
 Még több Recorder: Facebook.com/Recorder.hu 

világzene 30

| 20 | 

A Walkabouts már a kezdetekkor is több 
stílust keresztezett indie rockkal, de idővel 
aztán az americana gyűjtőnéven ismert 
folkos, alt-countrys műfajnak lett az egyik 
legjelentősebb zenekara. Amelyik a grunge 
legfőbb kiadójánál, a sub Popnál adott ki 
lemezeket.  
A Walkabouts útja sok más zenekarhoz hason-
latos. Az elején nem volt tiszta elképzelésünk 
arról, hogy mit is akarunk. Egymáshoz közel 
álló emberek voltunk, hiszen Carlával (Carla 
Torgerson énekes-gitáros, Eckman akkori 
barátnője – a szerk.) ekkor már egy párt alkot-
tunk és az öcsém basszusgitározott az 1984-
es induláskor. Egyszerűen csak zenélni sze-
rettünk volna, és mindezt nem tinikorunkban 
tettük, hanem már azután, hogy lediplomáz-
tam, 24 éves voltam. Joy Divisiont és Echo And 
The Bunnyment hallgattam, és bár Carlának 
volt egy erős folkháttere, eleinte inkább az 
indie rock felé húztunk, de rá kellett döbben-
nünk, hogy ha egyedibbek akarunk lenni, akkor 
érdemes a folkos elemeket is beépíteni  

a zenénkbe. És azzal meg is találtuk a saját 
hangunkat. Seattle-ben egyszerre indultunk  
a korai grunge-zenekarokkal, de amikor leszer-
ződtünk a Sub Poppal, akkor még senki nem 
használta a grunge kifejezést, egyszerűen 
csak egyike lettünk a helyi lemezcég zeneka-
rainak. Aztán hamar kiderült, hogy teljesen kiló-
gunk onnan és bizonyos értelemben magunkra 
maradtunk. A sajtó számára nem voltunk 
érdekesek, mert a Sub Popnál mindenki  
más izgalmasabbnak tűnt, aki beleillett  
a grunge-hűhóba. Ugyanakkor – és ezt ma  
már lemezcégvezetőként is látom – egy fel-
kapott kiadónál a kevésbé népszerű előadók 
is részesülnek az onnan áradó lendületből, 
energiákból. Ma már, egy jelentős távolságból 
szemlélve, úgy gondolom, hogy nagyon szeren-
csések voltunk. 

A 2000-es évek elejétől ljubljanában élsz 
a feleségeddel. miközben a Walkabouts 
még sokáig működött, és részt vettél más 
projektekben is, 2007-ben a Dirtmusic trióval 

is bemutatkoztatok. és ez komoly forduló-
ponthoz vezetett, hiszen a második lemezt 
(Bko, 2010) a mali sivatagi blues-t játszó 
tamikresttel vettétek fel.  
Mindannyiunk számára egy apró oldalági 
projektként indult a Dirtmusic. Még azután se 
vettük túl komolyan, hogy elkészítettük az első 
lemezt 2007-ben. Ugyan egyikünknek sem ez 
a fő fókusz, de épp nemrég fejeztük be az ötö-
dik albumunkat, ami 2018 elején jelenik majd 
meg (a Dirtmusic a harmadik lemeztől Hugo 
Race és Eckman duója volt, Chris Brokaw már 
nem dolgozott velük, igaz, most a török Baba 
Zula énekese, Murat Ertel lett a harmadik tag 

– a szerk.). A fordulópont valóban a második 
lemez volt, amihez rengeteg véletlen vezetett 
el. 2006-ban egy hónapig Maliban utazgattunk 
a feleségemmel, kicsit elveszett voltam akko-
riban, túl sok projektben, produceri munkában 
vettem részt, audio-túltöltéstől szenvedtem. 
(nevet) Szóval semmiképp nem direkt zenei 
hatást kerestem, inkább meg akartam érteni 
egy olyan zenei nyelvet, amit nem igazán 

Októberben zajlott a második Budapest Ritmo világzenei fesztivál és részt vett rajta 
a world music legfontosabb aktuális lemezkiadójának, a Glitterbeatnek a vezetője, 
Chris Eckman. Őt persze ismerhetjük a Walkabouts és Dirtmusic zenekarokból is, de 
ha a világzene aktuális helyzetére vagyunk kíváncsiak, akkor tőle mindenképpen kér-
dezni kell. INTERJÚ DömötöR EnDRE. FOTó cHRisEcKmAn.nEt.

gyors változásokat várok.
Chris Eckman (Dirtmusic, Glitterbeat kiadó).
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ismertem. Elmentünk a híres sivatagi fesztivál-
ra és feltöltődve értem haza, de konkrét tervek 
nélkül. Aztán amikor később a Dirtmusic-kal 
turnéztunk, a kocsiban rengeteg mali zenét 
tettem be és mindannyian élveztük, így jött 
az ötlet, hogy menjünk el a következő sivatagi 
fesztiválra, ahova amúgy is minden évben meg 
szoktak hívni három-négy nyugati zenekart. 
Pár órája érkeztünk a fesztiválra, amikor hallot-
tuk az egyik sátorban a Tamikrestet, Chris egy-
ből odaült melléjük a gitárjával, fél óra múlva 
Hugóval mi is beszálltunk és három napig el se 
hagytuk a sátrukat, dzsemmeltünk. 

