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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η εµφάνιση και η µουσική εξέλιξη του τροµπονιού 

στον χώρο της jazz µουσικής µέσα από τους αυτοσχεδιασµούς των γνωστότερων 

οργανοπαικτών του 20
ου

 αιώνα. Η έρευνα επικεντρώνεται κατά βάση ιστορικά στα 

χαρακτηριστικά του µουσικού στυλ του ατοµικού αυτοσχεδιασµού των 

οργανοπαικτών και στη συνέχεια επεκτείνεται και στον ρόλο του οργάνου στα 

κυριότερα µουσικά σύνολα της jazz, το µικρό σύνολο (jazz combo) και τη µεγάλη 

µπάντα (big band).   

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει και να προβάλλει στο ελληνικό 

αναγνωστικό κοινό τα µουσικά χαρακτηριστικά του οργάνου µέσω της µουσικής 

κουλτούρας και παιδείας της jazz, που θεωρείται παγκοσµίως τόσο σηµαντική και 

αξιόλογη όσο και η κλασική µουσική παιδεία. Στον 21
ο
 αιώνα το τροµπόνι αποτελεί 

πλέον ένα από τα πιο διαδεδοµένα µουσικά όργανα στον πλανήτη και µε ευρεία 

χρήση και ξεχωριστή ιδιότητα σε πολλούς διαφορετικούς µουσικούς πολιτισµούς και 

µουσικά είδη. Σε αυτό συντέλεσε φυσικά και η ευρεία εξάπλωση και συνεχής 

διάδοση της Jazz µουσικής από τον προηγούµενο αιώνα έως και τις µέρες µας.  

Βασικό κίνητρο για το θέµα της εργασίας αυτής αποτέλεσε όχι µόνο η προσωπική 

µου ενασχόληση µε το τροµπόνι, αλλά και το ενδιαφέρον µου για περαιτέρω 

εξερεύνηση των πτυχών του οργάνου µέσα από έναν διαφορετικό απ’ τον δικό µας 

και εξαιρετικά δηµοφιλή παγκοσµίως µουσικό πολιτισµό. Η προσέγγιση του θέµατος 

γίνεται σε θεωρητικό και ιστορικό πλαίσιο χωρίς να γίνονται περαιτέρω µουσικές 

αναπτύξεις και αναλύσεις. Τέλος, το γεωγραφικό πλαίσιο ολόκληρης της εργασίας 

περιλαµβάνει και αναλύει προσωπικότητες οι οποίες εξελίχθηκαν µουσικά στην 

γενέτειρα χώρα της jazz, δηλαδή τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.  

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές ευχαριστίες µου στους 

επιβλέποντες καθηγητές µου, κ. Ζέρβα Αθανάσιο και κ. Ανδριανοπούλου Μόνικα για 

την πολύτιµη βοήθειά τους και τις συµβουλές τους. 

 

 



iii 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………..vi 

1. ΤΟ ΤΡΟΜΠΟΝΙ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ ΤΗΣ JAZZ, ΜΕΣΑ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ………………1 

     ΕΙΣΑΓΩΓΗ……………………………………………………….1 

      1.1 DIXIELAND…………………………………………………2 

          1.1.1 EDWARD “KID” ORY…………………………………4 

          1.1.2 IRVING “MIFF” MOLE………………………………..5 

     1.2 SWING……………………………………………………….8 

          1.2.1 JACK TEAGARDEN…………………………………...9 

     1.3 BEBOP………………………………………………………..11 

          1.3.1 JAMES LOUIS “J. J.” JOHNSON………………………12 

     1.4 ΟΙ ∆ΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΟΥ 1960 ΚΑΙ 1970……………………….14 

          1.4.1 ROSWELL RUDD………………………………………15 

     1.5 ΟΙ ∆ΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΟΥ 1980 ΚΑΙ 1990 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ……...16 

          1.5.1 STEVE TURRE………………………………………….16 

          1.5.2 ROBIN EUBANKS……………………………………...18 

2. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΠΑΝΤΕΣ (BIG BANDS)……………………….20 

     ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………………..20 

     2.1 Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΠΑΝΤΑ ΤΟΥ DUKE ELLINGTON………...21 

          2.1.1 JOSEPH “TRICKY SAM” NANTON…………………..21 



iv 

 

          2.1.2 JUAN TIZOL…………………………………………….23 

          2.1.3 LAWRENCE BROWN………………………………….25 

     2.2 Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΠΑΝΤΑ ΤΟΥ COUNT BASIE……………...27 

          2.2.1 DICKY WELLS………………………………………....27 

          2.2.2 VIC DICKENSON……………………………………....28 

          2.2.3 AL GREY………………………………………………..29 

     2.3 Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΠΑΝΤΑ ΤΟΥ STAN KENTON…………… .30 

          2.3.1 KAI WINDING………………………………………….31 

          2.3.2 FRANK ROSOLINO…………………………………....32 

          2.3.3 CARL FONTANA……………………………………....32 

          2.3.4 BART VARSALONA…………………………………...33 

3. ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΣΥΝΟΛΑ (JAZZ COMBOS)………………………..34 

    ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………………..34 

          3.1 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ URBIE GREEN…………………...35 

          3.2 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ JAMES LOUIS JOHNSON……….37 

4. ΤΟ ΜΠΑΣΟ ΤΡΟΜΠΟΝΙ ΣΤΗ JAZZ …………………………...39 

    ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………………...39 

           4.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΣΟΥ ΤΡΟΜΠΟΝΙΟΥ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ 

ΜΠΑΝΤΑ…………………………………………………………….40 

          4.2 GEORGE ROBERTS……………………………………...42 

5. ΟΙ ΣΟΥΡΝΤΙΝΕΣ…………………………………………………43 



v 

 

     ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………………..43 

          5.1 ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΣΟΥΡΝΤΙΝΕΣ………………..43 

          5.2 STRAIGHT ΣΟΥΡΝΤΙΝΑ………………………………...44 

          5.3 CUP ΣΟΥΡΝΤΙΝΑ………………………………………...44 

          5.4 HARMON ΣΟΥΡΝΤΙΝΑ……………………………….....45 

          5.5 SOLOTONE ΣΟΥΡΝΤΙΝΑ……………………………......46 

          5.6 BUCKET ΣΟΥΡΝΤΙΝΑ…………………………………...47 

          5.7 PLUNGER ΣΟΥΡΝΤΙΝΑ………………………………....48 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ…………………………………………………………..49 

ΒΙΒΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………………... .50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το τροµπόνι είναι ένα µουσικό όργανο το οποίο δηµιουργήθηκε και κράτησε  το ίδιο 

όνοµα ήδη από τα τέλη του 15
ου

 αιώνα. Οι ρίζες του ξεκίνησαν από την κεντρική 

Ευρώπη (Ιταλία, Γαλλία, Γερµανία), ενώ η πορεία και η χρήση του στην ιστορία της 

µουσικής είναι ευρεία, καθώς λαµβάνει χώρα σε πολλές µουσικές παραδόσεις και 

πολιτισµούς. Στην περίοδο της Αναγέννησης είχε εξαπλωθεί σε όλη την περιφέρεια 

της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης, καθώς η χρήση του είχε κυρίως θρησκευτικό και 

κοσµικό χαρακτήρα. Από τον 17
ο 
αιώνα έκανε την εµφάνισή του και στην Αµερική  

κι από τον 19
ο
 και έπειτα εξαπλώθηκε σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσµο (Herbert, 

2006).        

Από τη γέννησή του, το τροµπόνι, είναι ίσως το µοναδικό όργανο στον δυτικό 

µουσικό πολιτισµό στο οποίο έχουν γίνει οι λιγότερο σηµαντικές και ουσιώδεις 

αλλαγές (κυρίως σε σχήµα και µέγεθος), ενώ η τεχνική του λειτουργία παραµένει η 

ίδια ακόµα και σήµερα (Kirchner, 2000). Παρότι στα τέλη του 19
ου

 αιώνα το όργανο 

εξελίχθηκε µε την προσθήκη βαλβίδων (valve trombone), σε καµία περίπτωση στην 

κλασική µουσική ή στην jazz δεν κατάφερε να πάρει τη θέση του κανονικού 

τροµπονιού, το οποίο και αποκαλούσαν πιο ιδιαίτερα ως «slide trombone», δηλαδή 

τροµπόνι µε ολισθηρό τµήµα (Baines, 1980). 
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1. ΤΟ ΤΡΟΜΠΟΝΙ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ ΤΗΣ JAZZ, 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρών κεφάλαιο εξετάζει την χρονολογική ιστορική εξέλιξη της µουσικής της 

Jazz και την παράλληλη εξέλιξη του τροµπονιού µέσα από αυτήν, παίρνοντας 

παραδείγµατα από τους σηµαντικότερους οργανοπαίκτες της κάθε εποχής. Ο όρος 

«εξέλιξη» αναφέρεται κυρίως στη µετάβαση από εποχή σε εποχή τονίζοντας την 

διαφορετικότητα των µουσικών χαρακτηριστικών που συντελούνται στο τροµπόνι 

αναλόγως και µε τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της κάθε εποχής. Για την Jazz, ο όρος 

«εξέλιξη» δεν είναι απόλυτος, καθώς η εισαγωγή κάθε νέου είδους και διαφορετικού 

στυλ δεν αναιρεί αυτόµατα τα προηγούµενα από αυτό στυλ, αλλά συµπορεύεται µε 

αυτά, διευρύνοντας περισσότερο το µουσικό φάσµα της κουλτούρας αυτής. Είναι 

σηµαντικό σε αυτό το σηµείο να σηµειωθεί πως η επιλογή των προσώπων που 

αναφέρονται και αναλύονται στο κεφάλαιο ως των σηµαντικότερων, έγινε βάσει 

αναφορών στις βιβλιογραφικές πηγές και όχι βάσει προσωπικών πεποιθήσεων ή 

προτιµήσεων.   
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1.1 DIXIELAND 

Η πρώτη ιστορικά αναγνωρισµένη µορφή της jazz ξεκίνησε στη Νέα Ορλεάνη στις 

αρχές του 20
ου

 αι., πριν ακόµη η ίδια η jazz αποκτήσει αυτό το όνοµα και πριν ακόµη 

γίνουν οι πρώτες jazz ηχογραφήσεις το 1917 (Κirchner, 2000). Αυτό το είδος, το 

οποίο αναφέρεται στις µέρες µας ως Dixieland, παιζόταν συνήθως από µικρές 

µπάντες έξω στους δρόµους της Νέας Ορλεάνης, σε παρελάσεις, κηδείες, γιορτές, σε 

εκδηλώσεις της εκκλησίας και συναδελφικούς χορούς, περιφερόµενες πάνω σε 

συρόµενα κάρα/άµαξες. Τις µπάντες αυτές αποτελούσαν µια τροµπέτα ή κορνέτα, ένα 

κλαρινέτο, ένα τροµπόνι και ένα ρυθµικό σκέλος (“rhythm section”), που 

αποτελούνταν από τύµπανα, κοντραµπάσο ή τούµπα και µπάντζο. Το Dixieland  ήταν 

µουσική παιγµένη µέσα από οµαδικό αυτοσχεδιασµό, µόνο που το κάθε όργανο 

αυτοσχεδίαζε µε διαφορετικό και συγκεκριµένο τρόπο. Η κορνέτα συνήθως είχε την 

υποχρέωση να παίζει την κύρια µελωδία, ενώ το κλαρινέτο αυτοσχεδίαζε σε γραµµή 

obbligato πάνω από τη µελωδία της κορνέτας. Το ρυθµικό σκέλος της µπάντας είχε 

τον ρόλο της συνοδείας µε έναν κάπως εµβατηριακό τρόπο (Martin & Waters, 2009). 

Καθότι το τροµπόνι εκείνη την εποχή δεν θεωρούνταν µελωδικό όργανο, ο ρόλος του 

τροµπονίστα ήταν να παίζει µια µετρητή και απλή µελωδία (Bruns, 2007). Θα 

µπορούσε να χαρακτηριστεί το ίδιο µελωδικά όργανο όπως η τροµπέτα ή η κορνέτα, 

αλλά αυτός ο ρόλος δεν έγινε αντιληπτός έως τα µέσα της δεκαετίας του 1920 

(brianthacker.com, 2010)
1
. Οι τροµπονίστες του Dixieland αγαπούσαν πολύ τη χρήση 

του glissando και του growl (γρυλίσµατος) που προσέφερε το όργανο. Ιδιαίτερα, η 

συχνή χρήση του glissando φαίνεται να είναι συγκεκριµένη περίπτωση.  

Υπήρχε η ιδέα ότι οι περισσότεροι τροµπονίστες χρησιµοποιούσαν πολύ συχνά το 

glissando επειδή η ελλιπής τεχνική του slide τους δυσκόλευε στο να  παίζουν καθαρές 

φράσεις µε σωστή άρθρωση. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι στις αρχές του 

αιώνα το τροµπόνι µε slide δεν ήταν τόσο κοινό όργανο όσο το τροµπόνι µε κλειδιά 

(κυρίως λόγω της χρήσης του δεύτερου στις στρατιωτικές µπάντες).  Βέβαια οι 

καλύτεροι από τους τροµπονίστες του είδους ήταν όντως τεχνικά ακριβείς και καλοί 

παίκτες (Herbert, 2006).  

                                                           
1
 Πηγή: http://brianthacker.com/category/trombone/dixieland/ Πρόσβαση: 14/09/14 
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Το στυλ παιξίµατος που αναπτύχθηκε έγινε γνωστό µε το όνοµα “tailgate”, λόγω της 

ανάγκης του τροµπονίστα να κάθεται στο πίσω µέρος του κάρου που µετέφερε την 

µπάντα (στην «ουρά»), ώστε να έχει αρκετό χώρο να κινεί το slide του τροµπονιού 

του (wilktone.com)
2
 (Kirchner, 2000). Το tailgate στυλ  χαρακτηριζόταν από το 

παίξιµο της countermelody, δηλαδή το παίξιµο της βάσης και της πέµπτης των 

συγχορδιών για την ενίσχυση της αρµονίας, ενώ παράλληλα η χρήση του glissando 

ένωνε τις συγχορδίες µεταξύ τους (Bruns, ITA Journal, 2007).  

Οι περισσότεροι από τους πρώτους τροµπονίστες της πρώιµης εποχής έπαιζαν κυρίως 

µε τροµπόνια µε κλειδιά. Πρώτος θεωρείται ότι είναι ο William Cornish (1875-1942) 

της µπάντας του Buddy Bolden (kimballtrombone.com)
3
. Από τους πιο σηµαντικούς 

όµως τροµπονίστες της εποχής του Dixieland και του tailgate παιξίµατος αξίζει ν’ 

αναφερθούν οι Jim Robinson (1892-1976), Honore Dutrey (1894-1935) και George 

Brunis (1902-1974), ενώ αυτοί που προσέφεραν περισσότερο στην εξέλιξη του 

οργάνου την περίοδο αυτή ήταν οι Kid Ory (1886-1973) και  Milfred ‘Miff’ Mole 

(1898-1961).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Πηγή: http://www.wilktone.com/?p=121 Πρόσβαση: 20/09/14 

3
 Πηγή: http://kimballtrombone.com/trombone-history-timeline/19th-century-second-half/ Πρόσβαση: 

20/09/14 



 

1.1.1 EDWARD “KID

Ο τροµπονίστας Edward

τροµπονίστες της πρώιµης

την εξέλιξη του τροµπονιού

εµφανίσεις και τις συνεργασίες

Peyton, Jelly Roll Morton

συνθέτης και  ενορχηστρω

Edward “Kid’’ Ory. Πηγή: http://www

 

Ο Ory ξεκίνησε παίζοντας

και ‘Society Blues’ µε τη µπάντα

πρώτοι jazz δίσκοι ηχογραφηµένοι

οι πρώτοι γνήσιοι jazz δίσ

Γεννηµένος στο Λος Άντζελες

τη µουσική σκηνή τη δεκαετία

’40 (µε την αναγέννηση 

4 

KID” ORY (1886 - 1973) 

Edward “Kid” Ory υπήρξε ένας από τους πιο

πρώιµης, Dixieland, εποχής και από τους σηµαντικότερους

τροµπονιού στην πρώιµη Jazz. Είναι πολύ γνωστός

συνεργασίες του µε τους Louis Armstrong (Hot

Morton (Red Hot Peppers) και Ma Rainey, ενώ παράλληλα

ενορχηστρωτής σε δικά του σχήµατα και

 

www.jazz.com/encyclopedia/ory-kid-edward Ανάκτηση: 15/12/14

παίζοντας banjo. Το 1922 ηχογράφησε το ‘Ory’s Creole

µε τη µπάντα του ‘Ory’s Creole Jazz Band’. Αυτοί

ηχογραφηµένοι από γκρουπ µαύρων µουσικών και

δίσκοι που έγιναν ποτέ.   

τζελες, πέρασε από Νέα Ορλεάνη, Σικάγο, αποσύρθηκε

δεκαετία του 30, αλλά επανήλθε στις αρχές της

ηση του στυλ της Νέας Ορλεάνης), παίζοντας

τους πιο γνωστούς 

σηµαντικότερους ως προς 

γνωστός από τις 

Hot Five), Dave 

παράλληλα  ήταν 

σχήµατα και µπάντες. 

