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Burjánzó daganattal küzd az élőzene

Összefogásra késztette a zenésztársadalom egy részét az élőzene
gyötrelmes haldoklása. Szabó Tamás szájharmonikás harminckét
zenésszel közösen rögzített, Obsession című stúdióalbumán a
rétegműfajok képviselői "örömzenélését" hallhatjuk. Mindannyian
megszállottak, kitartanak. Remélik, kiáltásuk talán elhallatszik a
döntéshozókhoz és, ha csak röpke pillanatra, a média is fókuszba
állítja a kivételes kvalitású zenekarokat és zenészeket.

Az élőzene jelenlegi állapota ihlette különleges session albumot készített a
hazai blues és rock zene élvonalába tartozó művészek közreműködésével
Szabó Tamás, hazánk egyik legkiválóbb szájharmonikás-zeneszerzője. 

- Az igényes rétegzene nem felel meg a pillanatnyi médiatrendnek, ezért
legyen egy új lemez, vagy zenekar bármilyen zseniális, a közvélemény még
csak meg sem sejti, hogy létezik - mondja Szabó Tamás. - Az egész műfaj
burjánzó rákos daganattal küzd, a zenészek egyre mélyebbre csúsznak. Sok
zenész kolléga, hiába zenél több évtizede a legváltozatosabb fórumon,
képtelen megélni, mert az élőzene ellehetetlenült. A magyar vándor-effektus
jellemzi a szakmát, mindenki mindenkit helyettesít, ezer felé játszik, nem
egyszer, akár öt-hat zenekarban is hajtja a gázsit. A "gyorsan
kaszáljunk-slágerek" uralják a piacot, és a médiát, az alulról jövő tehetséges
zenészek, zenekarok megfulladnak, ha csak nincs olyan szerencséjük, hogy a
sok kilincseléssel mecénást találjanak - összegzi a helyzetet Szabó. 

Szerinte a lemez a blues nyelvén kifejezi a hozzá hasonlóan megszállott
kollégái fanatizmusát, úgyhogy a megjelenése valójában ünnep, hiszen a
közreműködők próba nélkül kedvenc dalaikat játszhatták fel baráti közegben.
Ugyanakkor - emelte ki Szabó - kiváló apropó, hogy ne söpörjük a szőnyeg
alá a problémákat. - A klubozást mára szinte éhbérért vállalják a muzsikusok,
a honoráriumok tíz éve alig nőttek, az állami klub- és a koncerttámogatás
pedig nem ér célba - mondja. - A dicsőített Pankkk Programnál követhetetlen
a pénzek elosztása, a támogatás megítélésében csak ritkán a tehetség a
döntő. Eddig furcsa módon a grémium nyolcvan százalékban
komolyzenészekből állt, de szerencsére a kuratórium összetétele napokban
változik. 

Az állami támogatásokat Szabó szerint nem koncertekre, nem zenészeknek
vagy kluboknak kellene adni, hanem valóban kulturális értékeket képviselő
albumokra lehetne áldozni és a zenekarok létezéséhez elengedhetetlen
infrastruktúra és intézményrendszer fejlesztésére. 

Évtizedes, vagy inkább évszázados probléma, hogy alig formálható a
magyarországi közízlés, az operett és dáridó országa vagyunk, a közönségre
jellemző, hogy mindenki azt szereti, amit mindenki szeret - mondja Gál Csaba
"Boogie". A Megasztár második szériájának elismert énekes-gitárosa - mint
mondja - könnyebb helyzetben van pályatársainál, mégis, ha lehetőség
adódik, hallatja a hangját az élőzene és a rétegműfajok "vérátömlesztése"
érdekében. 