Hogyan született meg a Dirtmusic-lemezeket 
is kiadó glitterhouse lemezcég alcímkéjeként 
az általad vezetett glitterbeat Records? 
Kiadónk, a Glitterhouse vezetője, Rembert 
Stiewe nagyon jó barátom, beajánlottam  
neki számos projektet, és persze a BKO és  
a Tamikrest-lemezek sikere további afrikai 
előadók szerződéséhez vezetett. Szerették 
ezeket az előadókat, de azért kiadói szinten 
mégsem az ő világuk volt. Szóval leültünk 
Remberttel és kitaláltuk, hogy elindítunk egy 
ágat a Glitterhouse-ból, ami a világzenére 
koncentrál. 

Eleinte saját projektjeidet és a hozzád kötődő 
előadók lemezeit adtad ki, de 2014-ben  
hirtelen két olyan album is megjelent  
a glitterhouse-nál, amelyek sztárt csináltak 
az előadókból, Aziza Brahimból és a noura 
mint seymaliból. Aztán idén már negyedik 
éve zsinórban ti nyertétek az év lemezcége 
díjat a WOmEX-en. Hogyan nőtt ilyen nagyra 
a kiadó? 
Eleinte afféle művészeti vezetőként vittem  
a céget, az volt az elképzelés, hogy heti 10-15 
órát dolgozom majd rajta. Csak azzal nem 
számoltunk, hogy a harmadik kiadványunk, 
a Tamikrest Chatma című 2013-as lemeze 
hatalmas siker lesz. Mára több mint 25 ezer 
példányban fogyott, ami az utóbbi öt év egyik 
legsikeresebb világzenei albumává teszi  
a korongot. Ez mindent nagyon gyorsan meg-
változtatott. Nulláról pár hónap alatt 140 km/
órával száguldottunk. Teljes munkaidőben 
ezen dolgoztam és nem azért, mert így döntöt-
tünk, hanem, mert a körülmények megkövetel-
ték, nem volt más lehetőség, annyi munka sza-
kadt a nyakamba a siker miatt. 2014-ben aztán 
ezt még fokozni tudtuk, de főleg olyan előadók-

kal és lemezekkel, amikhez még mindig elég 
sok közünk volt, Aziza Brahim albumát például 
én produceltem. Onnantól kezdve viszont való-
ban felrobbant a kiadó. Az eredeti mottónk az 
volt, hogy: „Vibráló zenék Afrikából és azon túl.” 
Beletelt egy kis időbe, mire az azon túl részhez 
elértünk, hiszen egy kis siker után az ember 
egyből elkezd lemezötleteket kapni, nyilván 
főleg Afrikából, de mi mindig is szélesebb 
horizontúnak szántuk a Glitterbeatet. Ami mára 
meg is valósult. Válogatunk a kiadásra kínált 
zenék közül, bizonyos előadókat producelünk, 
a Tamikrestet menedzseljük is. Nem akarok 
szerénykedni, szerencsésen válogatunk és 
adunk ki lemezeket, de ez azért is van, mert 
nagyon jó anyagok futnak be hozzánk. És ez 
a legjobb az egészben, nagyszerű előadókkal 
együttdolgozni.

Harminc év telt el azóta, hogy létrejött  
a világzene mint lemezbolti gyűjtőkategória. 
Hogyan látod ennek a rendkívül szerteágazó 
zenei világnak a jelenlegei helyzetét? 
Éppen zajlik egy újabb generációváltás a világ-
zenében. A legnagyobb probléma a world music 
elmúlt időszakában az lett, hogy olyanná vált, 
mint egy visszhang-szoba. Ugyanazokat az 
előadókat emlegette minden meghatározó 
világzenei kapuőr és ezek ráadásul egy adott 
szakmai körön belül visszhangzottak tovább. 
Nyilván alapvető, hogy világzenei lemezkiadó-
ként a világzenei magazin, a Songlines fog-
lalkozzon minden fontos kiadványunkkal, de 
azoknak a sajtóorgánumoknak a köre, ahová 
ezen kívül is befértünk, nem változott.  
A Wire magazin az elejétől nagy világzene-ba-
rát, a Mojo, az Uncut és a Guardian is, termé-
szetes, hogy ezekben olvashatsz efféle  
zenékről. De ebből a körből ki kell törnie  
a világzenének, hogy fejlődni tudjon. Olyan 
megjelenési fórumokat kell találni, ahol eddig 
nem voltunk jelen. És ide kapcsolódik a generá-
cióváltás is. Rengeteg fiatal európai és afrikai 
előadó nem törődik a világzene meglévő háló-
zatával, kiadókkal, menedzsmentekkel, fesz-
tiválokkal, mert érzik azt, hogy ezek nélkül is 
el tudnak jutni bizonyos helyekre. Sőt, a világ-
zene sokak szemében már inkább leszűkítené 
a lehetőségeket, hiszen az eleve egy kitalált, 
mesterségesen felállított kategória. Azt hiszem, 
ez az, amivel most a világzenének szembe 
kell néznie: hogyan tudja lerázni magáról a rá 
rakódott, megkövesedett elképzeléseket. Mert 
jó és érdekes zene egészen biztosan érkezni  
a világ bármely pontjáról. Afrikában már nin-
csenek elzárva a zenészek a világtól, ott  
a Spotify, mindent hallanak az ottani zenészek 
és inspirálódnak belőle. Nagyon gyors válto-
zásokat várok, ezek egy része nyilván rossz 
zenéket is eredményez majd, de a nagyobbik 
rész várhatóan igen izgalmas lesz. 