15/12/14 

Creole Trombone’ 

Αυτοί ήταν και οι 

µουσικών και για κάποιους, 

Σικάγο, αποσύρθηκε από 

ρχές της δεκαετίας του 

παίζοντας µε τον Louis 
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Armstrong, και κάνοντας περιοδεία µε την παλιά του µπάντα. Ο πιο γνωστός 

τροµπονίστας του tailgate στυλ, χρησιµοποιούσε το τροµπόνι για ρυθµικά εφέ, 

γεµίσµατα και glissando, αλλά επίσης έπαιζε και σόλο µε απότοµο και δυναµικό ήχο. 

Άσκησε βαθειά επιρροή σε πολλούς µουσικούς, από τα πρώτα του χρόνια  έως και 

µετά την αναγέννηση της Νέας Ορλεάνης (Feather & Gitler, 1999).     

Οι αυτοσχεδιασµοί του στο ‘When the Saints go marching in’ αποκαλύπτουν µερικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του Dixieland τροµπονίστα. Χρησιµοποιεί γρήγορο 

βιµπράτο σε όλη τη διάρκεια της νότας και πολλά glissandi και growls (γρυλίσµατα). 

Αρµονικά και µελωδικά οι αυτοσχεδιασµοί του είναι πολύ απλοί, ενώ οι δεύτερες 

συγχορδίες σε καθένα από τα σόλο του είναι εικονικές επαναλήψεις των πρώτων. Η 

επιρροή του blues αντικατοπτρίζεται από τη συχνή χρήση της blue κλίµακας σε όλη 

τη διάρκεια των αυτοσχεδιασµών του (Dietrich, 2005). 

Όπως πολλοί από τους καλύτερους παίκτες της εποχής του,  χρησιµοποιούσε το 

glissando επιλεκτικά και έδινε περισσότερη έµφαση στην ποιότητα του ήχου, µε 

λογική και µε αντίληψη για τη µουσική, µε τη λογική ότι το όργανο λειτουργεί σαν τη 

φωνή (Herbert, 2006). Mε την αναγέννηση της Dixieland µουσικής, ο Ory βρέθηκε 

και πάλι στην πρώτη γραµµή της µουσικής σκηνής ως ένας από τους λίγους γνήσιους 

µουσικούς που απέµειναν από εκείνη την εποχή.  

 

1.1.2 IRVING MILFRED “MIFF” MOLE (1898-1961) 

Ο Irving Milfred Mole ή πιο γνωστός ως Miff Mole, ήταν ο τροµπονίστας που συχνά 

θεωρείται ότι πρώτος απελευθέρωσε το τροµπόνι απ’ τους καθιερωµένους του 

ρόλους, αυτούς της tailgate παράδοσης, καθώς παρουσίασε µια καταπληκτική πρόοδο 

για το παίξιµο, τόσο τεχνικά όσο και ερµηνευτικά. Ο γεννηµένος στη Νέα Υόρκη 

Mole, απέκτησε µουσική παιδεία πρώτα σαν πιανίστας πριν ασχοληθεί µε το 

τροµπόνι, ενώ έπαιζε επίσης βιολί και αλτικόρνο. Αυτό για το οποίο θεωρείται πολύ 

σηµαντικός είναι γιατί εισήγαγε έναν καινούργιο τρόπο εκτέλεσης ο οποίος συνδύαζε 

την συγκρουσιακή τεχνική του tailgate, µε µια µοναδική µελωδική ευκινησία που 

τότε την άκουγε κανείς µόνο από την κορνέτα και το κλαρινέτο. Είχε µια φοβερή 

τεχνική ευχέρεια για την εποχή του, η οποία εύκολα  κάλυπτε ολόκληρη την έκταση 

του οργάνου, χρησιµοποιώντας µικρής διάρκειας νότες και εξελίσσοντας καινούργια 



 

διακοσµητικά στοιχεία. Όλα

µουσική ιδέα του ερχόταν στο

Irving Milfred Mole. Πηγή: http://www

 

Η µεγάλη του δεξιοτεχνία

στο γεγονός ότι είχε κλασική

ηλικία σε υψηλού επιπέδου

Υόρκη (ιδιαίτερα στη µπάντα

καθώς και στο δικό του Dixieland

την δουλειά του σαν αυτοαπασχολούµενος

(Feather & Gitler, 1999).  

από την jazz, καθώς είχε επαγγελµατική

του NBC (National Broadcasting

Όπως και πολλοί παίκτες jazz

βωβού κινηµατογράφου και

ισορροπίας µεταξύ των εµπορικών

                                                          
4
 Πηγή: http://www.jazz.com/encyclopedia

6 

στοιχεία. Όλα αυτά τον βοηθούσαν να εκφράσει αµέσως

ερχόταν στο µυαλό (Kirchner, 2000). 

 

www.jazzmusicarchives.com/artist/miff-mole Ανάκτηση: 15/12/14

δεξιοτεχνία πάνω στο όργανο µπορεί να αποδοθεί σε µεγάλο

κλασική παιδεία και ότι συµµετείχε πολύ ενεργά

επιπέδου χορευτικές µπάντες και µπάντες παραστάσεων

στη µπάντα του Red Nichols “Red Nichols & His

Dixieland σύνολο “Miff Mole’s Little Molers

αυτοαπασχολούµενος παίκτης σε ραδιόφωνα και

.  Η κληρονοµιά του σαν τροµπονίστας εκτείνεται

είχε επαγγελµατική συµµετοχή και στην ραδιοφωνική

Broadcasting Company) το 1929 (Alex W. Rodriguez

παίκτες jazz της εποχής του, µέσα από τη συµµετοχή

κινηµατογράφου και θέατρα αντιµετώπιζε το ίδιο πρόβληµα

εµπορικών πρακτικών και της δηµιουργικής του

                   
encyclopedia/mole-miff-irving-milfred Πρόσβαση: 12/10/14

αµέσως οποιαδήποτε 

: 15/12/14 

αποδοθεί σε µεγάλο βαθµό 

ενεργά από µικρή 

παραστάσεων στη Νέα 

His Five Pennies” 

Molers”), αλλά κι από 

ραδιόφωνα και σε στούντιο 

εκτείνεται και πέρα 

ραδιοφωνική ορχήστρα 

odriguez, jazz.com)
4
. 

συµµετοχή του σε ταινίες 

πρόβληµα, αυτό της 

δηµιουργικής του φιλοδοξίας.  

: 12/10/14 
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Σύντοµα βέβαια αναγνωρίστηκε ως ένας εξαιρετικός jazz τροµπονίστας µε καθαρό 

ήχο και βιρτουόζικη τεχνική, ενώ ήταν ένας από τους πρώτους τροµπονίστες που 

απέφυγε τις παλιές ιδιαιτερότητες του tailgate στυλ, εξελίσσοντας αντίθετα ένα πολύ 

ευκίνητο και µε ακρίβεια εκτελεσµένο στυλ, που µε τις ασυνήθιστές του ανατροπές 

και την ταχύτητα, προέβλεψε πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά από την µετέπειτα 

εποχή του bop (Herbert, 2006). 
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1.2 SWING 

Με την εξάπλωση του Dixieland η jazz µουσική άρχισε ν’ αλλάζει. Η προσοχή που 

ήταν αρχικά συγκεντρωµένη στον οµαδικό αυτοσχεδιασµό, άρχισε πλέον να 

µετατοπίζεται όλο και περισσότερο στον ατοµικό αυτοσχεδιασµό. H πιο εµφανής 

αλλαγή για την καινούργια αυτή περίοδο, που ξεκινά στις αρχές τις δεκαετίας του 

’30, είναι ο αριθµός των οργανοπαικτών που εµφανίζονται πάνω στη σκηνή. Τα 

µικρά σύνολα του Dixieland των 6-8 ατόµων µετατρέπονται σε µεγάλες µπάντες (big 

bands) που πλέον αποτελούνται από ξεχωριστές οµάδες πνευστών και ο αριθµός των 

παικτών τους διπλασιάζεται. Ακόµα µια διαφορά στα δυο στυλ γίνεται αντιληπτή ως 

προς τη µέθοδο της παρουσίασης της µουσικής. Η µεγαλύτερη, λόγω αριθµού, φύση 

των συνόλων στο Swing έφερε την ανάγκη η µουσική να συνθέτεται προτού 

παρουσιαστεί προς τα έξω. Tο Dixieland σύνολο αντιθέτως, αυτοσχεδίαζε σχεδόν 

αποκλειστικά σε όλη τη διάρκεια της εµφάνισής του (Ernst – Berendt, 1995).    

Ο ρόλος του τροµπονιού στο jazz σύνολο της Swing εποχής ήταν πιο επιφανής. Όχι 

µόνο αντιµετωπιζόταν πλέον ως ένα σολιστικό όργανο, ισάξιο της τροµπέτας και των 

ξύλινων πνευστών, αλλά πολλοί τροµπονίστες σχηµάτισαν δικές τους µπάντες 

χτίζοντας καριέρα και ως ηγετικές προσωπικότητες αλλά και ως σολίστες. Μεταξύ 

άλλων οι σηµαντικότεροι απ αυτούς ήταν οι Jimmy Harrison, Glenn Miller, Tommy 

Dorsey, Dicky Wells, Bill Harris και το διάσηµο τρίο της µεγάλης µπάντας του Duke 

Ellington, οι Joseph “Tricky Sam” Nanton, Juan Tizol και Lawrence Brown. Αυτός 

που ξεχώριζε περισσότερο απ’ όλους όµως, σαν σολιστική προσωπικότητα, ήταν ο 

Jack Teagarden. 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.1 JACK TEAGARDEN

Ο Weldon Leo ‘’Jack’’ Teagarden

πρώιµου swing. Γεννηµένος

χρόνια αργότερα έπιασε για

 

Η καριέρα του σαν τροµπονίστας

καθοδηγούµενα απ’ τους 

Lustig, και Tommy Gott

έντονη, καθώς και από τον

περίοδο 1921-1922. Παρότι

Dorsey ήταν πολύ γνωστοί

ενορχηστρωτές, δεν τους θεωρούσαν

Ο Teagarden ήταν ο προεξέχων

Paul Whiteman, αλλά ίσως

τον Louis Armstrong. 

Το στυλ του ήταν διαφορετικό

προσεγγίζοντας το τροµπόνι

Jack Teagarden. 

http://
ly1.htm
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TEAGARDEN (1905 - 1964)  

Teagarden ήταν ένας πολύ σηµαντικός τροµπονίστας

Γεννηµένος το 1905 στο Τέξας, ξεκίνησε πιάνο στα

έπιασε για πρώτη φορά στα χέρια του το τροµπόνι, το

τροµπονίστας ξεκίνησε παίρνοντας µέρος σε Dixieland

 Wingy Malone, Willard Robinson, Elizabeth

Gott. Η επιρροή από το blues και το spiritual

από τον πιανίστα Peck Kelley, στου οποίου την µπάντα

Παρότι µερικοί σύγχρονοί του, όπως οι Glenn Miller

γνωστοί σαν εξαιρετικοί παίκτες µπαλάντας

τους θεωρούσαν τόσο «θερµούς» αυτοσχεδιαστές 

προεξέχων τροµπονίστας και τραγουδιστής της ορχήστρας

ίσως είναι γνωστότερος µέσα από τις πολλές εµφανίσεις

ήταν διαφορετικό από αυτό των Dixieland 

τροµπόνι όχι µε τον tailgate τρόπο, αλλά περι

Jack Teagarden. Πηγή: 

://www.violafair.com/music/birthjazz1ear
htm Ανάκτηση: 15/12/2014 

τροµπονίστας του 

πιάνο στα 5 του, ενώ 5 

, το 1915.   

Dixieland σύνολα 

Elizabeth Brice, Billy 

spiritual στοιχείο ήταν 

µπάντα έπαιζε την 

Miller και Tommy 

µπαλάντας και σαν 

 όπως τον Jack. 

της ορχήστρας του 

πολλές εµφανίσεις του µε 

 τροµπονιστών 

περισσότερο ως 
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τροµπέτα. Έπαιζε µε ήχο πιο ελαφρύ, µε απαλότερες ατάκες και µε άψογη µελωδική 

αίσθηση, ενώ γενικότερα η τεχνική του χαρακτηριζόταν από ευκαµψία και πολύ 

ευρεία έκταση µε εξαιρετικό κοντρόλ (Feather & Gitler, 1999). Ειδικότερα, είχε 

αναπτύξει έναν δικό του τρόπο παιξίµατος χρησιµοποιώντας εναλλακτικές θέσεις στο 

τροµπόνι, λόγω του µικρού µήκους των χεριών του, ενώ το βιµπράτο διαρκούσε 

σχεδόν σε όλη την διάρκεια της νότας. Το σόλο του στο ‘Basin Street Blues’ 

καταδεικνύει αυτά  τα χαρακτηριστικά (wilktone.com)
5
.  Κατά τη µουσική του 

ωρίµανση ανέπτυξε πολύ έξυπνα και την ρυθµική αίσθηση του διπλού (double-time) 

tempo, που συνόδευε τις µελωδικές του φράσεις, ενώ αξιοσηµείωτη είναι και η χρήση 

της τρίλιας.  Ήταν αρκετά γνωστός επίσης και για τις µηχανικές καινοτοµίες που 

εισήγαγε πάνω στο όργανο, οι οποίες περιλάµβαναν καινούργια επιστόµια, αλλά και 

την εφεύρεση ενός καινούργιου κλειδιού  νερού για το slide (jazz.com). 

Χρησιµοποιούσε διάφορες σουρντίνες και περιστασιακά έκανε επιδείξεις βγάζοντας 

το τµήµα της καµπάνας απ το όργανο, παίζοντας µόνο µε το slide του, 

χρησιµοποιώντας στη θέση της καµπάνας ένα γυάλινο ποτήρι. 

Ο Teagarden εκτός από τροµπονίστας παράλληλα υπήρξε ενορχηστρωτής και 

τραγουδιστής σε δικιά του µπάντα στο Κάνσας, αλλά έκανε πολλές ηχογραφήσεις και 

µε τους Red Nichols, Louis Armstrong και Eddie Condon. Η σηµαντικότητα του αυτή 

τον κράτησε στην πρώτη γραµµή της jazz σκηνής, ενώ ήταν αυτός  που 

συναναστράφηκε µε µαύρους µουσικούς πιο πολύ από οποιονδήποτε άλλον απ’ τους 

λευκούς συγχρόνους του.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Πηγή: http://www.jazz.com/encyclopedia/teagarden-jack-weldon-leo Πρόσβαση: 24/11/14 
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1.3 BEBOP 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1940 οι µουσικοί της Νέας Υόρκης άρχισαν να 

πειραµατίζονται µε µια νέα αίσθηση µελωδίας και αυτοσχεδιασµού, αναπτύσσοντας 

παράλληλα µια νέα προσέγγιση και στον ρυθµό της jazz. Το καινούργιο αυτό στυλ 

που έγινε γνωστό ως Bebop, σταδιακά διαχωρίστηκε από το Swing και άρχισε να 

αναδύεται σαν µια εντελώς ξεχωριστή οντότητα µε πρωτοπόρους τον σαξοφωνίστα 

Charlie Parker και τον τροµπετίστα Dizzy Gillespie. Τα προηγούµενα από την Bebop 

στυλ της jazz παιζόταν περισσότερο για τον χορό, σε µεγάλα θέατρα µε ευρύ κοινό. 

Με την εµφάνιση όµως της Bebop, η jazz πλέον γραφόταν και παιζόταν για τους 

δικούς της λόγους. 

Η πιο εµφανής διαφορά της Bebop απέναντι στο Swing, είναι το µέγεθος του 

συνόλου. Τα σχήµατα της Bebop ήταν µικρά σύνολα (combos) που εµφανίζονταν σε 

jazz clubs - σε αντίθεση µε τις µεγάλες µπάντες (big bands) - αποτελούµενα κυρίως 

από πιάνο, κοντραµπάσο και τύµπανα για ρυθµικό σκέλος, και ένα ή δύο πνευστά, 

όπως τροµπέτα, σαξόφωνο ή τροµπόνι (Martin & Waters, 2009).  

Εξαιτίας των πολύ γρήγορων µελωδικών γραµµών της Bebop, φαινόταν αρχικά 

αδύνατο να παιχτεί το στυλ αυτό στο τροµπόνι µε slide. Έτσι µερικοί τροµπονίστες 

ξεκίνησαν να παίζουν τροµπόνι µε κλειδιά για να µπορέσουν να τα βγάλουν πέρα µε 

τις δύσκολες γραµµές. Ωστόσο οι πιο επιτυχηµένοι τροµπονίστες της Bebop έµαθαν 

να δουλεύουν µε το slide και κατάφεραν να θέσουν ψηλότερα τον πήχη ως προς τα 

τεχνικά όρια του τροµπονιού.  Μέχρι τη δεκαετία του 1950, οι τροµπονίστες είχαν 

εξασφαλίσει για ακόµα µία φορά τη θέση τους ως καινοτόµοι της jazz και συνέχισαν 

να επινοούν νέες τάσεις στη µουσική (Dicaire, 2006).  

