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LUBOŠ SOUKUP NATOČIL SVÉ NOVÉ ALBUM „ZEMĚ“ S KYTARISTOU LIONELEM
LOUEKEM
Mladý saxofonista a skladatel Luboš Soukup,
výjimečný talent na české jazzové scéně,
reprezentuje českou hudbu již několik let v Dánsku,
kde studoval, kde nyní žije a pracuje a kde též
v letošním roce obdržel prestižní ocenění “Objev
roku”, udělované Dánskou hudební společností
(Dansk Musiker Forbund). Doma jej známe
především z česko-polského kvinteta „Inner Spaces“
(album “Light Year” obdrželo cenu Anděl za jazzové
album roku 2012), z progresivního big-bandu
„Concept Art Orchestra“ (album “The Prague Six”
obdrželo cenu Anděl za jazzové album roku 2015),
z kapely „Points“ a z řady jiných projektů; v letošním
roce se například zúčastnil nahrávání nového alba
Jaromíra Honzáka. V Dánsku Soukup vystupuje
(vedle kapely MAdHAs) především se svým vlastním
kvartetem, založeným v roce 2012, které spolu s ním aktuálně tvoří německý pianista Christian Pabst,
dánský bubeník Morten Hæsum a nový člen, dánský kontrabasista Morten Haxhlom. V zemi svého
současného pobytu se Soukup také seznámil před dvěma lety s vynikajícím beninským kytaristou
Lionelem Louekem, jenž je znám také díky spolupráci s takovými hudebními veličinami, jako jsou Herbie
Hancock, Dave Holland, Chris Potter, Sting, Cassandra Wilson, Santana, Marcus Miller nebo Terence
Blanchard. Potkali se na jazzové dílně pro profesionální hudebníky ve Vallekilde a ve spolupráci
pokračovali na turné Soukupova kvarteta v roce 2017, na němž Loueke vystupoval jako speciální host a
které vyústilo ve spolupráci v dánském studiu The Village při pořizování nahrávek pro album ZEMĚ.
Album ZEMĚ obsahuje osm nových Soukupových
skladeb a originálně uchopenou českou lidovku
“Na Bílé hoře”. Soukup jako skladatel se
představuje širokým rozpětím nálad a hojně
využívá schopnosti svého speciálního hosta.
Album je komornější než předchozí Soukupovy
projekty a je posluchačsky vděčné. Souhra
hudebníků je neotřesitelná a nabízí řadu nových
hudebních interakcí; Louekeho kytarové i pěvecké
party dávají Soukupově hudbě nový rozměr; česká
lidovka „Na Bílé hoře“ zde zní jeho přispěním až
jako reprezentant afrického folkloru. Titulní,
africky laděnou skladbu “Země” napsal Luboš Soukup svému hostu na tělo a říká k ní: “Žijeme v době,
kdy naše planeta dostává docela zabrat. Chtěl bych, aby lidé žili více v kontaktu s přírodou. Myslím si, že
budoucí životní styl bude muset být jednodušší, což je poměrně nelehký úkol, uvědomíme-li si, jaké máme
dnes neuvěřitelné možnosti. Až zpětně jsem si uvědomil spojitost našeho alba s Lionelovou deskou
“Gaïa”. Toto slovo v řecké mytologii také znamená země; poselství jeho desky je navíc podobné, jako té
mé. Zkrátka Země je náš domov, a proto se o ni starejme.”

Album ZEMĚ vychází na CD a digitálně, v rámci celoroční edice Animal Music 2017, podpořené grantem
Magistrátu hl.m. Prahy a distribuuje jej společnost Supraphon.
Křest alba ZEMĚ proběhne dne 3.12.2017 v pražském Jazzdocku od 21.00 hodin, kde Soukupa a členy
jeho kvarteta doprovodí kytarista David Dořůžka. Nejbližší vystoupení s Lionelem Louekem v České
republice je naplánováno na 8.2.2018 – proběhne v rámci trutnovského festivalu Jazzinec.
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