Mimoøádnìtalentovaný
kytaristaDavid Dorùžka
vystupujepo návratuz USA
se svým èeskýmtriem
v pražskýchjazzových
klubech,zanedlouho
mu vyjde debutovéalbum
a chystásena domácíturné.
H

ned

druhá

veèera,

skladba

107 Steps

páteèního
z repertoáru

islandské zpìvaèky Bjork, v~budila
v návštìvnících
zaplnìného
malo-,
stranského klubu U malého Glena
pocit, že nepøišli na jen tak ledajaký
program. A když ani hosté, tísnící se
u baru, bìhem druhého setu témìø
nepromluvili, dalo se s jistotou vypoturné po Èechách a Moravì
zorovat, že jde o mimoøádný zážitek.
Ètyøiadvacetiletý
Doružka (vnuk
znìlý, až dechový tón Davidovy jazLubomíra a syn Petra Doružkových zové kytary Gibson, zvláš• v kantiléhudebních teoretikù~ se na podzim
novì klenutých pasážích ve velmi

HUD.~

pomalých baladách. Rytmicky naprosto nad vìcí se málokdy dotkne
základního rytmu, a i když je typem
vrátil z ètyøletého pobytu v U~A, kde sólisty, který ke svému letu vzhùf\l
absolvoval Berklee College Of Mu- oporu rytmiky témìø nepotøebuje,nesic v Bostonu, krátký èas strávil
ní to støemhlavájízda k vrcholu (to
i v NewYorku. Od dìtských let je po- jen v bravurnì zvládnutých nejrychvažován za nevídaný talent, kterému
lejších tempech), ale vìdomé pøechánedìlají potíže nejtìžší sluchové ani zení do jiné dimenze.
harmonick;é úlohy. Silné fluidum,
Kontrabasista Jaromír Honzák
které dnes z Davidovy hudby a hry a bubeník Jiøí Slavíèek jsou mu dobvyzaøuje, opakovanì budí v soustøe- øezyolenými, zkušenými a otevøenýdìném posluchaèi úžas a pocit, že mi doprovázeèi. Koncem ledna vy,,0 nìco jde".
chází Dorùžkovidebut Hidden Path,
V èem tkví Doružkovo koncertní
který nahrál v New Yorku v produkci
charisma, se nedá tak snadno vysvìtfinny Cube/Metier. Nicménì, jak to
lit. Øada na sebe vrstvených interva- u jazzu bývá, koncertní zážitky jsou
lových skokù, krátké fráze, úryvky nahrávkou nezastupitelné.
stupnic nebo kontrapunkticképasáže
Petra Konrádová
otevírají pøedDavidem vlastní dveøe -~-do vesmíru. V jeho improvizaci,
HODNOCENí LN: * * * * *
vlastních skladbách èi úpravách Co1traneových, Monkových nebo PorteDavid Doružka Trio
rových kompozic, neexistují klišé,
Klub U malého Glena
snad jen ozvìny souèasných trendù
16.1.2004
v rytmice. Charismatickou sílu má
!