Η κατηγοριοποίηση των τροµπονιστών µε βάση το στυλ παιξίµατος γίνεται ολοένα 

και πιο περίπλοκη από την εποχή της Bebop και έπειτα, καθώς πολλοί καλλιτέχνες 

έπαιζαν περισσότερα από ένα είδη και στυλ. Πράγµατι, πολλοί τροµπονίστες 

συνεχίζουν ακόµη και σήµερα να παίζουν σε Bebop στυλ ή να έχουν αυτό ως βάση. 

Από παίκτες της εποχής της Bebop αξιοσηµείωτα είναι αρκετά ονόµατα όπως αυτά 

των Bennie Green, Kai Winding, Frank Rosolino, Urbie Green, Carl Fontana, Curtis 

Fuller και Slide Hampton. Όλοι όµως οι τροµπονίστες αυτοί, ο καθένας µε τον δικό 
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του µοναδικό και ξεχωριστό ήχο, χρωστούσαν πολλά σε ένα άλλο όνοµα, αυτό του 

James Louis “J. J.” Johnson. 

 

1.3.1  JAMES LOUIS “J. J.” JOHNSON (1924 - 2001) 

Ο James Louis Johnson ή πιο γνωστός ως “J. J.” Johnson, ήταν η σηµαντικότερη 

µορφή για το τροµπόνι της µοντέρνας jazz εποχής. Γεννηµένος στην Ινδιανάπολη, 

ανακάλυψε νωρίς το µουσικό του ταλέντο και µόλις στα 11 του ξεκίνησε µε το 

τροµπόνι. Στην εφηβεία του, οι µουσικοί του ήρωες ήταν οι Dicky Wells και Trummy 

Young, δύο απ τους καλύτερους τροµπονίστες στην περίοδο των µεγάλων µπαντών 

(Dicaire, 2006).  

Ο Johnson ήταν ο πρώτος τροµπονίστας της µοντέρνας εποχής που ήταν ικανός να 

προσαρµόσει τις πολύπλοκες απαιτήσεις της Bebop στο όργανό του. Το πρώιµο έργο 

του παρουσιαζόταν µε µια µοναδική για την εποχή επαγγελµατική τεχνική, που έκανε 

πολλούς ακροατές να πιστέψουν ότι έπαιζε µε τροµπόνι µε κλειδιά, αντί για κανονικό 

τροµπόνι µε slide (Feather & Gitler, 1999). Η καθαρή του άρθρωση, οι κοµµένες 

νότες, η άψογη τεχνική ικανότητα µε το slide και ο ανοιχτός αλλά σκοτεινός του ήχος 

κυρίευσαν την jazz σκηνή τη δεκαετία του ’50. Ίσως µε την εξαίρεση του Urbie 

Green, µε µια επίσης ευέλικτη αλλά πιο µελωδική τεχνική, ο J. J. ήταν η κύρια 

επιρροή (Everett, ITA Journal, 1988). Αυτό που τον έκανε τόσο µοναδικό για την 

εποχή, ήταν η ταχύτητά του. ∆έχτηκε την επιρροή του Charlie Parker και του Dizzy 

Gillespie και πολύ επιτυχηµένα εφάρµοσε τις µελωδικές γραµµές της Bebop στο 

τροµπόνι, αντί να προσπαθήσει να εφαρµόσει το τροµπόνι πάνω στην Bebop. Παρότι 

τα σόλο του στερούνταν της αρµονικής και µελωδικής συνθετότητας των σόλο ενός 

σαξοφωνίστα ή ενός τροµπετίστα, κατάφερε να κρατήσει το γρήγορο tempo που 

επέβαλε το στυλ (Bernotas, Online Trombone Journal, 1999)
6
.  

Όσο επαναστατικό ήταν το στυλ του J. J. Johnson για την ταχύτητα, τόσο ήταν και 

για την ποιότητά του. Αντίθετα µε πολλούς τροµπονίστες της προηγούµενης εποχής 

χρησιµοποιούσε σπανίως το vibrato, και όταν το χρησιµοποιούσε, ήταν πιο λεπτό και 

επιφανειακό, ενώ απέφευγε τα glissandi και τα growls.  

                                                           
6
 Πηγή: http://trombone.org/articles/library/jjjohnson-int-2.asp Πρόσβαση: 13/11/14 
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Ο ήχος του ήταν πολύ απαλός και γλυκός σε όλη την έκταση του οργάνου και ενώ οι 

προηγούµενοι από αυτόν τροµπονίστες του Swing προτιµούσαν τις plunger 

σουρντίνες, η δική του αγαπηµένη ήταν η cup σουρντίνα, η οποία συνόδευε και 

αποκάλυπτε καλύτερα τον δικό του ήχο. Τα σόλο του ήταν συχνά τόσο καλά 

ισορροπηµένα, οργανωµένα και άψογα εκτελεσµένα, που έδιναν την αντίληψη στον 

ακροατή ότι δεν περιείχαν στοιχεία ρίσκου, τύχης ή αυθορµητισµού. Στον 

αυτοσχεδιασµό του, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, κυρίως τα τεχνικά, 

χρησιµοποιούνταν όχι επιδεικτικά, αλλά για να υπηρετήσουν την φόρµα των 

δηµιουργικών του ιδεών. Η ιδέα χρήσης της τεχνικής απλά για το show, δεν 

αποτελούσε µέρος γενικότερα της µουσικής αντίληψής του (Everett, ITA Journal, 

1988).  Όπως ο Dizzy Gilespie και ο Charlie Parker, έτσι και ο Johnson αποτέλεσε 

µια από τις σηµαντικότερες φωνές που συνέβαλαν στην πρόοδο της jazz στις 

δεκαετίες του ’40 και του ’50. Έκανε περιοδείες µε τις µπάντες των Clarence Love 

και Snookum Russell την περίοδο 1941-1942, ενώ τα τρία επόµενα χρόνια τα πέρασε 

µε τη µπάντα του Benny Carter. Την περίοδο 1945-1946 έπαιζε σηµαντικό ρόλο στη 

µεγάλη µπάντα του Count Basie, όπου είχε µεγάλη ελευθερία παιξίµατος και 

αυτοσχεδιασµών. Αναρίθµητες ήταν οι εµφανίσεις του και ηχογραφήσεις µε πολλούς 

µουσικούς της Βop, συµπεριλαµβανοµένων των Charlie Parker, Dizzy Gillespie και 

Miles Davis, ενώ ήταν τόσο διάσηµος στον κόσµο της jazz, που ακόµα κι όταν δεν 

έπαιζε συχνά, συνέχιζε να κερδίζει σε ψηφοφορίες περιοδικών, όπως αυτές του 

“Downbeat”, µέχρι τη δεκαετία του 1970 (Hanlon, 2001). 

 

Ο J. J. Johnson µε τους Max Roach και Oscar Pettiford. Πηγή: 

http://www.jazz.com/encyclopedia/johnson-jj-james-louis Ανάκτηση: 15/11/2014 
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1.4. Η ∆ΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΟΥ 1960 ΚΑΙ 1970 

Η δεκαετία του 1960 ήταν µία ταραχώδης περίοδος στην ιστορία των Ηνωµένων 

Πολιτειών της Αµερικής και µια ταραχώδης περίοδος για την jazz αντίστοιχα. Η 

περισσότερη από την µουσική που παιζόταν, συµπεριλαµβανόταν ακόµα στο τότε 

κυρίως ρεύµα της Bop και στις αρχές η πιο δηµοφιλής jazz της εποχής ήταν ακόµα η 

µουσική που προσδιοριζόταν ως Hard Bop (Dietrich, 2005). Οι στιλιστικές 

καινοτοµίες όµως της προηγούµενης δεκαετίας οδήγησαν στο να δηµιουργηθεί ένα 

καινούργιο ρεύµα εξέλιξης που ονοµάστηκε free jazz ή αλλιώς avant garde, δηλαδή 

κάτι το καινοτόµο και πρωτοποριακό.  

Στα χαρακτηριστικά του στυλ αυτού, ήταν η απουσία και εγκατάλειψη της 

προκαθορισµένης αρµονικής δοµής και ενός σταθερού µετρικού ρυθµού, αντίθετα 

δηλαδή µε τις σταθερές δοµές των τεσσάρων, οκτώ ή δεκαέξι µέτρων και την 

αίσθηση του swing των 4/4 των προηγούµενων δεκαετιών, που θεωρούνταν από 

πολλούς θεµελιώδεις αρχές για την jazz. Η πρωτοποριακή χρήση των µικροτόνων και 

µορίων των διαστηµάτων ερχόταν πολλές φορές σε αντίθεση µε τον πιανίστα ή τον 

κιθαρίστα του συνόλου, που αποτελούσε ως τότε την κύρια αρµονική δοµή. Για τους 

σολίστες της avant garde, ο αυτοσχεδιασµός, λόγω της εξέλιξης των ρυθµό-

µελωδικών µοτίβων,  ήταν συνήθως µεγάλης διάρκειας. Οι αυτοσχεδιαστές άρχισαν 

να εξερευνούν και να εξελίσσουν τους πιο ασυνήθιστους ήχους των οργάνων τους 

που µέχρι τότε  χρησιµοποιούνταν µόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Ήχους, όπως για 

παράδειγµα αυτούς που µιµούνταν την ανθρώπινη φωνή, το ουρλιαχτό και το γέλιο 

(Martin, Waters, 2009).  

Το τι συνέβη στο jazz τροµπόνι στη δεκαετία αυτή αλλά και στις επόµενες, 

αντανακλούσε την µεγάλη πολυµορφία αυτού του στυλ της avant garde µουσικής. 

Ονόµατα όπως οι Jeb Bishop, George Lewis και Grachan Moncur III ήταν απ’ τους 

κυριότερους εκπροσώπους του τροµπονιού στο καινούργιο ρεύµα αυτό, κανείς όµως 

δεν είχε εξελίξει το όργανο τόσο, όσο ο Roswell Rudd.   
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1.4.1 ROSWELL RUDD (1935) 

Ένας από τους πιο εφευρετικούς και τονωτικούς παίκτες, ο Roswell Rudd είναι ο 

τροµπονίστας που έχει συνδεθεί περισσότερο από κάθε άλλον µε τα στυλ της free 

jazz ή της avant-garde γενικότερα, των δεκαετιών του 1960 και 1970. Γεννηµένος το 

1935 στο Sharon,  έγινε γνωστός µέσα από τη δουλειά του µε πρωτοποριακά σύνολα 

και συνεργασίες µε µουσικούς όπως τον Herbie Nichols, τους New York Art Quartet, 

Cecil Taylor, Archie Shepp, Carla Bley και Steve Lacy (Gillis, ITA Journal, 2000). Ο 

Roswell είναι διεθνώς αναγνωρισµένος σαν εκτελεστής, όπως επίσης και ως συνθέτης 

και ενορχηστρωτής µε έργα που κυµαίνονται από ευρείας κλίµακας µουσικά δράµατα 

έως ορχηστρικές jazz σουίτες. 

Το παίξιµο του Rudd, αντίθετα από αυτό του Johnson και των πολλών καλλιτεχνών-

θαυµαστών του, είναι καθαρά ιδιοσυγκρασιακό στο τροµπόνι. Το πρωτοποριακό και 

εξωστρεφές στυλ παιξίµατός του έχει επηρεάσει µια ολόκληρη γενιά παικτών που το 

βλέπουν σαν µια µοντέρνα ενσάρκωση  του στυλ της Νέας Ορλεάνης. Και αυτό γιατί 

το ίδιο το παίξιµο, µε τα σκισίµατα, τα γλιστρήµατα, τις συζεύξεις, τις τρίλιες, τις 

απότοµες πτώσεις και άλλες φωνητικές ιδιοµορφίες βρίσκεται πολύ πιο κοντά 

µουσικά και φιλοσοφικά στο στυλ της γενιάς των οργανοπαικτών του 1920 παρά σε 

αυτήν που µόλις προηγήθηκε (Dietrich, 2005). Στον αυτοσχεδιασµό του κατάφερνε 

να κρατά ακέραιο τον συντονισµό των νοτών ενώ αναπαρήγαγε ήχους ηλεκτρονικού 

ηχητικού σήµατος και «βελάσµατος», µε τη χρήση των αρµονικών σειρών του 

οργάνου, από την χαµηλότερη ως την ψηλότερη τονική περιοχή.  Αυτό που έκανε ο 

Rudd είναι ότι αξιοποίησε τις φυσικές εφέσεις του οργάνου και το εξέλιξε 

εξερευνώντας τους διάφορους ήχους και τα ηχοχρώµατα στο µέγιστο (Baker, 1973).  
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1.5 ΟΙ ∆ΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΟΥ 1980 ΚΑΙ 1990 ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ JAZZ 

Παρότι η δεκαετία του 1970 ήταν πρωτοποριακή γενικότερα για την Jazz µε τo 

µουσικό ρεύµα της Fusion, υπήρχαν πολλοί καλλιτέχνες και ρεύµατα που δεν 

εντάσσονταν στην Fusion και άκµασαν την περίοδο απ’ το 1980 και έπειτα. Στυλ και 

προσεγγίσεις βασισµένες στην πρώιµη εποχή της Dixieland, σε αυτήν της Swing, της 

Bebop και της Free Jazz. Για πολλούς καλλιτέχνες αυτή η επιστροφή στις 

προηγούµενες Jazz εποχές σήµαινε και την επανασύνδεσή τους µε την παράδοση. 

Εκτός όµως από τις κατευθύνσεις στις ρίζες της παράδοσης, η Fusion βρισκόταν 

ακόµη στο προσκήνιο, πλέον µαζί µε νέα ρεύµατα όπως η Smooth Jazz, η 

ηλεκτρονική Avant Garde, καθώς και οι συνδέσεις της Jazz µε την Pop και µε 

µουσικές παραδόσεις άλλων πολιτισµών  (Dicaire, 2006) (Martin & Waters, 2009).  

Για τον αυτοσχεδιασµό, τα πολλά ρεύµατα και οι διαφορετικές µουσικές 

προσεγγίσεις αποδείκνυαν ότι η ιστορία της Jazz δεν προόδευε καθαρά από στυλ σε 

στυλ, µε το κάθε νέο στυλ να αντικαθιστά το παλιό, αλλά προόδευε σε αφθονία, 

καθώς οι νέοι µουσικοί προσέθεταν τις καινούργιες µορφές πειραµατιζόµενοι πάνω 

στη δουλειά των προκατόχων τους.  Τέτοιοι µουσικοί, όπως οι Steve Turre και Robin 

Eubanks, έπαιξαν σηµαντικό ρόλο όσον αφορά τον αυτοσχεδιασµό για την ιστορία 

του jazz τροµπονιού. 

 

1.5.1 STEVE TURRE (1949) 

Ο τροµπονίστας που σε γενικές γραµµές θεωρείται ότι ήταν από τους σπουδαιότερους 

τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 ήταν ο Steve Turre. Γεννηµένος στην Omaha της 

Nebraska το 1949, πήρε από νωρίς τα ερεθίσµατα του στυλ της Νέας Ορλεάνης, όµως 

οι ηχογραφήσεις του J. J. Johnson άλλαξαν τη µουσική αντίληψή του. Ο Turre έγινε 

πολύ γνωστός από τις εµφανίσεις του µε τον τροµπετίστα Woody Shaw, τον 

φηµισµένο Ray Charles, τους Jazz Messengers του Art Blakey, την ορχήστρα των 

Thad Jones και Mel Lewis, την United Nation Orchestra του Dizzy Gillespie, καθώς 

και µέσα από την εξερεύνηση της Latin µουσικής σκηνής κυρίως µε τον Tito Puente.  

Ακούγοντας κάποιος την πρώιµη δουλειά του Turre µε τον Shaw, αντιλαµβάνεται ένα 

στυλ το οποίο είναι βασισµένο σε ιστορικά µοντέλα παιξίµατος, αλλά είναι καθαρά 
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εµπνευσµένο από παραδείγµατα του τροµπετίστα οδηγητή του. Αυτό που έκανε ο 

Turre στο τροµπόνι είναι ότι πρόσθεσε στην πεντατονική κλίµακα διαστήµατα 

µεγαλύτερα της 4
ης

 και 5
ης 

, µέσα από την χρήση διατονικών κλιµάκων ή αρπισµάτων, 

κάτι που είναι από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του έως και σήµερα (Dietrich, 

2005). Το παίξιµό του είναι ακριβές τονικά, βασισµένο στην καθαρή τεχνική του J. J. 

Johnson, και ο ήχος του σχετικά οµοιόµορφος ηχοχρωµατικά σε κάθε έκταση 

(Bernotas, Online Trombone Journal, 1998)
7
.   

Ο Turre ήταν από τους λίγους τροµπονίστες στην µεγάλη ιστορία της jazz που 

εναλλασσόταν από τενόρο τροµπόνι σε µπάσο και αντίστοιχα, αναλόγως µε τις 

ανάγκες της µουσικής και των συνόλων που συµµετείχε (όπως του Ray Charles και 

του Dizzy Gilespie). Επίσης, ένας άλλος παράγοντας που τον έκανε γνωστό, είναι η 

χρήση και άλλων αερόφωνων οργάνων, εκτός του τροµπονιού: τα θαλάσσια κοχύλια. 

