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Tomor Barnabás

Tomor Barnabás nevébe ütköztünk szerkesztôségileg már sokadik alkalommal, így aztán az
ember elkezd érdeklôdni, utánajárni, oknyomozni és felderíteni, végül telefonálni és
idôpontot egyeztetni egy interjúhoz. Tomor Barnabás bas�szusgitáros, szerzô, a Bass loco
központi idegrendszere. Pillanatnyilag interjúalanyunk…

Kezdjük egy bemutatkozással, mikor, honnan, miért, mesterséged címere, stb..
Tomor Barnabás, Újpest. Szokásos. Nagyon fiatalon „rock torzulás”, kb. ötödikes koromban. Hetedikben hallottam elôször a HBB Még élünk c. lemezét és ott dôlt el, hogy basszusgitározni fogok.
Ez csak egyre fokozódott, ahogy a zenei ismereteim bôvültek, nagyon hamar belekeveredtem
a jazz-rockos dolgokba. Némi állami zeneiskola,
rengeteg zenehallgatás és egy-két nagy mester,
akik hatottak rám. Jimi Hendrix, Miles Davis, Pat
Metheny, Jaco Pastorius, Krzysztof Scieranski,
Mohai Tamás, és még sorolhatnám.
Amikor elôször hallottam a BASS Loco
nevet elôször valami nagyon erôs, nagyon basszusgitárra épülô virtuóz produkció sportteljesítményre hajazó produkció jutott eszembe, de nagyon kellemesen
csalódtam...
Örülök, ha kellemesen csalódtál. Ez a zenekar pont
arról szól, hogy a basszusgitáros dolgaimra építem
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fel a témákat, minden hangszernek fontos szerepe van, vagyis úgy mutatni valamit a basszusgitáron, hogy közben zene van és összhang a fúvósokkal. Molnár Danival (dobok) és Tettamanti Tomival (trombita, szárnykürt, pozan) 2007
elején találkoztunk, egy darabig kerülgettük egymást, majd 2008 ôszén elkezdtünk Budapesten játszogatni. A Bass Loco név, a Bass Locomotion rövidítése, Tettamanti Tomi vetette fel mivel basszusgitárra épül a zene.
Merész dolog harmóniahangszer nélkül játszani, óriási rajtad a
„felelôsség”. Hogyan oldod meg?
Mindhárman úgy gondoltuk, hogy harmóniahangszer nélkül kell csinálni. Sosem gondolkoztam azon, hogy „felelôsség” vagy „hogyan oldjam meg”. Tetszett a két zenésztársamnak amit csinálok, ez inspirált tovább. 2004-ben
kezdtem el a saját témáimat csinálgatni, akkor már elkezdtem effekteket is
használni. Közben rájöttem, hogy nem csak a groove-os dolgok mozgatnak,
hanem szeretek jobban benne lenni a zenében. Dallamok, hangzatok, különféle
zenei színek megvalósítása kezdett érdekelni.
Mennyire kötött a zenétek, mennyire szorítjátok keretek közé a
koncerteken?
Nem kötött. Teret engedünk minden hangszernek. Tökéletes összhang van
a zenekarban. 2010 nyarán bôvültünk egy tenor szaxofonossal, Brandon
Mezzelo-val, így kerekebb lett a mondanivalónk, és az eddig nem megvalósítható szólamok is bekerültek a számokba.
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kivel, Palya Beával és Gereben Zitával játszott duók, amiket ha ki
kellene emelnem, akkor a Trió és a
European Mantra mellé odatenném.
Ezek a duók olyan bensôséges, intim zenei élményt adnak számomra,
amik miatt megérte elkezdeni muzsikálni. Talán furcsa, hogy nem a
nagy amerikai neveket emelem ki, de
azok mások. Fantasztikus muzsikálás, de számomra a zene sokkal személyesebb, mint amit egy-egy ilyen
pár koncertes, alkalmi produkciónál el lehet, illetve el tudtam érni. Lehet, hogy David Murrayval az „Év
csak úgy, ha az szorosan összekapcsolódik a gyakorjazz koncertje” voltunk, számomra
lattal és a hallásfejlesztéssel. Mindemellett úgy gondomégis abban az évben a Frankie Lálom, egy jazz-zongora iskolának csak annyi elméletet
tóval játszott Black Orpheus volt az
kell tartalmaznia, amennyi a játékhoz kell, amennyivel
„év koncertje”. Szerényi Bélával és
gyorsan, a lehetô legrövidebb utakon mozoghatunk.
Kóta Judittal felvett Adj már csenEzekre próbáltam meg ﬁgyelni.
dességet lemezünk még, amire szíKísérletezô vagy a hangzások terén is, milyen
vesen emlékszem. Minél többet gonhangszereken játszol most az akusztikus zondolkodom, annál több minden jut
gora mellett és milyen effektekkel dolgozol?
eszembe. Valószínû azért, mert nem
Van egy régi Ensoniq ZR76, Korg TR, Korg Radias,
szoktam ezen gondolkozni. Azon
Kawai digitális zongora, Line6 FM4 effektpedál és
tûnôdöm, ami elôttem áll, és nem néArtec pedálok, torzító, wah, chorus, resoviber, vintage
zek vissza.
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tovább, sokat, mindenfelé, és készítjük a következô albumot. Ez a jövô.
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