Boogie szerint a trendektől eltérő, rétegműfajok képviselői méltatlanul nehéz
helyzetben vannak, hiszen, ami mondjuk Angliában, lehet a mainstreem része
és akár milliókhoz eljuthat, az nálunk, ezen a kis piacon messze elmarad a
várakozástól, jó esetben rentábilis lehet a kiadvány. - A legfőbb baj, hogy
nálunk a biztos kasszasikerekre áldoznak a kiadók, kiszolgálják az igényeket,
pedig azokat kelteni kellene, mert ténykérdés, az emberek "eszik, amit
kapnak" - mondja Gál Csaba "Boogie". - Róka fogta csuka helyzet, oda-vissza
hat, hogy amit kínálnak, arra van igény, közben meg a kínálat szabja meg a
keresetet. A kereskedelmi rádiókba nem lehet bekerülni, mert az fő
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tendencia, hogy ami népszerű, az jó is, pedig ez hatalmas tévedés, a
sikeresség még nem igazolja a minőséget. A zene előállítása ugyanannyiba
kerül, mint nyugaton, csak nálunk a kis piacon aligha térül meg a befektetés,
a mainstreem vonalon van némi kitörési lehetőség, néhányan sikeresen
lavíroznak a sikeres és minőségi zenével. A Magyar Hanglemezkiadók
Szövetsége (MAHASZ) toplistáit nézve a helyzet mégis elkeserítő, vezet a
mulatós, holott a promóciója nem túl erős, de az réteg, amely kevésbé
tartozik az internet felhasználók táborába, főleg ezt veszi - mondja. 

Boogie meglátása szerint külön hendikep a zenének, - főleg az igényes
műfajoknak -, hogy az internetes letöltések révén a CD, egy album szinte
már csak lenyomattá, demóvá válik, üzletet már nem látnak benne, a
zenészek csak utóvédharcot folytatnak. A koncert-látogatási hajlandóság is
jelentősen alábbhagyott, mint öt-tíz éve, a szórakozóhely is kevesebb, ahol
élőzenét lehet hallgatni. 

Boogie szerint furcsa, hogy Bartók és Kodály országában az emberek nem
értik a zenét. A megoldást az oktatásban látja, szerinte a gyermekekbe jó
programmal bele lehetne nevelni a zeneszeretet a nyitottságot a megismerés,
a felfedezés, és a zenei utazások örömét. 

***

Illúziók nélkül

"K Úr felvilágosította, hogy a kiadó nem fektet komoly összeget
felfedezésekbe. Mondta, hogy neki személyesen nagyon tetszik a zenéjük, de
meg kell érteniük azt is, hogy ez egy bizonytalan, szűk piac. Évek alatt
megtérülő beruházásba nem fognak. Arra kell alapozni, ami a zenekar
jelenlegi közönsége. Úgyhogy egy olcsó stúdió, egy olcsó klip, minimális
reklámkeret, és egy olyan producer, aki húsz másik zenekarral foglalkozik lett
a végső ajánlat. Valamint meg kellett érteni, hogy a kiadó fő bevételi forrása
a külföldi sikerprodukciók hazai terjesztése. Van néhány hazai sztár is,
persze, de ők rádióbarát számokat írnak. Majd, ha ők is, akkor majd nekik is.
És különben is, a másolás tovább szűkíti a piacot. A lemez drága lett, hiszen a
nagykernek és kiskernek is meg kell élni.(...)" - részlet az albumhoz Varga
Lívius ütőhangszeres-zeneszerző által írt meséből, amely Nóta Fanni
küzdelmein keresztül lesújtó képet fest a zenészek mindennapi küzdelmeiről. 

***

Tartsuk életben!

Az Obsession címmel a CLS records gondozásában megjelent album
lemezbemutató koncertje július 12-én, a Veszprémi Utcazene Fesztiválon
lesz. Az élőzene sanyarú helyzetét bemutató lemezen játszó harminchárom
zenész a Qiumby, Hiperkarma, Kistehén Tánczenekar, MÉZ, Mendellson
kamarazenekar, Pribojszki Quartet, Palermo Boogie Gang, Hobo Blues Band,
Someday Baby, Zsola és a Vad Orhideák, Nox, Tóth Vera Project, SID, Tea,
Ghymes, Misteri Gang, Zorán, valamint számtalan blues, dzsessz és dixiland
formáció tagjaként tevékenykedik. Festők, és zenészek festményei díszítik az
egyedi lemezborítókat: az egyelőre 300 példányban megjelent korongból
nincs két egyforma.

Herczeg Dóra

küldés mailben

nyomtatható verzió

cikk bezárása

powered by e-XPRESSive (c) Grepton

design by sped

 