Μεγάλα εξωτικά θαλάσσια κοχύλια σε διάφορα µεγέθη και σχήµατα, τα οποία πολλές 

φορές χρησιµοποιούσε αυτοσχεδιαστικά, αλλά και ως αρµονία και συνοδεία στους 

αυτοσχεδιασµούς του τροµπονιού, στους δίσκους του, αλλά και σε συναυλίες, κάτι 

που τον έκανε µοναδικό. Ένας συγκεκριµένος δίσκος του µε το όνοµα ‘Sanctified 

Shells’, αποτελούνταν από ρυθµικό σχήµα, τροµπόνια (σόλο ο ίδιος µε τον Robin 

Eubanks), τροµπέτες (µεταξύ άλλων και ο Dizzy Gillespie) και χορωδία κοχυλιών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Πηγή: http://trombone.org/articles/library/viewarticles.asp?ArtID=4 Πρόσβαση: 13/12/2014  
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1.5.2 ROBIN EUBANKS (1955) 

Ο Eubanks γεννήθηκε το 1955 στην Φιλαδέλφεια, στην Πενσυλβανία των ΗΠΑ µέσα 

σε µουσική οικογένεια.  Έγινε γνωστός µέσα από τις συνεργασίες του µε σχήµατα και 

µουσικούς όπως οι τροµπονίστες Slide Hampton και Steve Turre, το κουιντέτο και τη 

µπάντα του Dave Holland, τον Art Blakey και τους Jazz Messengers και σε πολλές 

δουλειές µε ορχήστρες σε Broadway shows. Παρ’ όλη την µεγάλη εµπειρία που 

αποκόµισε στο ξεκίνηµα της καριέρας του, ο Robin έγινε γνωστότερος µέσα από µια 

ένωση µουσικών στο Brooklyn γνωστή ως οι M-Base. Οι M-Base δεν 

αντανακλούσαν κάποιο είδος στυλ µουσικής, αλλά περισσότερο εφάρµοζαν έναν 

τρόπο σκέψης και δηµιουργίας της µουσικής και αποτέλεσε σηµαντικό παράγοντα για 

τους πρώτους δίσκους του Eubanks (Dietrich, 2005).  

Με επιρροές από την προηγούµενη δεκαετία, που συνέδεε την Jazz µουσική µε την 

Rock και την Funk, η µουσική τoυ Robin εφαρµόστηκε  µέσα από την υιοθέτηση της 

ηλεκτρικής-ηλεκτρονικής µουσικής και της εξέλιξης των οργάνων (ηλεκτρικής 

κιθάρας και ηλεκτρικού µπάσου) που αναπτύχθηκαν στη δεκαετία του 1970. Ήταν ο 

καινοτόµος παίκτης ο οποίος εισήγαγε για τον κόσµο του τροµπονιού ένας είδος 

ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού χειρισµού και επεξεργασίας ανακαλύπτοντας νέους ήχους. 

Μέσα από τους δίσκους του ο Robin εµφανίζεται ως ένας  ολοκληρωµένος και 

µοντέρνος παίκτης, µη συγκαταλεγόµενος σε κάποιο συγκεκριµένο είδος της jazz 

µουσικής, αλλά αποδείκνυε ότι ήταν ευέλικτος σε όλα τα στυλ. Μαζί µε τον φίλο του 

Steve Turre, ο Robin είχε προσαρµόσει πολλά στοιχεία των Latin ρυθµών στους 

δίσκους του, αλλά µπορούσε επίσης να κάνει περίεργους συνδυασµούς 

πειραµατιζόµενος πάνω σε funk και swing ρυθµούς, κάτι που  ταυτοποίησε τη 

µουσική του (Dietrich, 2005).    

Τα σόλο του ήταν πολλές φορές άγρια και δυναµικά, ενώ πολύ επιτυχηµένα 

χρησιµοποιούσε και την plunger σουρντίνα. Ήταν ικανός να παίζει πολύ γρήγορα σε 

διπλάσιο χρόνο σε κάθε tempo, αλλά βασικό στοιχείο του στιλ του ήταν ο 

ενθουσιασµός. Αντίθετα από τους περισσότερους προκατόχους του έπαιζε µε 

µεγάλου ανοίγµατος τενόρο τροµπόνι µε κλειδί, το οποίο εκτός του ότι είχε 

µεγαλύτερο άνοιγµα σωλήνων, είχε και µεγαλύτερη καµπάνα και πιο γεµάτο ήχο 
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στην χαµηλή περιοχή (Eubanks, trombone.org)
8
. Η χρήση του κλειδιού του 

τροµπονιού στους αυτοσχεδιασµούς του, ειδικά στην χαµηλή περιοχή, ήταν µια 

σηµαντική πλευρά του ρόλου που είχε ο Robin στο κουιντέτο του Dave Holland και 

στις συνθέσεις του συνόλου αυτού.  

 

 

 

Robin Eubanks. Πηγή: http://robineubanks.com/photos/ Ανάκτηση: 15/12/14 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Πηγή: http://trombone.org/articles/library/viewarticles.asp?ArtID=36 Πρόσβαση: 30/11/2014 
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2. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΠΑΝΤΕΣ (BIG BANDS) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Την εποχή από το 1935 έως το 1945 περίπου, το swing κυριάρχησε στη µουσική των 

Ηνωµένων Πολιτειών, το µοναδικό είδος στην ιστορία της jazz που κατάφερε να 

επικρατήσει και να έχει τόσο µεγάλη απήχηση σε µια συγκεκριµένη περίοδο. Το 

swing λατρεύτηκε από τους ακροατές, ανέδειξε τους πιο καλούς παίκτες και έκανε 

πλούσιους τους πιο επιτυχηµένους διευθυντές µπαντών. Η εποχή των µεγάλων 

µπαντών είχε έρθει. 

Οι µεγάλες µπάντες είναι ο πρώτος από τους δυο κυριότερους τύπους συνόλων στη 

jazz µουσική, ο δεύτερος είναι τα µικρά σύνολα. Η δοµή των µεγάλων µπαντών από 

τη γέννησή τους στην εποχή του Swing έως σήµερα µπορεί να περιέχει δεκαέξι ή 

δεκαοκτώ και πάνω παίκτες. Τα κυρίαρχα όργανα που την αποτελούν, δοµούνται σε 

οµάδες πνευστών και ρυθµικού σκέλους, ενώ ο αυτοσχεδιασµός µέσα σε αυτές χάνει 

τη µεγάλη ελευθερία του λόγω της σύµπραξης και αλληλεπίδρασης των πολλών 

διαφορετικών οργανοπαικτών που τις αποτελούν. Μια τυπική µοντέρνα µεγάλη jazz 

µπάντα αποτελείται από τρεις οµάδες πνευστών: 5 σαξόφωνα, 3 ως 5 τροµπόνια και 4 

µε 5 τροµπέτες, µε ρόλο για τον κάθε παίκτη να δένει µέσα στην οµάδα του και την 

κάθε οµάδα να δένει µε το σύνολο µε στόχο την παραγωγή ενός ενοποιηµένου και 

σύµφωνου ήχου (Rinzler, 2008).  

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις τρεις µεγάλες µπάντες που ανέδειξαν το τροµπόνι 

σολιστικά και το πώς αυτό εξελίχθηκε µέσα από τις συνεργασίες µουσικών, 

οργανοπαικτών και διευθυντών. Αναφέρονται ειδικότερα οι µπάντες του Duke 

Ellington, του William ‘’Count’’ Basie και  του Stan Kenton και οι κυριότεροι 

τροµπονίστες που αναδείχθηκαν σολιστικά µέσα απ’ αυτές. Οι µπάντες αυτές 

γνώρισαν µεγάλη επιτυχία και κατάφεραν να διατηρηθούν για πολλά χρόνια στη 

διεθνή σκηνή της jazz κουλτούρας, παρά τις οικονοµικές δυσκολίες και των 

δύσκολων συγκυριών που η καθεµιά τους αντίκρισε.  
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2.1 Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΠΑΝΤΑ ΤΟΥ DUKE ELLINGTON 

Μια από τις σπουδαιότερες µπάντες της εποχής του Swing, και για κάποιους ίσως η 

σπουδαιότερη και µε σηµαντική επιρροή µέχρι και στις µέρες µας, ήταν αυτή του 

αµερικανού πιανίστα και συνθέτη Duke Ellington στη Νέα Υόρκη. Καµία εξέλιξη στο 

jazz τροµπόνι της Swing εποχής δεν µπορεί να θεωρηθεί πραγµατική και ακριβής αν 

δεν αναλογιστούµε την προσφορά τριών παικτών που για λίγο καιρό αποτελούσαν 

ίσως την πιο αξιοσηµείωτη οµάδα τροµπονιών ολόκληρης της ιστορίας της jazz. 

Αυτή η οµάδα αποτελούνταν από τους Joseph ‘Tricky Sam’ Nanton, Juan Tizol και 

Lawrence Brown της ορχήστρας του Duke Ellington, και αποτέλεσαν την 

µακροβιότερη οµάδα τροµπονιών της ορχήστρας (1932 – 1944). Αυτό που είναι τόσο 

αξιοσηµείωτο σε αυτό το τρίο είναι ότι, ενώ δεν υπήρχαν πιο ανόµοιοι στιλιστικά 

παίκτες εκείνη την εποχή από αυτούς, όταν έπαιζαν σαν σύνολο έδεναν και ταίριαζαν 

αµέσως σε ένα πολύ ισορροπηµένο και όµορφο µελωδικά τρίο, πράγµα στο οποίο 

συνέβαλε και ο Ellington (Dietrich, 1995, 2005). 

 

2.1.1. JOSEPH “TRICKY SAM” NANTON (1904-1946) 

Ο Joseph Nanton γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1904 και µπήκε στη µπάντα του 

Ellington το 1926, όπου και έµεινε για δύο δεκαετίες, έως το 1946. Στα πρώτα του 

χρόνια µε το σύνολο αυτό, ήταν ο πιο τακτικός του τροµπονίστας και εµφανιζόταν 

παίζοντας µε ανοιχτή καµπάνα, αλλά και χρησιµοποιώντας την plunger σουρντίνα 

του, µε τα συνακόλουθα γρυλίσµατα και «wa-wa». Ο Nanton, ήταν ο πρώτος από 

τους τρεις που µπήκε στην ορχήστρα του Ellington και ο καλύτερος εκφραστής του 

plunger και του growl στυλ, το οποίο κληρονόµησε από τον τροµπετίστα και 

συνάδελφό του στην ορχήστρα, Bubber Miley. Αυτό το στυλ ήταν αναγνωρισµένο 

µοναδικά στην ορχήστρα του νεαρού τότε Ellington και έγινε γνωστό αργότερα ως 

“jungle style”.  
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Joe Nanton. Πηγή: http://www.jazz.com/encyclopedia/tricky-sam-nanton-joseph-n-irish Ανάκτηση: 15/12/2014 

 

 

Ο Nanton στον αυτοσχεδιασµό του σπανίως έπαιζε µε διαφορετικό χαρακτήρα από 

αυτόν του growl (εκτός από τις περιπτώσεις που έπαιζε σε σύνολο), επειδή 

πρωτίστως θεωρούνταν - από «τροµπονιστικής» άποψης - περιορισµένος παίκτης. 

Είχε δηλαδή ένα τραχύ και θορυβώδες ηχόχρωµα, όχι τόσο ανεπτυγµένη τεχνική 

ικανότητα µε το slide και µια περιορισµένη έκταση που παρόλα αυτά  ήταν 

επικεντρωµένη στην ψηλή περιοχή του οργάνου. Παρότι είχε αυτές τις τεχνικές 

δυσκολίες, µπορούσε να παίζει συναρπαστικά σόλο το ένα µετά το άλλο, ακόµη και 

σε γρήγορο τέµπο, χωρίς σχεδόν να χάνει νότα και έξυπνα εκµεταλλευόµενος το 

γεγονός ότι µπορούσε να παίξει µε την plunger σουρντίνα, ουσιαστικά µιλώντας µέσα 

από το όργανο.  Μολονότι το στυλ των αυτοσχεδιασµών του ήταν βασισµένο σε 

µερικές µόνο νότες, έβγαινε πολύ αποτελεσµατικό και φυσικά ο ίδιος ενθαρρυνόταν 

γι αυτό από τον Ellington (Dietrich, 1995). Τρία από τα πολυάριθµα σόλο του που 

αξίζει να σηµειωθούν είναι αυτά στο ‘’Old Man Blues’’(1930, πρώτη εκτέλεση), 

‘’Ko-Ko’’(1940) και ‘’C-Jam Blues’’(1942). Πολλοί ίσως από τους συναδέλφους του 

στην ορχήστρα έπαιζαν µε πιο γλυκό ήχο, γρηγορότερα, ίσως και δυνατότερα απ τον 

Nanton, όµως ο Joe κατείχε περισσότερο από κάθε άλλον το χάρισµα της 

επικοινωνίας µέσω της µουσικής, κάτι το οποίο αποτελεί και την ουσία οποιασδήποτε 

µουσικής (Dietrich, 1995).  
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2.1.2 JUAN TIZOL (1900 – 1984) 

Για το πρώτο µισό της ιστορίας της jazz, ένας µόνο αρκετά αναγνωρισµένος παίκτης 

έπαιζε µε τροµπόνι µε κλειδιά. Ένα από τα µακροβιότερα µέλη της µπάντας του 

Ellington (15 χρόνια µέλος), ο Juan Tizol καθόρισε τη θέση του εκεί µε αυτό το 

όργανο, παρότι δεν ήταν ένας καθαρόαιµος παίκτης της jazz. Γεννηµένος το 1900 στο 

San Juan του Πουέρτο Ρίκο, ο Tizol  προερχόταν από διαφορετική µουσική παιδεία, 

ξεκινώντας πρώτα να παίζει βιολί, έπειτα τροµπόνι µε κλειδιά και ευφώνιο στη 

σχολική µπάντα, στην τοπική όπερα και σε µπαλέτα και χορευτικές µπάντες. Η άφιξή 

του στη Νέα Υόρκη έγινε µε αφορµή µια περιοδεία µιας µπάντας απ το Πουέρτο 

Ρίκο. Το γεγονός ότι είχε ήδη αποκτήσει πλούσια εµπειρία τον έκανε να καταφέρει να 

εδραιωθεί στην πόλη, ώσπου να έρθει και το κάλεσµα από τον Duke Ellington το 

καλοκαίρι του 1929.  

Παρότι ο Tizol δεν ήταν θερµός αυτοσχεδιαστής της jazz και σπανίως εµφανιζόταν 

ως σολίστας στη µπάντα του Duke, ο Ellington ανακάλυπτε συνεχώς καινούργιες 

ενορχηστρωτικές ιδέες για τον ίδιο και τον ρόλο του στην ορχήστρα. Το κατάφερε 

αυτό ενορχηστρώνοντας τον ήχο του ειδικού τροµπονιού του µε τον ήχο της οµάδας 

των σαξοφώνων, δίνοντάς του µάλιστα και τον ηγετικό ρόλο. Το δέσιµο αποδείχθηκε 

πολύ όµορφο, καθώς µαζί µε την οµάδα των σαξοφώνων, βοήθησε και η καθαρότητα, 

και η ακριβής άρθρωση (και λόγω του οργάνου) του παιξίµατος του Tizol (Dietrich, 

1995). Ήταν ένας παίκτης που έµπνεε τον σεβασµό ως τροµπονίστας, για την 

καταπληκτική του ευχέρεια στην γρήγορη ανάγνωση, για το ότι αποτέλεσε 

επιτυχηµένα τον κύριο άξονα της οµάδας των τροµπονιών, αλλά και για το ότι 

υπήρξε βοηθός και συνθέτης της ορχήστρας, δίνοντάς της έναν πιο εξωτικό ήχο. Τα 

κοµµάτια ’Caravan’, ‘Pyramid’ (1938), όπως και η µπαλάντα ‘Lost in 

Meditation’(1938), αποτελούν µέρος της δηµιουργικότητάς του. 
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Τα χάλκινα της µπάντας του Ellington το 1940. Οι τροµπονίστες από αριστερά προς δεξιά: Joseph Nanton, Juan 

Tizol, Lawrence Brown. Πηγή:  https://jazzlives.files.wordpress.com/2013/01/dukes-brass-c-1940.jpg Ανάκτηση: 

15/12/2014 

 

 

 

2.1.3 LAWRENCE BROWN (1907 – 1988) 

Μέρος της ιδιοφυίας του Duke Ellington ήταν η επιλογή παικτών οι οποίοι είχαν 

αναπτύξει µια ξεχωριστή ατοµική µουσική φωνή. Έπειτα προσδιόριζε το πόσο 

καλύτερα µπορούσε να χρησιµοποιήσει αυτή τη φωνή ώστε να επεκτείνει το µουσικό 

του όραµα. Όταν πρόσθεσε έναν τρίτο τροµπονίστα στην ορχήστρα του το 1932, 

πρόσθεσε έναν από τους πιο ευέλικτους και πολύπλευρους παίκτες που είχε ποτέ του 

απασχολήσει. Το όνοµά του ήταν Lawrence Brown και καταγόταν απ’ το Lawrence 

του Κάνσας.  

