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KYTARISTA DAVID DORŮŽKA VYDÁVÁ PO DEVÍTI LETECH NOVÉ ALBUM „AUTUMN TALES“
Kytarista a skladatel DAVID DORŮŽKA, jehož význam i
aktivity výrazně přesahují české hranice, vydává po téměř
devíti letech nové autorské album s názvem AUTUMN TALES.
Album bylo nahráno v klasickém triovém obsazení
s kontrabasistou JIŘÍM SLAVÍKEM a bubeníkem MARTINEM
NOVÁKEM a zachycuje Dorůžku ve vynikající interpretační i
skladatelské formě. Pět vlastních skladeb Dorůžka doplnil
několika melodiemi vycházejícími z židovské písňové tvorby,
skladbou Bohuslava Martinů ve vlastní úpravě a dokonce i
jedním meziválečným jazzovým šlágrem. Autorem dvou
skladeb je kontrabasista Jiří Slavík. Album vzniklo ve studiu
Sono Records ve spolupráci s mistry zvuku Milanem Cimfem
a Pavlem Karlíkem, autorkou obalu je Zuzana Lednická ze
Studia Najbrt ve spolupráci s fotografem Dušanem Tománkem. Album bylo podpořeno grantem
Ministerstva kultury ČR i Magistrátu hl.m.Prahy a distribuuje jej společnost SUPRAPHON, ve fyzické i
digitální podobě. Křest alba proběhne 20.2.2017 v pražském klubu Jazz Dock.
David Dorůžka (*1980) se na české
jazzové scéně pohybuje již od svých
čtrnácti let. Vystudoval skladbu a
improvizaci na Berklee College of Music
v Bostonu, během studia měl možnost
studovat s hudebníky, jako jsou Joe
Lovano, Mick Goodrick, George Garzone,
Herbie Hancock, Brian Blade, Joshua
Redman či Christian McBride. Dvě
Dorůžkova vlastní alba získala cenu Anděl
za jazzové album roku (Hidden Paths,
2004 a Silently Dawning, 2008); tutéž
cenu získalo v roce 2012 album “Light
Year”, které Dorůžka vytvořil s kvintetem
Inner Spaces. Dorůžka vystupoval na mnoha prestižních jazzových pódiích po celém světě a podílel se na
mnoha nahrávkách. Spolupracoval (v některých případech stále spolupracuje) s hudebníky, jako jsou
George Mraz, Jorge Rossy, Chris Cheek, Arild Andersen, Django Bates, Albert Sanz, Iva Bittová, Marta
Topferová (projekt Milokraj), Jaromír Honzák, Luboš Soukup, Aga Zaryan, Tomáš Liška, Tiburtina
Ensemble (projekt Apokalypsis) a další. Přestože od Dorůžkova předchozího alba „Silently Dawning“
(Animal Music, 2008) uplynulo téměř devět let, je Dorůžka nejčastěji přítomným umělcem na
nahrávkách Animal Music – AUTUMN TALES je již dvanáctým albem na tomto labelu, zachycujícím
Dorůžkovo kytarové mistrovství.
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