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l e m e z Retkes Attila rovata

Londoni és budapesti Utcazene
A dzsesszrajongók már biztosan 
ismerik Dés László igaz történe
tét. Tavaly tavasszal Londonban 
vendégszerepeit Metszetek című 
CD-jének anyagával, s zeneka
rával négy napon át játszott a 
Covent Garden piactéren. Az 

utcazenélés -  számukra szokatlan, de kifejezetten ins
piráló -  élményéből született meg az új album, ame
lyen Dés szaxofonjához Balázs József zongorája, Glaser 
Péter nagybőgője, Balázs Elemér dobja, Juhász Gábor 
gitárja, Fekete-Kovács Kornél trombitája és Dés András 
ütőhangszere társul. A címadás nagyon találó: Dés egy 
olyan zenei köznyelvet alakított ki, mely egyszerű, sal
langmentes, könnyen befogadható, de mégis sokszínű, 
változatos kompozíciókból építkezik, s így a műfajjal 
való ismerkedéshez is optimális. A nyolc kompozíció 
mindegyike élvezhető, de a nyitó Bolhapiac különösen 
ötletes, az Esőben, g-mollban című szám pedig Dés 
film- és musicalslágereinek atmoszférájából is felidéz 
valamit.
Dés László: Utcazene
Tom-Tom Records
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Férfias erő, 
romantikus hevület
Harminc-harmincöt évvel ezelőtt 
készült felvételeket elevenít fel a 
Hungaroton újdonsága, melyen 
Liszt Ferenc vokális-oratorikus 
művészetének kevéssé ismert 
darabjai hallhatók: a Szekszárdi 
mise és a monumentális 
Prométheusz-kantáta. Bár az elő
adást helyenként túlzó, már-már 
szélsőséges romantikus hevület 
jellemzi, különös erő, magabiz
tosság és stílusismeret is árad az 
interpretációból. Öröm hallani 
olyan kimagasló művészegyéni
ségek produkcióját, mint Andor 
Éva, Komlóssy Erzsébet, Réti 
József, Melis György.
Liszt Ferenc: Szekszárdi mise, 
Prométheusz-kantáta

Hungaroton Classic

Szabados György 
műhelyében
Szabados György zongoramű
vész évtizedek óta a kreatív, 
improvizatív kortárs zene egyik 
meghatározó személyisége. 
Kompozícióit általában a dzsessz 
fogalomkörébe sorolják, pedig 
újabb szerzeményeiből már telje
sen hiányzik a műfaj alapeleme, 
a szvinges lüktetés. A szépség 
szíve című lemeze bensőséges, 
lírai kompozíciófüzér, melyben 
Szabados játékához állandó zene
karának tagja, Mákó Miklós sza
xofonja társul. Elmélyült műhely
munka és kozmikus távlatok -  az 
eredmény a hallgatótól komoly 
figyelmet követelő, vitathatatla
nul értékes muzsika. 
Szabados-Mákó: A szépség szíve 
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Fonó Budai Zeneház

Rob Thomas biztosra 
megy
Rob Thomasnak most jelent meg 
az első szólólemeze, mégsem 
mondhatja róla senki, hogy isme
retlen kezdő. A Matchbox Twenty 
nevű rockzenekar frontembere
ként több millió eladott lemezzel 
büszkélkedhet, a legtöbben 
pedig onnan ismerik, hogy ő írta 
Carlos Santana bombasikert hozó 
Smooth című dalát, melyben éne
kesként is közreműködött. Szó
lóalbumát is kedvezően fogadta a 
közönség, de én mégis úgy érzem: 
Rob Thomas keveset kockáztatott 
-  eredeti ötletek helyett jól bevált 
panelekből építkezett. Igaz, ezt 
kulturáltan, zeneileg és technikai
lag is kifogástalanul tette.
Rob Thomas: Something To Be 
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Napsütötte bamakói 
délután
Akik eligazodnak a world music 
birodalmában, pontosan tudják, 
hogy az afrikai Mali az elmúlt 
ivekben milyen sok tehetséget 
adott a (világ)zenének. Tavaly 
a Sziget Fesztiválon láthattuk 
Amadou Bagayoko és Mariam 
Doumbia produkcióját: azon vak 
zenész házaspárét, aki Amadou 
és Mariam néven koncertezik. Új 
CD-jük, a Dimanche ä Bamako 
hangulatos, erőteljes és profesz- 
szionális felvételek sorozata, 
melyben világosan elkülönül (s jól 
kiegészíti egymást) egy nagyváro
si-kozmopolita és vadállatos-sza- 
vannás-természetközeli vonulat. 
Amadou és Mariam: Dimanche á 
Bamako

Warner

A  t e t v e k  é s  m i
NYARALJON PÁRÁVAL

Isten veled, bús 
hétfő -  írta egy
koron Kurt, aki 

nem Cobain, és milyen igaza 
volt, elég csak a nyárra gondol
ni, amely képes még a hétfőket 
is megédesíteni, nem beszél
ve a keddekről, szerdákról és 
csütörtökökről. Talán a korom 
miatt kezdek hajlamossá válni az 
idétlen fecsegésre, talán mindig 
is hajlamos voltam az efféle köny- 
nyelműségre, de e helyt tisztázni 
most nem fogom a kérdést, úgy

hogy inkább rátérek a program- 
ajánlóra.