 Αυτό που τράβηξε την προσοχή του Ellington ήταν η καταπληκτική για την εποχή 

προσέγγιση του Brown στο στυλ της µπαλάντας, µε έναν πολύ απαλό και ταυτόχρονα 

κοµψό ήχο, στοιχείο µέσα απ’ το οποίο ο Brown αναδείχθηκε µέσα στη µπάντα και 

αργότερα ανέδειξε και τον ήχο αυτής. ∆εν ήταν µόνο όµως ο ροµαντικός τρόπος µε 

τον οποίο προσέγγιζε την µπαλάντα, που εντυπωσίασε τους µουσικούς, αλλά και η 
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ταχύτητα και η ευκρίνεια στο παίξιµό του. Τα σόλο του στα κοµµάτια «The Sheik of 

Araby» και «Best Wishes» αναδεικνύουν αυτό του το ταλέντο. 

Παρότι υπήρχαν αρκετοί κριτικοί της εποχής που κατέκριναν τον Brown σχετικά µε 

το πόσο καλά ο ήχος του έδενε µε τη µπάντα του Ellington, ο Duke  τον 

χρησιµοποιούσε πολύ συχνά σε πληθώρα διαφορετικών στιλιστικών του έργων. 

Επίσης ο Brown αποτέλεσε τον ηγέτη του section των τροµπονιών χάρη στην 

καθαρότητα και την ακρίβεια του παιξίµατός του, αλλά και στις πολύ µικρές 

πιθανότητές του να κάνει παικτικά λάθη (Dietrich, 1995). 
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2.2 Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΠΑΝΤΑ ΤΟΥ COUNT BASIE 

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1930 ως τα µέσα αυτής του 1940, άλλη µια πολύ 

επιτυχηµένη και δηµοφιλής µπάντα γεννήθηκε, αυτή τη φορά στην πόλη του Kansas, 

του ηγέτη και πιανίστα Count Basie. Η µπάντα του William Count Basie, όπως ήταν 

το πραγµατικό του όνοµα, έγινε διεθνώς αναγνωρισµένη για την αίσθηση του swing 

της, καθώς καθιέρωσε και σταθεροποίησε έναν παλµό swing, του οποίου η ουσία 

ήταν τα καθαρά και ενοποιηµένα 4/4 στο µέτρο.  

Παρότι ήταν φηµισµένη για την απλότητα των µουσικών θεµάτων της,  οι ερωτήσεις 

- απαντήσεις των χάλκινων και των ξύλινων πνευστών στις µεγαλύτερες 

ενορχηστρώσεις (“call and response”), έπαιρναν το θεµατικό τους υλικό από το 

ρυθµικό σκέλος της µπάντας, ενώ έκαναν πολύ εµφανή τη διαφορά των δυναµικών 

µέσα στο σχήµα. Ο Basie µε το πιάνο επεξεργαζόταν, υποβοηθούσε αρµονικά, τόνιζε 

τις µουσικές φράσεις και τα ρυθµικά σχήµατα των αυτοσχεδιαστών του, συχνά 

παρακινώντας τους να ανταγωνιστούν µεταξύ τους την ώρα των αυτοσχεδιασµών 

τους. Αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά που ανέδειξαν και τον ίδιο και έκανε και τη 

µπάντα να παίζει µε µια απίστευτη ρυθµική κίνηση, συνδυάζοντας χαλαρότητα και  

ενθουσιασµό (LaBlanck, 1990). Κατά τη διάρκεια της περιόδου µεταξύ 1930 και 

1940 η µουσική της εννεαµελούς µπάντας ήταν βασισµένη σε µουσικές φράσεις των 

blues, µια κληρονοµιά των µπαντών περιοδείας της πρώιµης εποχής του Dixieland, 

ενώ οι µεταγενέστερες και λαµπερότερες ενορχηστρώσεις από το 1951 και έπειτα, 

µεγάλωσαν και τον αριθµό της σε δεκατρείς έως και δεκαέξι παίκτες. Οι θέσεις για τα 

τροµπόνια µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1950 ήταν τρεις, αλλά σε µεταγενέστερη 

εποχή της µπάντας, προστέθηκε άλλη µια (Stroff, 1996) .  

Πολλοί γνωστοί και καλοί τροµπονίστες συνεργάστηκαν µε τη µεγάλη µπάντα του 

Count Basie κατά τη διάρκεια της µακροχρόνιας ζωής της ως τα µέσα της δεκαετίας 

του 1980. Αυτοί ήταν οι Bill Hughes, Denis Wilson, George Hunt, Benny Morton και 

Dan Minor, αλλά εκείνοι που ξεχώρισαν σολιστικά µέσα από αυτήν ήταν οι J. J. 

Johnson (ο οποίος αναφέρεται στο προηγούµενο κεφάλαιο), Vic Dickenson, Dicky 

Wells και αργότερα ο Al Grey. 
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2.2.1 DICKY WELLS (1910 - 1985) 

 

Ο Dicky Wells ήταν ο πρώτος σηµαντικός τροµπονίστας της µπάντας του Count 

Basie. Παρότι είχε περάσει από πολλά σύνολα και µπάντες, συµπεριλαµβανοµένων 

των µπαντών του Fletcher Henderson, του Elmer Snowden και του Benny Carter, o 

Wells  έγινε ευρέως γνωστός στους κύκλους της jazz σκηνής στα τέλη της δεκαετίας 

του 1930 µέσα από τη µπάντα του Basie. Ήταν ο µακροβιότερος τροµπονίστας της 

µπάντας µένοντας και παίζοντας εκεί απ’ το 1938 ως το 1945 και την τριετία απ’ το 

1947 ως το 1950, όταν και η µπάντα του Basie διαλύθηκε προσωρινά. 

 

Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα του Wells ήταν το ιδιαίτερο ηχόχρωµα του 

παιξίµατός του. Είχε έναν σκοτεινό, γεµάτο και µεγαλοπρεπή ήχο, καλά ελεγχόµενο 

τόσο στη χαµηλή όσο και στην ψηλή περιοχή του οργάνου και µια εξαιρετική 

ικανότητα να εκφράζεται περισσότερο µέσα απ’ αυτόν. Η απλοϊκότητα των 

µελωδικών του γραµµών και το έντονο βιµπράτο – παραγόµενο περισσότερο από τα 

χείλια κι όχι τον αέρα – προσέθετε περισσότερη οµορφιά στον ήχο του. Μέσα από 

τους αυτοσχεδιασµούς του µπορούσε να επικοινωνήσει µε τον ακροατή και να 

διηγηθεί µια ιστορία, ιδιαίτερα σε κοµµάτια µε αργό ρυθµό, βασισµένα στη blues 

κλίµακα, γεγονός που αναδείκνυε τη δηµιουργικότητα της φαντασίας του. 

 

Οι ηχογραφήσεις των αυτοσχεδιασµών του στα τέλη του 1930 µε αρχές του 1940 

χρήζουν προσοχής. Κατά τη διάρκεια του 1939, και για τα δεδοµένα της εποχής, 

φαινόταν ότι το παίξιµό του ήταν ολοκληρωµένο από κάθε τεχνική ή µουσική άποψη 

και αρκετά από τα σόλο του εκείνη τη χρονιά έχουν µείνει στην ιστορία ως µέρος των 

κλασικών σόλο της swing εποχής. Με τη µεγάλη µπάντα του Basie, οι 

αυτοσχεδιασµοί του στο “Taxi War Dance” και στο “Miss Thing” αποκαλύπτουν 

περισσότερο τα δικά του χαρακτηριστικά, γεγονός που αργότερα οδήγησε τους 

συναδέλφους του στο να ονοµάσουν γενικότερα τον αυτοσχεδιασµό του ως “Dikie’s 

Dream” (Dietrich, 2005). 
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2.2.2 VIC DICKENSON (1906 - 1984) 

 

Ο Vic Dickenson έγινε γνωστός µέσα από τη συνεργασία του σαν σολίστας µε τη 

µπάντα του Count Basie, παρότι έµεινε σε αυτήν λίγο παραπάνω από έναν χρόνο, το 

1940. Αντικατέστησε τον µέχρι τότε τροµπονίστα Benny Morton, συµπληρώνοντας 

την οµάδα που τότε αποτελούνταν απ τους Dicky Wells και Dan Minor. Το στυλ του 

Vic στον αυτοσχεδιασµό ήταν περισσότερο απλοϊκό παρά σύνθετο, ενώ παράλληλα 

θεωρούνταν λυρικό και κωµικό. Άκουγε τον Louis Armstrong  τη δεκαετία του 1920, 

αλλά και η συνεργασία του µε τον συνάδελφό του στη µπάντα Dicky Wells, τον 

επηρέασαν σηµαντικά.  

 

Το παίξιµό του, µε γρυλίσµατα µέσα στο όργανο, η χιουµοριστική του αίσθηση και η 

αίσθηση κατά καιρούς ενός τεµπέλικου στυλ, έδιναν µια ιδιαίτερη υφή στο άκουσµα 

του αυτοσχεδιασµού του. Το ηχόχρωµά του ήταν απαλό και µουντό, µια ακριβής 

προέκταση του τρόπου µε τον οποίο µιλούσε και τραγουδούσε. Παρά το ότι γενικά 

έπαιζε απαλά και όχι δυνατά, µπορούσε να γίνει απρόβλεπτος. Μπορούσε να 

παρασυρθεί και να παίξει µε µεγάλο πάθος όταν το µουσικό του περιβάλλον το 

επέβαλε, ενώ χρησιµοποιούσε συχνά στις µουσικές του φράσεις το staccato και 

µπορούσε να κλείσει το σόλο του µε µια απότοµη νότα. Οι πιο αξιοσηµείωτοι 

αυτοσχεδιασµοί του στις ηχογραφήσεις µε τον Count Basie το 1940 περιλαµβάνονται 

στα κοµµάτια “I Never Knew’’ (όπου µπορεί ν’ ακουστεί και σε αντίθεση µε τον 

Dicky Wells) και στο “The World is Mad” (Dietrich, 2005).   
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2.2.3 AL GREY (1925 - 2000) 

Ο Al Grey αποτέλεσε έναν θρύλο για το jazz τροµπόνι και έγινε ιδιαίτερα γνωστός 

παικτικά για την καταπληκτική χρήση της plunger σουρντίνας. Γεννηµένος το 1925, 

άνθισε µουσικά στα τέλη της δεκαετίας του 1950, όταν και εντάχθηκε το 1957 στη 

µεγάλη µπάντα του Count Basie. Κατά τη διάρκεια της ζωής του όµως συνεργάστηκε 

και µε πολλά άλλα σχήµατα και καλλιτέχνες που βρισκόταν στην ελίτ της jazz 

σκηνής, συµπεριλαµβανοµένων - εκτός της µπάντας του Basie - των Benny Carter, 

Lionel Hampton, Frank Sinatra, Dizzy Gillespie και Ella Fitzgerald (McDougall, ITA 

Journal, 2000). Ο Grey έµεινε στη µπάντα του Basie ως το 1961, ενώ επέστρεψε σε 

αυτήν το 1964 και έµεινε παίζοντας κυρίως σε αυτήν έως το 1977. Την µεγαλύτερη 

δηµοσιότητα την γνώρισε µέσα από τη µπάντα καθώς κατείχε συνεχώς εξέχουσα 

θέση εκείνη την περίοδο.  

Το στυλ του Grey, όπως προαναφέρθηκε, στηριζόταν κατά βάση στη χρήση της 

plunger σουρντίνας. Παρά το γεγονός ότι δέχτηκε επιρροή από πολλούς µοντέρνους 

παίκτες Bop της δεκαετίας του 1940, παρέµεινε πιστός σε προηγούµενα παικτικά 

στυλ. Η συναναστροφή του µε τον Joseph Nanton της µπάντας του Ellington στα 

πρώτα του χρόνια στη jazz σκηνή επηρέασε αργότερα στο µέγιστο την απόδοση του 

στην τεχνική της σουρντίνας αυτής. Ο Al όµως είχε και µια ιδιαίτερη ικανότητα στο 

να αποδίδει µε εξαιρετική εκφραστικότητα τις µπαλάντες. Σε πολλές ηχογραφήσεις 

του µάλιστα, ο συνδυασµός και των δυο χαρακτηριστικών είναι εµφανής, 

καθιερώνοντάς τον ως έναν λυρικό αυτοσχεδιαστή. Καθότι νέος στην µπάντα, όλους 

τους αυτοσχεδιασµούς τους έπαιρναν οι βετεράνοι συνάδελφοί του, Benny Powell 

και Henry Coker.  Πολύ σύντοµα όµως ο Basie τον εµπιστεύτηκε και τον ανέδειξε µε 

µια πληθώρα σηµείων για αυτοσχεδιασµό όπως στα “Half Moon Street” και “Segue 

in C” του Frank Wess. Οι αυτοσχεδιασµοί του στα “I Can’t Stop Lovin’ You” και “I 

Need to Be Bee’d With” αναδεικνύουν το χαρακτηριστικό του παίξιµο (Dietrich, 

2005). O Basie βοηθούσε επίσης τον Grey µε τη διαχείριση του παιξίµατος της 

plunger σουρντίνας, όταν χρειαζόταν να παίζει συνοδευτικά πίσω από την φωνή του 

τραγουδιστή της µπάντας, Joe Williams. Αυτό έκανε τον Grey πιο δηµιουργικό και 

τον ανέδειξε παράλληλα και ως έναν ευαίσθητο συνοδό και για τους τραγουδιστές 

που ανέδειξε η µπάντα µετέπειτα στην πορεία της (Bernotas, ITA Journal, 1994). 
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2.3 Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΠΑΝΤΑ ΤΟΥ STAN KENTON 

 

Κατά τη διάρκεια της µακρόχρονης ιστορίας της, η µεγάλη µπάντα του Stan Kenton 

προκάλεσε δυνατή αίσθηση τόσο στους υποστηριχτές της όσο και σ’ αυτούς που δεν 

πίστευαν στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της, παρά τις πολλές της επιτυχίες. Είναι αλήθεια 

ότι πολλή από τη µουσική της µπάντας αυτής παραγόταν κυρίως για τους χορευτές, 

µε εκχωρήσεις κατά καιρούς και άλλων δηµοφιλών στυλ εκτός του swing. 

Εισάγοντας προχωρηµένες ενορχηστρωτικές τεχνικές, αρµονίες και ρυθµούς, όπως 

και καινούργιες ιδέες για το πώς θα έπρεπε να ακούγεται µια µπάντα, 

ενσωµατώνοντας στην jazz και το κλασικό είδος, ο Kenton άλλαξε για πάντα την 

jazz.  Ήταν από τις πιο επιτυχηµένες µπάντες τη δεκαετία του 1940 και από τις 

µακροβιότερες, καθώς παρέµεινε αδιάλυτη µέχρι και τις επόµενες του 1950, 1960 και 

1970.  

Τρεις αναγνωρισµένοι µεγάλοι τροµπονίστες συνέβαλαν καθοριστικά στη µπάντα 

αυτή ανά εποχή, ο Kai Winding, ο Frank Rosolino και ο Carl Fontana. Υπήρχαν 

φυσικά και άλλοι αξιοσηµείωτοι σολίστες όπως οι Milt Bernhart, Eddie Bert, Bob 

Fitzpatrick και Bill Russo, αλλά οι τροµπονίστες της µπάντας του Kenton ήταν κάτι 

περισσότερο από µερικοί καλοί αυτοσχεδιαστές. Η οµάδα των τροµπονιών εκεί 

αποτελούσε µια δύναµη. Και αυτό γιατί δε θα µπορούσε κάποιος να µην αναλογιστεί 

τον µεγάλο και πλούσιο ήχο που προερχόταν απ’ τα τροµπόνια. Ήταν η πρώτη 

µεγάλη µπάντα που χρησιµοποιούσε πέντε τροµπονίστες και µάλιστα µε την 

εισαγωγή του µπάσου τροµπονιού (και καµιά φορά της τούµπας ή και δύο µπάσων 

τροµπονιών), ένα από τα ουσιαστικότερα ηχητικά γνωρίσµατα της µπάντας (Sparke, 

2010). Ονόµατα όπως οι Bart Varsalona, George Roberts και Kenny Shroyer  ήταν 

από τους πιο γνωστούς τροµπονίστες τις δεκαετίες του 1940 και 1950 που 

χρησιµοποίησαν ποτέ το µπάσο τροµπόνι στην jazz και εξελίχθηκαν αργότερα µε  

αυτό (Bauer, ITA Journal, 1983). 

Οι αυτοσχεδιασµοί στα τροµπόνια, που εύκολα θα αναγνώριζε κάποιος στη µπάντα 

του Kenton, ήταν τεχνικά περισσότερο απλοϊκοί, λόγω του ότι ο σολίστας έπαιζε 

συνήθως αρκετά δυνατά. Αυτό είναι και ένα από τα γενικότερα γνωρίσµατα και της 

µπάντας, το ότι θεωρούνταν λόγω εντάσεως µία από τις πιο δυνατές της εποχής. 
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Αλλά δεν ήταν µόνο η ένταση στους αυτοσχεδιασµούς που έκανε την εντύπωση, 

αλλά κι ότι προσέδιδε ενέργεια, συνδυάζοντας ρυθµικότητα, ακόµα κι όταν τα 

ρυθµικά µοτίβα δεν ήταν τόσο πολύπλοκα (Bauer, ITA Journal, 1982).  

