
Η ιστορία, η παρουσία και κυρίως η προσφορά του
πάλαι ποτέ σοβιετικού Ganelin Trio την 20ετία
1971-1990, στην διατύπωση µιας ευρωπαϊκής
«αυθόρµητης» εκφραστικής υπήρξε τεράστια.
Έχουµε αναφερθεί εξάλλου, πολλές φορές, στα
έργα και τις ηµέρες και βεβαίως στις ουκ ολίγες
ηχογραφήσεις που µας άφησε τελικώς αυτό το
εξαιρετικό γκρουπ, είτε στην «πατρική» Μελόντια,
είτε στην Leo και την Enja, είτε στην Muza και την
Supraphon. Σήµερα, σχεδόν 35 χρόνια µετά την
πρώτη του εµφάνιση, το Ganelin Trio εξακολουθεί
να υφίσταται – έστω και χωρίς τον σαξοφωνίστα
Vladimir Chekassin και τον ντράµερ Vladimir
Tarasov – δίνοντας παραστάσεις, γράφοντας CD
και DVD και κυρίως µεταφέροντας σε νεώτερα και
νεαρότερα ακροατήρια την «περιπέτεια» της
µουσικής του. Με τον Vyacheslav Ganelin στο
πιάνο, τα σύνθια, τα κρουστά, τον αλτίστα/
σοπρανίστα Petras Vysniauskas (ο έτερος ισχυρός
πόλος της λιθουανικής σκηνής) και τον Γερµανό
Klaus Kugel στα ντραµς και τα κρουστά, το
Ganelin Trio Priority, όπως πλέον ονοµάζεται,

έδωσε µία παράσταση στην Lithuanian National
Philharmony του Vilnius την 27/5/2005, η οποία
βιντεοσκοπήθηκε, για να κυκλοφορήσει τελικώς
σε DVD λίγους µήνες πριν από την γερµανική
Nemu Records.
Αν και έχουν παρέλθει οι µέρες εκείνες όπου το
γκρουπ εµφανιζόταν σαν έτοιµο από καιρό, αλλά
την ίδια στιγµή (και) συναισθηµατικώς
«φορτισµένο», να δείξει δηλαδή στον «έξω
κόσµο» τι πραγµατικά αντιπροσώπευε η µουσική
του, όχι µόνο για το ίδιο, αλλά και για την κοινωνία
που το ανέτρεφε – µια κατάσταση που το επέβαλε
εν τέλει ως κάτι το απίστευτο και συνάµα...
εξωτικό – εντούτοις, και σήµερα, δεν
απουσιάζουν από τις παραστάσεις του ούτε 
ο αυθορµητισµός, ούτε η πρωτοτυπία. Πολύ δε
περισσότερο δεν απουσιάζει εκείνη η ανάγκη, 
που µετατράπηκε σε µάθηµα και ικανότητα εν τω
µεταξύ, να κονιορτοποιηθούν οι παλιές ρωσικές
και σοβιετικές παραδόσεις του ροµαντισµού, του
φουτουρισµού, της avant-garde, αλλά και της
λαϊκής µούσας, που συναντήθηκαν στην πορεία

µε το απροκάλυπτο ενδιαφέρον για το µπαρόκ και
την «ίδια» jazz του Cecil Taylor, ούτως ώστε εκείνο
που τελικώς θα προέκυπτε (που προέκυψε
δηλαδή) να έχει µια µοναδική ταυτότητα. Σ’ αυτό
το πλαίσιο εξακολουθεί να κινείται το Ganelin Trio
(Priority) και το ίδιο συναρπαστική εξακολουθεί να
ακούγεται η µουσική του. Η µε σεµνό τρόπο
βιντεοσκοπηµένη παράστασή του στην...
σοβιετικής αισθητικής αίθουσα του Vilnius,
«διαιρεµένη» σε τρία κοµµάτια ("Conversation I",
"Conversation II", "Homage To Friends"),
φανερώνει απλώς την «ιστορική» άνεση του
γκρουπ (ο Kugel και πολύ περισσότερο ο
Vysniauskas είναι µουσικοί µε, το ίδιο, µακρινό
παρελθόν) να κινείται µονίµως σε χώρους
«µεταιχµίων». O γενικόλογος όρος improv-jazz
φαίνεται πως ανταποκρίνεται περισσότερο στη
µία όψη του νοµίσµατος, στην άλλη όµως, µε το...
σκαλισµένο ερωτηµατικό, ποντάρονται όλα 
τα λεφτά. 
Επαφή: www.nemu-records.com, www.GanelinTrio.com
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΒΙ∆ΗΣ: R.I.P. Πριν το ξηµέρωµα της Πέµπτης 26/4 έφυγε από τη ζωή ένας νέος άνθρωπος, ένας από τους πιο δραστήριους
ντράµερ της ελληνικής jazz σκηνής. Ο Κώστας Κουβίδης, απόφοιτος του Berklee College of Music της Βοστόνης και µε συνεχή παρουσία στα
εγχώρια δρώµενα, ήταν γνωστός από τις συµµετοχές του σε διάφορα γκρουπ και κυρίως από την παρουσία του στο Ionian Jazz Ensemble – µε
το οποίο συµµετείχε φυσικά και στο CD που µοιράστηκε µε το 120ο τεύχος του περιοδικού µας. Υπήρξε επίσης µέλος των Jazz Roots, των Out
To Lunch Trio, των Daniel Tilling Quartet όπως και της µπάντας της Shelley Burns, επιδεικνύοντας πάντα µία άψογη επαγγελµατικότητα.
Συνεργάστηκε ακόµη µε αναγνωρισµένους έλληνες σολίστες (∆. Βασιλάκης, Γ. Κοντραφούρης, Κ. Μαγγίνας, Τ. Πατερέλης), ενώ συνόδευσε,
στις παρουσίες τους στη χώρα µας, την κυρία Sheila Jordan, τον Greg Bailey κ.ά. Οι φίλοι της ελληνικής σκηνής θα τον θυµόµαστε πάντα... 
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