόλεπτα, είναι το κορυφαίο του άλμπουμ.
Ο Skolias ερμηνεύει a cappella, χρησιμοποιώντας πολλαπλές εγγραφές, μερικούς δικούς του
στίχους, πάνω σ’ έναν ψευδο-ρεμπέτικο σκοπό,
θυμίζοντας κάτι που… δεν υπάρχει, έναν αλλόκοτο συνδυασμό Demetrio Stratos και Παύλου
Σιδηρόπουλου. Έξοχη ιδέα και ακόμη εξοχότερο
το αποτέλεσμα, που σίγουρα προχώρησε… αν