 

2.3.1 KAI WINDING (1922 – 1983) 

Ο Kai Winding ήταν γνωστότερος ίσως µέσα από την συνεργασία του µε τον J. J. 

Johnson και το γκρουπ µε το ντουέτο τους τη δεκαετία του 1950, αλλά η συνεργασία 

του µε την µπάντα του Kenton ήταν τόσο σηµαντική, όσο σηµαντική ήταν και για την 

εξέλιξη των τροµπονιών της ορχήστρας. Ο Winding ήταν ο ηγέτης της οµάδας των 

τροµπονιών τη διετία 1946-47 και πιθανότατα το πιο σηµαντικό µέλος ολόκληρης της 

µπάντας της περιόδου. Το στυλ του ήταν µοναδικό και ο Kenton του έδινε µεγάλη 

ελευθερία. Μπορούσε να αλλάζει τα µουσικά στοιχεία και τις κατευθύνσεις ανάλογα 

µε τη δική του µουσική αντίληψη και παρά τη δυσκινησία του οργάνου, έκανε την 

υπόλοιπη οµάδα να τον ακολουθεί πιστά, ακόµα κι όταν απαιτούνταν ταχύτητα, 

ελαφρότητα και ευκινησία στα κοµµάτια (Sparke, 2010). Οι κύριοι ενορχηστρωτές 

της µπάντας, ο Pete Rugolo και ο Gene Roland για εκείνη την περίοδο, του έδιναν 

µεγάλη ελευθερία στους αυτοσχεδιασµούς του, σε αργά και γρήγορα σηµεία, σε 

πληθώρα διαφορετικών στυλ, καθαρού swing, bebop στυλ, µπαλάντας και Latin 

µελωδιών. Από τους πολλούς αυτοσχεδιασµούς του, όπως στο “Lover Man” το 1946, 

αποδείκνυε συνεχώς ότι το στυλ του ήταν πλήρες και οργανωµένο, κάτι που 

αντικατόπτριζε και το στυλ όλης της οµάδας (Dietrich, 2005).  

 

2.3.2. FRANK ROSOLINO (1926 - 1978) 

Ένας ακόµη µεγάλος τροµπονίστας, που έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην ορχήστρα του 

Kenton ήταν ο Frank Rosolino. Γεννηµένος στο Detroit το 1926 ξεκίνησε από µικρή 

ηλικία το τροµπόνι και εξελίχθηκε σε έναν εξαίρετο µουσικό, τροµπονίστα, 

τραγουδιστή και κωµικό. Το εκφραστικό του στυλ, ο προσωπικός του ήχος µαζί και 

µε το χιούµορ, είτε παίζοντας είτε τραγουδώντας, τον καθιέρωσαν αργότερα στην 

πορεία του ως έναν εξαιρετικό παίκτη στην jazz σκηνή του Los Angeles (Feather & 

Gitler, 1999). 
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Η δουλειά του Rosolino µε τη µπάντα του Kenton είχε να κάνει κυρίως µε τον 

αυτοσχεδιασµό. Ο Kenton, έχοντας καθιερώσει τον εαυτό του τόσο καλλιτεχνικά όσο 

και σε θέµατα προβολής, ήταν ικανός να αναδείξει τα µεγάλα αστέρια της µπάντας 

του µέσα από µικρότερα σύνολα της ίδιας της µπάντας στα µέσα της δεκαετίας του 

1950. Πολλά από τα κοµµάτια που ηχογραφήθηκαν εκείνη την περίοδο είχαν την 

υπογραφή του Rosolino. ∆εν ήταν µόνο η τεχνική ικανότητα του Frank που τον 

ανέδειξε τόσο, όσο η αίσθησή του στο να παίζει swing και να τραγουδά εναλλάξ µε 

το παίξιµο. Ο κωµικός του χαρακτήρας στο τραγούδι φανερωνόταν και στον ήχο του 

στο τροµπόνι, ενώ κατά πολλούς ήταν απ τους κορυφαίους τροµπονίστες της εποχής 

του, κατέχοντας τα καλύτερα χαρακτηριστικά των προκατόχων του: την καινοτοµία 

του bebop στυλ και την καθαρότητα της άρθρωσης του J. J. Johnson, τη δυναµική 

ενέργεια του Bill Harris, ενώ δεχόταν παράλληλα πολλές επιρροές κι από άλλους 

µουσικούς εκτός των τροµπονιστών.  Πάνω απ όλα όµως, η φαντασία και η 

δηµιουργικότητά του ήταν από τις πιο σηµαντικές κληρονοµιές που άφησε πίσω του .  

  

 

2.3.3 CARL FONTANA (1928 - 2003) 

Ο Carl Fontana ήρθε στην προσοχή των παικτών του τροµπονιού, αν όχι στο 

γενικότερο κοινό της jazz, στα µέσα της δεκαετίας του 1950 µέσα από αξιοσηµείωτες 

περιοδείες µε τις µπάντες των Woody Herman και Stan Kenton. Η ευκίνητη τεχνική 

του (όχι τόσο περιοριστική στο bebop στυλ αλλά µε µια µίξη του bop και του swing), 

ο απαλός και µαλακός ήχος στο στυλ της µπαλάντας, τον ανέδειξαν µέσα απ τη 

µπάντα του Kenton. Περισσότερο όµως από όλα τα χαρακτηριστικά του, τον ανέδειξε 

η καταπληκτική του ικανότητα στο doodle-tonguing. Μέχρι τότε, η άρθρωση 

παιξίµατος για το παίξιµο σε γρήγορα περάσµατα µε marcato ή staccato γινόταν µε 

διπλή ατάκα της γλώσσας, προφέροντας ο οργανοπαίκτης τις συλλαβές «ντα» και 

«γκα» µέσα στο επιστόµιο. Με την καινούργια τεχνική του Fontana, ειδικά για τον 

αυτοσχεδιασµό στην jazz και για το swing, οι συλλαβές αντικαταστάθηκαν µε τις 

‘’da’’ («ντα») και ‘’ul’’ («ουλ») προσφέροντας γρήγορο παίξιµο σε περάσµατα µε 

legato (Mc Chesney, ITA Journal, 1995). Αυτή του η ικανότητα τον βοηθούσε να 

παίζει µε καθαρότητα και άνεση βελτιώνοντας τις µουσικές του φράσεις, και η 
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µπάντα του Stan Kenton τον βοήθησε να την µεταδώσει προς τα έξω. Το µοντέλο 

παιξίµατός του καθιερώθηκε από πάρα πολλούς παίκτες των νεότερων γενιών και 

φτάνει ως τις µέρες µας.  

Παρότι ο Fontana, που µπήκε στη µπάντα του Kenton το 1955, έµεινε για λίγο 

παραπάνω από χρόνο, άφησε πίσω του αξιοσηµείωτες ηχογραφήσεις και σόλο µε την 

παρουσία του στα άλµπουµ «Kenton in Hi-Fi», «Contemporary Concepts» και 

«Cuban Fire» της περιόδου (Hanlon, ITA Journal, 1998). 

 

2.3.4. BART VARSALONA (1918 – 1984) 

Ο πρώτος τροµπονίστας που εισήγαγε ποτέ το µπάσο τροµπόνι στην jazz µουσική και 

ειδικότερα στις µεγάλες µπάντες ήταν ο Bart Varsalona της µπάντας του Kenton. Ο 

Varsalona εντάχθηκε στη µπάντα µε τενόρο τροµπόνι το 1942 και πιθανότατα την 

επόµενη χρονιά έκανε την αλλαγή µε το µπάσο. Το γεγονός ότι το αγαπηµένο όργανο 

του  Kenton ήταν το τροµπόνι, το ότι είχε µεγάλο πάθος για την χαµηλή περιοχή, 

όπως επίσης και για την εντύπωση που έδινε η µεγάλη διαφορά που έκανε σε 

αντίθεση µε την ψηλή περιοχή των τροµπετών (Sparke, 2010), βοήθησε στο να 

διατηρηθεί και να αναδειχθεί το όργανο αυτό µέσα στην ορχήστρα. Ο µεγάλος και 

γεµάτος ήχος του οργάνου µέσω του Bart, αποτελούσε τη βάση της µπάντας και ήταν 

όντως ένα από τα κυριότερα γνωρίσµατα της ορχήστρας. Το στυλ του Varsalona ήταν 

διαφορετικό από αυτό των υπόλοιπων συναδέλφων του στη µπάντα. Η θέση που 

κατείχε δεν του επέτρεπε να αυτοσχεδιάζει  και να «τραγουδά» µέσα απ’ το όργανο. 

Το στυλ του ήταν κυρίως επιθετικό, όπως αυτό της πρώτης τροµπέτας της µπάντας, 

δίνοντας ένα µεγάλο φάσµα έκτασης στην ορχήστρα, ενώ σε πολλά σηµεία της 

µουσικής παρουσίαζε ισχυρά δείγµατα αφοµοίωσης της τεχνικής του νέου τότε 

οργάνου. Ο Varsalona ήταν κάτι παραπάνω από πρώτος µπάσο-τροµπονίστας στη 

jazz. Ήταν ο πρωτοπόρος στο είδος του και ένας κεντρικός παράγοντας στην ιστορία 

της µεγάλης µπάντας στη jazz, προσφέροντας πάνω απ’ όλα νέα ακουστικά 

ερεθίσµατα  και νέες ιδέες στο είδος (Pollard, ITA Journal, 2001). 
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3. ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΣΥΝΟΛΑ (JAZZ COMBOS) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό της jazz είναι ο αυτοσχεδιασµός και βασικό καθήκον 

ενός αυτοσχεδιαστή είναι το να παίρνει την ευθύνη για τη δηµιουργία του ήχου που 

θα παράγει, του τονικού ύψους και του ρυθµού που θα παίξει, στοιχεία τα οποία µε τη 

σειρά τους αποτελούν τα κύρια µέσα δηµιουργίας των µουσικών σχέσεων και δοµών 

για τον αυτοσχεδιασµό. Για την jazz, ο τύπος συνόλου που µπορούσε να αναδείξει 

καλύτερα τον ατοµικό αυτοσχεδιασµό ήταν το µικρό σύνολο (combo), που αντίθετα 

µε την µεγάλη µπάντα ήταν πιο ελεύθερος και µπορούσε να έχει µεγαλύτερη 

διάρκεια, καθώς αποτελούσε την πλειονότητα της µουσικής του συνόλου. Το µικρό 

σύνολο και η µεγάλη µπάντα εκφράζουν µε διαφορετικό µουσικό τρόπο την 

αλληλοεπίδραση των µουσικών τους ως αποτέλεσµα του διαφορετικού µεγέθους των 

δυο τους και του ρόλου της σύνθεσης της µουσικής στο καθένα (Berliner, 1994) 

(Rinzler, 2008). 

Το µικρό σύνολο αποτελείται τυπικά από 3 ως 6 άτοµα, ενώ η µεγάλη µπάντα από 

δεκαέξι και πάνω. Ο µικρότερος αριθµός µουσικών στην πρώτη περίπτωση και ο 

ξεχωριστός ρόλος του κάθε µουσικού σηµαίνει ότι ο συνθέτης µπορεί να 

προκαθορίσει την µουσική εµφάνιση του µικρού συνόλου σε σηµαντικά µικρότερο 

βαθµό απ’ ότι στη µεγάλη µπάντα. Και αυτό το κάνει συνήθως συνθέτοντας σε ένα 

κοµµάτι την βασική µελωδία και την αρµονική της ακολουθία. Παρότι η αρµονική 

ακολουθία χρησιµοποιείται σε όλη τη διάρκεια της εµφάνισης, η υπόλοιπη µουσική 

που παίζεται περιλαµβάνει κυρίως τον αυτοσχεδιασµό. Ακόµα και η ίδια η µελωδία, 

µπορεί µέσα στο µικρό σύνολο να ερµηνευτεί διαφορετικά από παίκτη σε παίκτη, 

λόγω αυτής της ελευθερίας (Berliner, 1994) (Rinzler, 2008). 

Τα µικρά σύνολα άνθισαν την περίοδο της Bebop, δηλαδή από τα µέσα της δεκαετίας 

του 1940 και έπειτα, όταν η εποχή των µεγάλων µπαντών άρχισε να φθίνει. Το 

τροµπόνι, µέσω των µικρών συνόλων της jazz έλαβε κι αυτό αναγνώριση, αλλά 

συγκριτικά µικρότερη από τα άλλα πνευστά όργανα της jazz, όπως το σαξόφωνο και 

η τροµπέτα, που κατείχαν τον κυρίαρχο ρόλο στον αυτοσχεδιασµό µετά το πέρας της 

εποχής του Swing. Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούν οι περιπτώσεις των Urbie 

Green και James Louis Johnson οι οποίοι έγιναν γνωστότεροι στον κόσµο της jazz 

µέσα από τα µικρά σύνολα που έπαιζαν.  
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3.1 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ URBIE GREEN 

Ο Urbie Green ξεκίνησε στον χώρο της µουσικής σκηνής από µικρή ηλικία. 

Γεννηµένος το 1926 στο Mobile της Alabama, ξεκίνησε να παίζει σε Dixieland 

µπάντες στην πόλη του, όταν ήταν ακόµη δεκατεσσάρων χρονών. Έχοντας λάβει 

µεγάλη εµπειρία από σύνολα και µπάντες, το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα που 

τον έκανε γνωστό ήταν αυτό της εξαιρετικής του ερµηνείας στο παίξιµο της 

µπαλάντας. Το 1947 σε συνεργασία µε τον ντράµερ Gene Krupa ξεκίνησε τις πρώτες 

του ηχογραφήσεις, όπου το εξαιρετικό του κοντρόλ στο παίξιµό της µπαλάντας ήταν 

ήδη αισθητό, όπως στο κοµµάτι “I’ll Never Make the Same Mistake Again”. Το στυλ 

του παρέµενε ακέραιο, ακόµα και σε αυτοσχεδιασµούς µε γρηγορότερο παλµό, όπως 

στα “To Be Or Not To Be-Bop” και “Calling Mr.Gillespie”. Από το 1950 και έπειτα, 

ο Urbie µετακόµισε στη Νέα Υόρκη, όπου πέρασε από διάσηµες µπάντες, όπως αυτές 

των Woody Herman και Benny Goodman, κάτι που τον ανέδειξε και τον έκανε πρώτο 

όνοµα στην πόλη ώστε να προσλαµβάνεται για προσωρινές δουλειές και παιξίµατα µε 

µικρά jazz σύνολα σε ηχογραφήσεις και συναυλίες. 

Το 1955 συγκρότησε το δικό του σύνολο ως ηγέτης, µε το οποίο είχε ως αποτέλεσµα 

την παραγωγή του άλµπουµ “Blues and Other Shades of Green”. Ο Urbie ήταν ο 

κύριος αυτοσχεδιαστής µε ένα πολύ δεµένο ρυθµικό σχήµα που τον συνόδευε, 

αποτελούµενο απ’ τους Dave McKenna στο πιάνο, Jimmy Raney στην κιθάρα, Percy 

Heath στο µπάσο και Kenny Clarke στα τύµπανα. Αυτό το jazz σύνολο µε αυτά τα 

όργανα, αποτελούσε και ένα τυπικό κουιντέτο µε τροµπόνι την εποχή της δεκαετίας 

του 1950. O Urbie µπορούσε µέσα απ’ το σχήµα του να παρουσιάσει και να αναδείξει 

τις ήδη ανεπτυγµένες τεχνικές και µουσικές του ικανότητες στο στυλ της µπαλάντας. 

Είχε έναν εξαιρετικά απαλό και γεµάτο ήχο, µια πολύ µεγάλη τονική έκταση στο 

τροµπόνι, αναγκαία για το στυλ, όπως επίσης και αυτοσχεδιαστικές ικανότητες  µε 

πολύ µεγάλη τεχνική άνεση στο να επιτύχει έναν αυτοσχεδιασµό σε κάθε γρήγορο 

τέµπο που του επιβαλλόταν. Το χαρακτηριστικό βιµπράτο του στις κρατηµένες νότες, 

όχι υπερβολικά έντονο, όσο και η ακριβής και καθαρή του άρθρωση είχαν κάθε φορά 

ως αποτέλεσµα µια απόλυτα ικανοποιητική εµφάνιση. Στο συγκεκριµένο άλµπουµ, ο 

Green παίζει ακόµη και µε τροµπόνι µε κλειδιά µε ιδιαίτερη αποτελεσµατικότητα στο 

ντουέτο τροµπονιού και πιάνου στο κοµµάτι “Frankie and Johnny”. 
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Ένα αξιοσηµείωτο και πολύ σπάνιο σχήµα µέσα από το οποίο ο Urbie έγινε πολύ 

γνωστός και άσκησε επιρροή σε µεταγενέστερες γενιές µουσικών, ήταν δυο άλµπουµ 

που ηχογράφησε το 1967 και 1968. Το σχήµα, µε τα δυο αυτά άλµπουµ µε το όνοµα 

“Twenty-One Trombones” και “Twenty-One Trombones, Vol. II” δεν 

συγκαταλέγονταν στα µικρά σύνολα της jazz, ούτε αποτελούσαν δείγµα των µεγάλων 

µπαντών του Swing. Παρουσίαζαν όµως τον σολίστα Urbie Green ανάµεσα σε δύο 

οµάδες των δέκα τροµπονιστών µαζί µε ρυθµικό τρίο τυµπάνων, µπάσου και κιθάρας. 