A televíziók, mintha megérez
ték volna a veszélyt, miszerint 
nem fogok róluk írni, ameny- 
nyiben nem érdemes, elkezdték 
összekapni magukat. A Spekt
rum például -  A bennünk élő 
vadvilág sorozatban -  A tetvek 
és mi nevet viselő epizóddal ör
vendezteti meg a nézőket, és ez 
elég erős hétkezdésnek tűnik, 
még akkor is, ha nem mesélek 
történeteket, csak egyszerűen fi
gyelmükbe ajánlom. A Duna Te
levízióban ismét Nehézsorsúak,

ezúttal Szőke Gyula, aki a ma
gyar ménes Németországba tör
ténő terelésében, szállításában 
segédkezett, Drezda bombázása 
(nocsak, megint Vonnegutnál 
tartunk...) azonban gyökeresen 
megváltoztatta a terveket. Szál
lítás helyett hadifogság, bánya, 
disznótenyésztés, majd ismét 
bánya -  mondhatnánk: tipikus 
magyar sors.

Szabadidejükben nyugodtan 
keressék fel a http:/Avww. 
burstfilms.com/games/kitten. 
php webcímet, ahol az utóbbi 
idők egyik legbrutálisabb já

tékával találkozhatnak, amely 
mégsem nélkülöz bizonyos bájt. 
Macskatartóknak nem túlzottan 
ajánlott.

Para-Kovács Imre

1 7 3~‘ A bennünk élő vadvilág 
-A  tetvek és mi
(amerikai ismeretterjesztő 
filmsorozat, 1. rész)
Spektrum

20®° Nehézsorsúak 
-  Szőke Cyula
(magyar dokumentumfilm, 2004) 
Duna Televízió

Lamantin
dzsesszfesztivál
Szombathelyen

JT
FULSZOVEC

Július 2-ig tart a 
T-Com Lamantin 
Jazz Fesztivál és 
Improvizációs 

Tábor, amelyet -  a nyugat-ma
gyarországi régió legnagyobb 
dzsesszeseményeként -  az 
idén már hatodszor rendeznek 
meg Szombathelyen, a város 
különböző pontjain. Fellép a 
Regős Trió, a Muddy Shoes, 
a brit lan Siegal, az amerikai 
Mighty Sam McClain, a Berki 
Group, Borbély Mihály és 
Binder Károly duója, a lengyel 
The Globetrotters, a Szalóky 
Classic Jazz Band, az Equinox 
Jazzgroup, Billy Cobham és 
a Spectrum zenekar, a francia 
Ozon SM, a Bolyki Brothers, 
valamint az amerikai tenorsza
xofonos Chico Freeman és a 
Dresch Quartet. A koncerteket 
hagyományosan kísérő impro
vizációs tábor művészeti veze
tője Márkus Tibor zongoramű
vész-zeneszerző, a Magyar Jazz 
Szövetség elnöke lesz. reá

Július 2-ig: Lamantin 
dzsesszfesztivál
Szombathely
Bővebb infó:: www.lamantin.hu
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1 5 °°  Camplindo HS Choir 
koncertje
Budapest, budavári Mátyás
templom

18^® Egy szobalány naplója
(francia-olasz filmdráma, 1964)
Európa

ig 0 0 Irodalmi szlalom
Vendég: Kemény István és Ácsai 
Roland költő
Budapest, 5égtáj teaház 

1 9 ° °  Karfüst
írta: Babó Titti Kristóf. R.: Miklu- 
sicsék Aliz.
Budapest, Tűzraktár

2 0 ° °  Lantos Zoltán -  Horváth 
Kornél koncertje
Vendég: Szakcsi Lakatos Béla 
Budapest, Columbus hajó

2 0 ° °  Nils Landgren Funk Unit
Skandináv funky ABBA-átdol- 
gozásokkal
Budapest, A38 állóhajó

2 0 ° °  Heaven Street Seven
Budapest, Zöld Pardon

2 2 ° 5 Magyar rapszódia
(magyar filmdráma, 1979) 
Európa

13° Szívdobogás
(kazahsztáni játékfilm, 1995) 
Duna Televízió

http://www.lamantin.hu

