EVENIMENT JAZZ DE ELITĂ LA SALA PALATULUI

John McLaughlin – un magician al chitarei, la Bucureşti
de Diana POPESCU | 13 MAI 2008
Muzicianul va concerta alături de noul său grup, The 4th Dimension.
Basistul trupei, accidentat, va fi înlocuit de un vechi colaborator al starului
Un „greu” al zonei fusion, care şi‐a căpătat
locul printre zeitățile muzicii, alături de The
Mahavishnu Orchestra. Un englez devenit
celebru după colaborările cu Miles Davis,
Larry Coryell sau Wayne Shorter şi care a
făcut cunoscuți o mulțime de discipoli. Un
occidental cu spirit neliniştit care s‐a
apropiat în mod organic de Orient. Au
rezultat „întâmplări” sonore remarcabile,
aşa cum au fost trupa Shakti şi lucrul alături
de Zakir Hussain. (Acestuia din urmă, i‐a
fost alături, la fel ca şi confratele Jan
Garbarek, la realizarea excepționalului
Making Music). Ca şi cum toate astea n‐ar fi
fost de ajuns, şi‐a trecut în portofoliu şi
formula McLaughlin ‐ Di Meola ‐ de Lucía,
care a cucerit lumea cu reprezentațiile
electrizante şi arhicunoscutul Friday Night
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in San Francisco.
Acest personaj faimos care continuă să inoveze şi să uimească va susține un show live de aproape două ore,
la Bucureşti. Pe 15 mai, John McLaughlin and the 4th Dimension (cea mai recentă născocire a sa în materie
de jazz fusion) vor concerta la Sala Palatului. Acest personaj faimos care continuă să inoveze şi să uimească
va susține un show live de aproape două ore, la Bucureşti. Pe 15 mai, John McLaughlin and the 4th
Dimension (cea mai recentă născocire a sa în materie de jazz fusion) vor concerta la Sala Palatului.
Pregătirile pentru concert sunt în derulare. Artiştii, care vor sosi la Bucureşti pe 14 mai, de la Roma, vor fi
cazați la un hotel de cinci stele, organizatorii rezervând apartamente la Hotelul Marriott. Pretențiile în ceea
ce priveşte cazarea au fost minime: s‐a solicitat doar ca ferestrele din camerele ocupate să se poată
deschide. Staff‐ul care îi va însoți pe muzicieni este compus din 10 persoane.
Dominique DiPiazza îi va ține locul lui Hadrien Feraud
Pentru concertul pe care John McLaughlin and the 4th Dimension îl vor susține joi seară la Bucureşti,
basistul Hadrien Feraud a fost înlocuit în ultimul moment cu Dominique DiPiazza, din cauza unui accident
pe care Feraud l‐a suferit recent. El a avut o fractură de metacarpian la mâna dreaptă. Doctorii i‐au interzis
să folosească mâna, care va rămâne în ghips pentru două săptămâni.
Ghinionul lui Hadrien este, însă, o şansă pentru publicul care va veni la spectacol: românii îl vor vedea şi
asculta la Sala Palatului pe Dominique DiPiazza, un vechi colaborator al lui McLaughlin.
Francez de origine siciliană, DiPiazza a învățat singur să cânte la chitară. În 1979 a decis să se concentreze
strict pe studiul basului şi a început să îşi definească propriul stil. A început să utilizeze degetul mare,
arătătorul şi mijlociul, în locul abordării tradiționale, iar această mişcare a generat tehnica intitulată „patru
degete”, utilizată în prezent ca tehnică secundară de mari chitarişti.
În 1991, Dominique devine membru al trio‐ului lui John McLaughlin, alături de Trilok Gurtu. Au susținut un
turneu mondial cu peste 300 de concerte, pentru promovarea albumului Que Allegria, un succes
internațional. „Talentul său este imens şi consider că este unul dintre puținii instrumentişti de acest gen
care sunt şi muzicieni”, îşi defineşte John colegul şi prietenul.

Biletele pentru show (cu prețuri cuprinse între 50 şi 200 lei) pot fi procurate de la Sala Palatului, magazinul
Muzica, din rețelele Diverta şi MusicShop. On‐line, tichetele se găsesc pe www.bilete.ro, www.blt.ro si
www.ticketpoint.ro.
„Muzica este adevăratul meu drum în viață”, declară McLaughlin. Aveți ocazia să mergeți pe acelaşi drum
cu un titan, preț de două ceasuri, joi seară, de la ora 19.30.
Link : http://www.gandul.info/distractia/john‐mclaughlin‐un‐magician‐al‐chitarei‐la‐bucuresti.html?8006;2630109
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