Το δυο άλµπουµ ήταν ιστορικά σηµαντικά για το jazz τροµπόνι, καθώς αναδείκνυαν 

πολύ τον πλούσιο ήχο µιας χορωδίας τροµπονιών, καθοδηγούµενης από τον Urbie, 

και µε τον ίδιο να ξεχωρίζει ανάµεσα στις φράσεις κάνοντας τους αυτοσχεδιασµούς 

του. Χαρακτηριστικό ήταν επίσης ότι επειδή τα δυο άλµπουµ παρουσίαζαν κοµµάτια 

από διαφορετικά στυλ, ο Green είχε την ικανότητα να ξεχωρίζει σε οποιαδήποτε 

δυναµική του συνόλου και σε οποιοδήποτε τέµπο. 

Ο Green υπήρξε ένας πολύ σεβαστός τροµπονίστας για τους συναδέλφους του, καθώς 

ηχογράφησε τουλάχιστον 24 άλµπουµ µε το δικό του όνοµα, και σαν συνεργάτης σε 

πάνω από 250 άλλες ηχογραφήσεις, κάνοντάς τον έναν από τους πιο ηχογραφηµένους 

τροµπονίστες που έζησε ποτέ (Dietrich, 2005) (windsongpress.com)
9
. 

                                                           
9
 Πηγή: http://www.windsongpress.com/brass%20players/trombone/green.htm Πρόσβαση: 

25/12/14 

Urbie Green. Πηγή: 

http://www.jazzwax.com/2012/01/interview-

arno-marsh-part-1.html  
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3.2 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ JAMES LOUIS “J. J.” JOHNSON 

Ο J. J. Johnson, του οποίου το στυλ αυτοσχεδιασµού αναφέρεται αναλυτικότερα και 

στο 2
ο
 κεφάλαιο, θεωρείται από την jazz κοινότητα παγκοσµίως ως ο πρώτος 

τροµπονίστας που ανέπτυξε την µουσική της Bebop στο όργανο. Αυτή του η επιτυχία 

δεν οφειλόταν µόνο στην προσωπική του δουλειά, αλλά και στην αλληλοεπίδρασή 

του µε προσωπικότητες που βρισκόταν στην ελίτ της ιστορίας της jazz. 

Προσωπικότητες όπως ο Dizzy Gillespie, ο Charlie Parker και o Miles Davis. Και 

αυτό ισχύει για κάθε µεγάλο µουσικό στην jazz, από την λήψη των πρώτων του 

ακουστικών ερεθισµάτων ως και την τελική του ανάδειξη µέσα από συνεργασίες και 

προσωπικούς πειραµατισµούς µέσω του αυτοσχεδιασµού (Berliner, 1994).   

Ο Johnson, στη µεγάλη και µακρόχρονη καριέρα του, πήρε µέρος σε πληθώρα 

κουαρτέτων, κουιντέτων, σεστέτων και διάφορων άλλων σχηµάτων από τα οποία 

προέκυψαν εξαιρετικά άλµπουµ που τον αναδείκνυαν. Αυτό το σύνολο που ίσως τον 

έκανε γνωστότερο στον κόσµο των παικτών του τροµπονιού ήταν το κουιντέτο που 

οδηγούσε, παρέα µε έναν έτερο τροµπονίστα, τον Kai Winding απ’ το 1954. Το 

ρυθµικό σκέλος του κουιντέτου αποτελούνταν είτε απ’ τον Wally Cirillo στο πιάνο ή 

τον Billy Bauer στην κιθάρα, και τον διάσηµο µπασίστα Charles Mingus παρέα µε 

τον ντράµερ Kenny Clarke (Yanow Scott, allmusic.com)
10

. Παρά τα δύο µόνο χρόνια 

διάρκειας του συνόλου, η επιτυχία του έγκειτο στις ικανότητες των µεγάλων αυτών 

µουσικών και ιδιαίτερα των δυο αυτοσχεδιαστών, τόσο τεχνικά, ερµηνευτικά, όσο και 

ενορχηστρωτικά. Η επιµέλειά τους και η δηµιουργική χρήση των διάφορων 

ηχοχρωµατικών αλλαγών µε τις σουρντίνες, ήταν και αυτό σηµαντικό κοµµάτι της 

επιτυχίας του γκρουπ, που το 1955 έγινε γνωστό ως “Jay and Kai”, παρµένο από το 

πρώτο τους οµώνυµο άλµπουµ το 1954. Ο Johnson έπαιζε περισσότερο µε καθαρές 

γραµµές, µε ακριβείς κινήσεις του slide και χωρίς βιµπράτο, σαν πιο καθαρόαιµος 

παίκτης της Bebop, ενώ ο Kai χρησιµοποιούσε πιο έντονα το βιµπράτο και είχε µια 

πιο ελεύθερη τεχνική µε το slide, χρησιµοποιώντας περισσότερα «διακοσµητικά» 

στοιχεία (πτώσεις και glissando), βασισµένα σε προηγούµενα στυλ της Bop. Όµως ο 

πιο συµπαγής  και ακριβής ήχος του Johnson συνδυαζόταν άψογα µε τον πιο διάχυτο 

και πλούσιο ήχο του Winding, ενώ παράλληλα το παίξιµό τους δενόταν όλο και 

περισσότερο, όσο το παίξιµο του πρώτου γινόταν πιο δραµατικό και οι τεχνικές 

                                                           
10

 Πηγή: http://www.allmusic.com/album/jay-kai-savoy-mw0000619268 Πρόσβαση: 07/01/15 
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ικανότητες του δεύτερου συνέχισαν να εξελίσσονται. Η ολοκλήρωση της 

συνεργασίας τους ήρθε το 1960, όταν το σύνολο επανενώθηκε προσωρινά για τη 

δηµιουργία του άλµπουµ “The Great Kai and J.J.” (Madsen, ITA Journal, 2002) 

(Everett, ITA Journal, 1988).  

Η δεκαετία του 1950 αποτελούσε τη µεγάλη ακµή του Johnson στον κόσµο της jazz 

και τα σχήµατα που συνεργαζόταν ήταν αµέτρητα. Μεταξύ αυτών ήταν ένα κουιντέτο 

µε ηγέτη τον Βέλγο σαξοφωνίστα και φλαουτίστα Bobby Jaspar το 1957 και την ίδια 

χρονιά ως ηγέτης σε ένα κουαρτέτο µε ρυθµικό σκέλος τους Tommy Flanagan 

(πιάνο), Paul Chambers (µπάσο) και Max Roach (τύµπανα). To 1958 εµφανίστηκε σε 

ένα νέο κουιντέτο, παρέα µε τον κορνετίστα Nat Adderley και το 1960 σε σεστέτο µε 

τον τροµπετίστα Freddie Hubbard (Dietrich, 2005). Αυτά τα µικρά σύνολα στα οποία 

ένας τροµπονίστας µπορούσε να συνεργαστεί µε κάποιον σαξοφωνίστα, τροµπετίστα 

και ρυθµικό σκέλος από πιάνο, κιθάρα, τύµπανα και µπάσο, αποτελούσαν και τα 

τυπικά jazz combos της εποχής, µέσα από τα οποία µπορούσε ένας τροµπονίστας να 

αναδειχθεί. Η συµβολή των συνόλων αυτών στον αυτοσχεδιασµό, ήταν καθοριστική 

για καθέναν µουσικό ξεχωριστά, όχι µόνο για τους µουσικούς των πνευστών, καθώς 

όλοι - λιγότερο ή περισσότερο - είχαν την ευκαιρία να αναδειχθούν µέσα απ αυτά, 

είτε αποτελούσαν ηγέτες, είτε συνοδοί (Berliner, 1994) (Rinzler, 2008).           
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4. ΤΟ ΜΠΑΣΟ ΤΡΟΜΠΟΝΙ ΣΤΗ JAZZ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το µπάσο τροµπόνι είναι ένα όργανο το οποίο έχει επισκιαστεί σε όλη τη διάρκεια 

της ιστορίας της jazz από το τενόρο τροµπόνι και ο κυριότερος λόγος για αυτό είναι η 

συχνότητα των αυτοσχεδιασµών στα δυο όργανα. Το µπάσο τροµπόνι έχει µακρά 

ιστορία, ήδη από τον 16
ο
 αιώνα, σχετιζόµενη µε την ιστορία της µουσικής στην 

Ευρώπη της ίδιας περιόδου. Τα κλειδιά που εφευρέθηκαν µεταξύ του 1813 και 1830 

ενέπνευσαν τον κατασκευαστή F. C. Sattler στη Λειψία της Γερµανίας να εξελίξει το 

τενόρο σε µπάσο τροµπόνι το 1839
11

. Το µοντέρνο όµως µπάσο τροµπόνι µε κλειδί 

χρησιµοποιήθηκε στη jazz για πρώτη φορά µέσα από τη µεγάλη µπάντα του Stan 

Kenton στα µέσα της δεκαετίας του 1940. 

Αυτό που έκανε ξεχωριστό όργανο το µπάσο τροµπόνι στη µεγάλη µπάντα σε 

σύγκριση µε το τενόρο τροµπόνι, ήταν η δυνατότητα ευελιξίας του στην χαµηλή 

τονικά περιοχή. Έως τα µέσα του 20
ου

 αιώνα, το µπάσο τροµπόνι είχε ήδη εξελιχθεί 

κατασκευαστικά και είχε προστεθεί και επιπλέον ένα κλειδί στο υπάρχον σώµα του 

οργάνου. Ήταν και αυτό ένα κυλινδρικό όργανο, όπως το τενόρο τροµπόνι, µε 

µεγαλύτερο όµως επιστόµιο,  µεγαλύτερη διάµετρο των σωλήνων και κατ’ επέκταση 

µεγαλύτερη διάµετρο της καµπάνας, που είναι τα βασικότερα στοιχεία που έδιναν τη 

δυνατότητα παραγωγής ενός µεγάλου, ανοιχτού και επιβλητικότερου ήχου. Επιπλέον, 

µε την προσθήκη του κλειδιού, το µπάσο τροµπόνι ήταν πιο ευέλικτο στη χαµηλή 

περιοχή απ’ το τενόρο, κάτι που το έκανε σηµαντικό όργανο για µια θέση στην οµάδα 

πνευστών της µεγάλης µπάντας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 το µπάσο 

τροµπόνι εξελίχθηκε ακόµη περισσότερο µε την προσθήκη και 2
ου

 κλειδιού
12

, 

δίνοντας ακόµα περισσότερες τεχνικές ευκολίες στη χαµηλή περιοχή του οργάνου 

(Campell, Greated, Myers, 2004) (Herbert, 2006).  

 

. 

 

                                                           
11

 Πηγή: http://www.vsl.co.at/en/Bass_trombone/History Πρόσβαση: 20/12/14 
12

 Πηγή: http://kimballtrombone.com/trombone-history-timeline/trombone-history-20th-century/ 

Πρόσβαση: 21/12/14  
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Τενόρο τροµπόνι.  Πηγή: http://www.bachbrass.com/instruments/product.php?model=12&category=Trombones 

Ανάκτηση: 23/12/2014 

 

 

 

Μπάσο τροµπόνι µε ένα κλειδί. Πηγή: 

http://www.bachbrass.com/instruments/product.php?model=50BO&category=Trombones Ανάκτηση: 23/12/2014 

 

 

 

Μπάσο τροµπόνι µε δύο κλειδιά. Πηγή: 

http://www.bachbrass.com/instruments/product.php?model=50B3O&category=Trombones Ανάκτηση: 23/12/2014 

 

 

4.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΣΟΥ ΤΡΟΜΠΟΝΙΟΥ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΠΑΝΤΑ 

Με την είσοδό του στη µεγάλη µπάντα, το µπάσο τροµπόνι δεν προσφερόταν για 

αυτοσχεδιασµούς από την αρχή, καθώς οι τεχνικές του δεν είχαν αναπτυχθεί πλήρως 

απ τους οργανοπαίκτες, ενώ για αρκετές δεκαετίες οι συνθέτες και οι ενορχηστρωτές 

το θεωρούσαν δυσκίνητο όργανο. Οι πρώτοι συνθέτες έγραφαν απλά µέρη που 

βασικά τόνιζαν τη διάταξη των συγχορδιών στις συνθέσεις τους.  
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Ωστόσο µε το πέρασµα των χρόνων άρχισαν να «ανοίγουν» τόσο την έκτασή του, 

όσο και τα δεξιοτεχνικά του όρια. Πλέον θεωρούνταν ότι είχε την απαιτούµενη 

ευελιξία ώστε να χρησιµοποιηθεί ως το τέταρτο ή πέµπτο µέλος µιας οµάδας 

τροµπονιών ή να διπλασιάζει (“doubling”) τα µέρη των άλλων µπάσων οργάνων της 

µπάντας (βαρύτονο σαξόφωνο και κοντραµπάσο), προσθέτοντας µεγαλύτερο όγκο 

στις µπασογραµµές.  

Ειδικότερα, το µπάσο τροµπόνι και το βαρύτονο σαξόφωνο µοιράζονται πολλές 

οµοιότητες όσον αφορά τη χρησιµότητά τους, το καθένα στην οµάδα του. Ο ρόλος 

τους είναι πολύ ειδικός καθώς φέρνουν σε ισορροπία ολόκληρη την οµάδα τους 

αποτελώντας τη βάση των ψηλότερων φωνών. Μετά τους ηγέτες της κάθε οµάδας 

(1
ου

 τροµπετίστα, 1
ου

 σαξοφωνίστα και 1
ου

 τροµπονίστα), οι παίκτες των δυο αυτών 

οργάνων είναι οι επόµενοι πιο σηµαντικοί παίκτες ολόκληρου του συνόλου των 

πνευστών. Γι αυτόν το λόγο, χρειάζονται εξειδικευµένοι παίκτες για τις δυο θέσεις, οι 

οποίοι έχουν κατανόηση του ειδικού τους ρόλου και δείχνουν αφοσίωση στο να 

µαθαίνουν και να εξελίσσουν συνεχώς τις ειδικές τεχνικές δυνατότητες των οργάνων 

τους (McCain, ITA Journal, 2014).  

Εκτός απ’ τον ρόλο του διπλασιασµού της γραµµής του βαρύτονου σαξοφώνου και 

του κοντραµπάσου, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο µπάσο-τροµπονίστας χρειάζεται να 

παίξει «εκρηκτικά». Αυτό το χαρακτηριστικό εφέ επιτυγχάνεται  όταν οι συνθέτες 

χρησιµοποιούν το µπάσο τροµπόνι σαν ρυθµικό όργανο. Τέτοιες περιπτώσεις 

εµφανίζονται κυρίως στη µέση µιας µουσικής φράσης, όταν τα υπόλοιπα πνευστά δεν 

παίζουν.  Είναι µια ξαφνική και συγκοπτόµενη έµφαση στην πολύ χαµηλή περιοχή 

του οργάνου που επιτυγχάνεται παίζοντας σε µεγάλη δυναµική και µε ενέργεια. 

Ο τελευταίος, αλλά πιο σηµαντικός ρόλος του µπάσο-τροµπονίστα σε µια µεγάλη 

µπάντα είναι ο µελωδικός του ρόλος. Ένας από τους πρώτους τροµπονίστες που 

κατάφερε να προσαρµοστεί σε αυτό τον ρόλο σε εµφάνιση µεγάλης µπάντας ήταν ο 

George Roberts, του οποίου οι πρωτοποριακές δεξιοτεχνικές εµφανίσεις τον 

επιβράβευσαν µε το όνοµα “Mr. Bass Trombone” (Millar, ITA Journal, 1999). 
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4.2 GEORGE ROBERTS (1928 - 2014) 

Μια από τις πιο σηµαντικές προσωπικότητες, αν όχι η πιο σηµαντική, ήταν ο George 

Roberts για το µπάσο τροµπόνι στην ιστορία της jazz µουσικής. Γεννηµένος στο Des 

Moines της Iowa, ο Roberts είχε πάντα όνειρό του να παίζει σε µια ξακουστή και 

φηµισµένη µεγάλη µπάντα. Ξεκίνησε την πορεία του στη jazz σκηνή µε τενόρο 

τροµπόνι στη µπάντα του Ray Robbins και αργότερα σε αυτήν του Gene Krupa την 

περίοδο 1948 – 1949. Αυτό που τον έκανε τον πιο ξεχωριστό µπάσο τροµπονίστα 

στην εποχή του, ήταν η διαφορετική προσέγγιση στο όργανο και η µεγάλη έµφαση 

που έδινε για την ποιότητα του ήχου του. Είχε την ιδέα ότι το µπάσο τροµπόνι θα 

έπρεπε να είναι ένα µελωδικό όργανο, παρά ένα µέσο παραγωγής στεγνής δυναµικής, 

κάτι το οποίο είναι αντίθετο µε την ουσία της µουσικής της jazz (Dietrich, 2005). Με 

αυτή του τη νοοτροπία άλλαξε και τον τρόπο που έβλεπαν οι περισσότεροι µουσικοί 

της εποχής το όργανο. Έπαιζε µε έναν µεγάλο και διάχυτο ήχο µε µελωδική υφή, 

δεχόµενος επιρροές από τον µελωδικό τροµπονίστα Urbie Green και από 

τραγουδιστές όπως ο Frank Sinatra, πιστέυοντας πως το µπάσο τροµπόνι θα πρέπει να 

αποτελεί έναν συνδυασµό µπάσου µελωδικού ηχοχρώµατος στο σύνολο χάλκινων, 

αντίστοιχο της φωνής ενός µπάσου τραγουδιστή µιας χορωδίας (McCain, ITA 

Journal, 2014).  

Το 1951 ο George Roberts εντάχθηκε στη µεγάλη µπάντα του Stan Kenton 

αντικαθιστώντας ουσιαστικά τον Bart Varsalona, τον άνθρωπο που θεωρείται ότι 

πρώτος εισήγαγε το µπάσο τροµπόνι στη µεγάλη µπάντα και στη jazz γενικότερα. 

Πολλοί ενορχηστρωτές προσπάθησαν να γράψουν έργα που θα αναδείκνυαν το 

µελωδικό στυλ του Roberts. Ένα από αυτά είναι το κοµµάτι “Stella by Starlight” του 

Johnny Richards, που αναδεικνύει επιτυχηµένα αυτό του το στυλ κρατώντας το 

τονικό ύψος του µέρους του τροµπονιού στη χαµηλή περιοχή. Σύµφωνα µε τον ίδιο, ο 

συνδυασµός καλής τεχνικής κατάρτισης, η παραγωγή µεγάλου ήχου και η καλή 

αίσθηση των αλλαγών του ρυθµού έκαναν ικανό τον Roberts στο να παίζει πολύ 

όµορφα τα κοµµάτια (Millar, ITA Journal, 1999). Μετά το πέρας της παραµονής του 

στη µπάντα, ο Roberts ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 καριέρα µέσα από 

τη βιοµηχανία των ηχογραφήσεων σε στούντιο, µετέχοντας και σε πολλές παραγωγές 

των “20
th

 Century Fox” και “Warner Brothers”, ηχογραφώντας πάνω από 6000 

κοµµάτια, κάνοντάς τον τον πιο επιτυχηµένο µπάσο τροµπονίστα της εποχής.  
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5. ΟΙ ΣΟΥΡΝΤΙΝΕΣ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι σουρντίνες για τα χάλκινα πνευστά της jazz και κατ’ επέκταση και για το 

τροµπόνι, είναι τα βασικότερα εργαλεία που χρησιµοποιούνται από τους παίκτες για 

την αλλαγή του ηχοχρώµατος του οργάνου και κάποιες φορές και για τη µείωση της 

δυναµικής του. Η σουρντίνα, παρόλο που στην αγγλική γλώσσα σηµαίνει «σιγή» 

(“mute”), δεν ανταποκρίνεται σε αυτόν τον ρόλο, παρότι υπάρχουν και σουρντίνες 

κατασκευασµένες αποκλειστικά για µελέτη και ο σκοπός τους είναι  καθαρά η 

µείωση της δυναµικής του οργάνου. Η χρήση της σουρντίνας στη jazz µουσική αλλά 

και γενικότερα, δίνει τη δυνατότητα σε συνθέτες και ενορχηστρωτές να επεκτείνουν 

την παλέτα των ηχοχρωµάτων που µπορούν να χρησιµοποιούν στα έργα τους. Οι 

σουρντίνες αποτελούν επίσης ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά πολλών 

αυτοσχεδιαστών στη jazz, καθώς πολλοί παίκτες αναδεικνύονται µέσα από τους πιο 

ιδιαίτερους ήχους που µπορούν να παραχθούν. Αν και υπάρχουν πολλά αξιοσηµείωτα 

είδη σουρντίνας, το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις βασικότερες σουρντίνες που 

χρησιµοποιούνται στη jazz µουσική µέσω του τροµπονιού (Campell, Greated & 

Myers, 2004). 

 

5.1 ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΣΟΥΡΝΤΙΝΕΣ 

Οι περισσότερες σουρντίνες έχουν σχήµα κωνικό και εισέρχονται στην καµπάνα του 

οργάνου, από την οποία εξέρχεται ο ήχος του, καταφέρνοντας η καθεµιά µε αυτό τον 

τρόπο την παραγωγή ενός χαρακτηριστικού ηχοχρώµατος, ανάλογα µε το είδος της. 

Είναι συνήθως κατασκευασµένες από ξύλο, µέταλλο ή πλαστικό και παρουσιάζουν 

λιγότερο ή περισσότερο διαφορετικά προβλήµατα στο κούρδισµα για τον 

οργανοπαίκτη. Στις κλειστές άκρες του κωνικού τους σχήµατος έχουν κολληµένα 

κοµµάτια από φελλό, τα οποία συγκρατούν τη σουρντίνα σε µια σταθερή θέση και 

την αποτρέπουν από το να πέσει ή να εισχωρήσει πολύ σφιχτά στις άκρες της 

καµπάνας του οργάνου, ενώ παράλληλα καθιστούν πιο εύκολη την εισαγωγή και 

εξαγωγή της. Οι κυριότερες σουρντίνες για το τροµπόνι στη jazz, οι οποίες είναι οι 
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ίδιες και για την τροµπέτα σε µικρότερο µέγεθος, είναι οι Straight, Cup, Harmon, 

Solotone, Bucket και Plunger. 

5.2 STRAIGHT ΣΟΥΡΝΤΙΝΑ 

Η σουρντίνα Straight χρησιµοποιείται στη jazz µουσική περισσότερο στην εποχή της 

Swing. Είναι η πιο συχνή από όλες τις σουρντίνες καθώς χρησιµοποιείται και σε 

πολλά είδη εκτός της jazz. Ο τροµπονίστας µπορεί να παίξει είτε σιγά είτε δυνατά σε 

δυναµική µε αυτήν, µπορεί να επιτύχει ευκολότερα µια σκληρή άρθρωση, ενώ ο ήχος 

της είναι χαρακτηριστικά λαµπερός ανάλογα µε το υλικό που είναι φτιαγµένη. Είναι 

κατασκευασµένη είτε από µέταλλο, είτε από σκληρό υλικό µε πεπιεσµένες ίνες 

(“fiberboard”) και ανάλογα µε την περιεκτικότητα χαλκού στο κάλυµµα του πάτου 

της µπορεί να ακούγεται λαµπερότερη ή σκοτεινότερη. Όσον αφορά στο κούρδισµα 

του οργάνου, συνήθως ψηλώνει τονικά το όργανο, οπότε ο τροµπονίστας χρειάζεται 

πολλές φορές να κάνει αλλαγές µε τα χείλια του για να παίζει στο σωστό τονικό ύψος 

(Adler, 2002).  

 

Straight σουρντίνα. Πηγή: http://www.deniswick.com/all-products/item/tenor-trombone-mutes/straight Ανάκτηση: 

03/01/2015 

 

 

5.3 CUP ΣΟΥΡΝΤΙΝΑ 

Η Cup σουρντίνα είναι περισσότερο συνδεδεµένη µε τη jazz και τις µεγάλες µπάντες 

και έχει πάρει το όνοµα αυτό από το ιδιαίτερο σχήµα της που µοιάζει µε κούπα. Είναι 

µια προσαρµοσµένη σουρντίνα και η κούπα στην άκρη της µπορεί να κλείνει την 

καµπάνα του οργάνου λιγότερο ή περισσότερο, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της 

µουσικής και του οργανοπαίκτη. Όσο περισσότερο ακουµπά η κούπα την καµπάνα 
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του οργάνου τόσο πιο απαλός και τρυφερός ακούγεται ο ήχος, ενώ τείνει να κάνει το 

όργανο τονικά πιο χαµηλό.  

Όσο λιγότερο την ακουµπά, τόσο πιο δυνατός και λαµπερότερος γίνεται ο ήχος, αλλά 

και πάλι όχι τόσο λαµπρός όσο µιας straight σουρντίνας. Η cup, όπως και οι 

περισσότερες σουρντίνες, συγκρατείται στην καµπάνα του οργάνου µε κοµµάτια 

φελλού που είναι διαχωρισµένα έτσι ώστε να περνά συγκεκριµένη ροή αέρα (Adler, 

2002) (Griffin, andriangriffin.com)
13

.  

 

           

Cup σουρντίνες, µε αφαιρούµενο και ενσωµατωµένο το µέρος της κούπας. Πηγή: http://www.deniswick.com/all-

products/mutes/item/bass-trombone-mutes/bass-trombone-cup Ανάκτηση: 03/01/2015 

 

5.4 HARMON ΣΟΥΡΝΤΙΝΑ 

Αυτή η σουρντίνα χρησιµοποιείται ευρέως από τροµπονίστες και τροµπετίστες στους 

αυτοσχεδιασµούς τους στη διάρκεια ηχογραφήσεων, παρουσιάζοντας έναν πολύ 

εκφραστικό και µεταλλικό ήχο. Αποτελείται από δύο µέρη, το κυρίως σώµα και έναν 

µικρό µεταλλικό άξονα µε καµπανούλα, ο οποίος εισχωρεί στην σουρντίνα από το 

κάτω µέρος της. Αυτός ο άξονας µπορεί να προσαρµοστεί έτσι ώστε να παράγει 

µεγάλη ποικιλία ηχοχρώµατος  ή ακόµη και να µετατονίσει το όργανο. Αυτό 

επιτυγχάνεται είτε αφαιρώντας ο παίκτης τον άξονα απ’ την σουρντίνα εντελώς, είτε 

επεκτείνοντάς τον κατά το ήµισυ ή έχοντάς τον πλήρως ενσωµατωµένο.  

 

                                                           
13

 Πηγή: http://www.adriangriffin.com/docs/Trumpet-Mutes.pdf Πρόσβαση: 03/01/2015 
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Ένα βασικό χαρακτηριστικό της harmon σουρντίνας που ξεχωρίζει από τις 

περισσότερες είναι το γεγονός ότι ο φελλός που είναι κολληµένος στην άκρη της για 

να τη συγκρατεί στην καµπάνα, δεν έχει κενά και δεν αφήνει τον αέρα να διαρρεύσει, 

οδηγώντας όλο τον φυσικό ήχο να περάσει µέσα από αυτήν. Αυτό φυσικά δηµιουργεί 

και προβλήµατα µε το κούρδισµα του οργάνου τα οποία έχει να αντιµετωπίσει ο 

οργανοπαίκτης, καθώς τείνει να το ψηλώνει τονικά.  

                        

Harmon σουρντίνα µε ενσωµατωµένο τον µεταλλικό άξονα και µε αφαιρούµενο τον άξονα. Πηγή: 

http://www.harmonmutecompany.com/mutes/trombone-mutes/item/e-aluminum-wow-wow-trombone-

mute?category_id=3 Ανάκτηση: 03/01/2015 

 

 

5.5 SOLOTONE ΣΟΥΡΝΤΙΝΑ  

Η solotone ή cleartone σουρντίνα, αν και πιο σπάνια από τις υπόλοιπες, λειτουργεί 

όπως ακριβώς και η harmon, µε τον διερχόµενο αέρα να διαπερνά το σώµα της, χωρίς 

να αφήνει κενά διαφυγής από τα άκρα. Είναι µια κωνικού σχήµατος σουρντίνα, τύπου 

µεγαφώνου, η οποία έχει µια µικρή προέκταση από χάρτινο κάλυµµα, που είναι 

τοποθετηµένη στο εσωτερικό της και δηµιουργεί δυο «θαλάµους» αέρα. Ο τόνος 

αρχικά είναι µειωµένος, αλλά έπειτα ενισχύεται και πάλι µέσα απ’ τον πρώτο 

«θάλαµο» και εξέρχεται από τον δεύτερο. Ο τόνος είναι κεντραρισµένος και καλά 

συγκεντρωµένος ενώ εξέρχεται και δίνει την αίσθηση ενός ρινικού χαρακτήρα στο 

ηχόχρωµα, σαν να εξέρχεται από κάποιο παλιό ραδιόφωνο ή τηλέφωνο (Adler, 2002). 
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Solotone σουρντίνα. Πηγή: http://www.humesandberg.com/product_detail.php?product=40 Ανάκτηση: 

03/01/2015  

 

 

5.6 BUCKET ΣΟΥΡΝΤΙΝΑ  

Αρκετά συνηθισµένη στη jazz σκηνή, η bucket σουρντίνα δίνει την αίσθηση στον 

ακροατή ότι ο τροµπονίστας ή τροµπετίστας παίζει µέσα σε έναν κάδο, αλλά ο ήχος 

που παράγεται είναι πιο ζεστός και βελούδινος. Η συγκεκριµένη σουρντίνα, απ’ τις 

µεγαλύτερες που υπάρχουν για τροµπόνι, είναι εσωτερικά ενισχυµένη µε µαλακό 

απορροφητικό υλικό για τον ήχο. Υπάρχουν δυο βασικοί τύποι bucket σουρντίνας. Ο 

πρώτος τύπος λειτουργεί όπως αυτός της cup, εισχωρεί στην καµπάνα, έχει κωνικό 

σχήµα και παράγει την ίδια δυναµική, αλλά µε πιο πλούσιο και σκοτεινό ηχόχρωµα. 

Ο φελλός που βρίσκεται κολληµένος αφήνει κενά διαρροής αέρα, ενώ και το τµήµα 

της βάσης της σουρντίνας έχει τρύπες διαρροής επίσης. Ο δεύτερος τύπος της bucket, 

δεν εισχωρεί στην καµπάνα και έχει σχήµα κάδου, που πιάνεται στην καµπάνα µε 

clips.     

                     

Bucket σουρντίνες 2 τύπων. Πηγές: http://www.musiciansfriend.com/brass-instruments/jo-ral-8s-tenor-trombone-

bucket-mute και http://www.soulomute.com/opencart/trombone-mutes/tenor-trombone-bucket-mute Ανάκτηση: 

03/01/2015 
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5.7 PLUNGER ΣΟΥΡΝΤΙΝΑ 

Οι plunger σουρντίνες είναι οι κατεξοχήν σουρντίνες της jazz, και ειδικότερα 

συνδεδεµένες µε τον αυτοσχεδιασµό. Έχουν το σχήµα ανοιχτής κούπας, και είναι 

κατασκευασµένες συνήθως από καουτσούκ και αλουµίνιο. Ο τροµπονίστας µπορεί να 

παράγει το χαρακτηριστικό φωνητικό εφέ «ουα – ουα» συγκρατώντας µε τον 

αριστερό του καρπό την καµπάνα και το βάρος του οργάνου, ενώ παράλληλα κρατά 

µε την παλάµη την σουρντίνα ανοιγοκλείνοντάς την καµπάνα του οργάνου. Μια 

µεταλλική plunger µπορεί να παράγει έναν µεταλλικό και βουητό ήχο, ενώ µια από 

καουτσούκ, ένα πιο ζεστό ηχόχρωµα (Adler, 2002). 

 

 

Plunger σουρντίνα από καουτσούκ. Πηγή http://www.humesandberg.com/product_detail.php?product=36 

Ανάκτηση: 03/01/2015  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Το τροµπόνι έχει καταφέρει να κατακτήσει πολύ ισχυρή θέση στη jazz µουσική, 

συµµετέχοντας σχεδόν σε κάθε µουσικό της σύνολο και καλύπτοντας ένα µεγάλο 

φάσµα της µέσα από τις πολύµορφες τεχνικές και τα µουσικά του γνωρίσµατα. 

Γνωρίσµατα που έγιναν αντιληπτά µέσω των µεγάλων εκφραστών του οργάνου, 

καταφέρνοντας ο καθένας τους να έχει έναν πολύ ιδιαίτερο και προσωπικό ήχο. 

Ο πειραµατισµός και η δηµιουργικότητα των µουσικών που επέλεξαν το όργανο, το 

ανέπτυξαν και το εξέλιξαν, ανέβασε τον πήχη πολύ ψηλά για τις επόµενες γενιές 

τροµπονιστών. Εκτός απ’ τους τροµπονίστες που αναφέρθηκαν, υπήρξαν και πολλοί 

άλλοι, σύγχρονοι αλλά και µεταγενέστεροί τους, που συνέβαλαν εξίσου σηµαντικά 

στη µουσική εξέλιξη και στις τεχνικές του οργάνου. Στον 21
ο
 αιώνα που διανύουµε, η 

παιδεία της jazz και µε τη βοήθεια της τεχνολογίας έχει εξαπλωθεί και έγινε προσιτή 

σε αµέτρητες περιοχές του πλανήτη, ενώ έχει ενταχθεί και σε πολλούς µουσικούς 

πολιτισµούς µε αποτέλεσµα να υπάρχουν πλέον πολλοί αξιόλογοι παίκτες από κάθε 

ήπειρο που συνεισφέρουν καθηµερινά µε το έργο τους.  
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