T h o m a s Ch a m p a g n e R a n d o m Ho u s e

Sw e et Da y

In zijn boek ‘The HouseThat Trane Built’ had Ashley Kahn het over het Impulse! label en John Coltrane.
Saxofonist Thomas Champagne bouwt momenteel aan zijn eigen huis, Random House. Hij vestigde
er zich in gezelschap van gitarist Guillaume Vierset, bassist Ruben Lamon en drummer Alain Deval.
De vier zijn volop aan het verbouwen en restaureren. Een eerste blauwdruk van hun finaal idee is net
klaar. Met dit ontwerp, dat ze de naam ‘Sweet Day’ gaven, getuigen de vier dat ze lessen trokken uit
het oeuvre van grote voorbeelden als Lee Konitz en Wayne Shorter. Ze hebben echter vooral ook een
eigen visie waarbij ze verder kijken dan een traditioneel ontwerp.
Met doordachte knipogen naar hedendaagse ontwerpers uit de New Yorkse school zoals Ralph Alessi,
Kurt Rosenwinkel en Nasheet Waits verruimen ze een klassieke constructie met modernistische
trekjes en onverwachte kleurrijke accenten.
Voorlopig is de constructie nog aan de gang en kan het nog vele kanten uit. Net zoals met ‘Building
Stories’, de graphic novel van Chris Ware, waarbij enkel de bouwelementen aanwezig zijn en elke
samenvoeging van de puzzelstukken tot een ander resultaat leidt. ‘Sweet Day’ heeft dezelfde
eigenschappen. Af hankelijk van je stemming, de omgeving waarin je deze muziek beluistert of het
gezelschap waarin je verkeert, ontdek je steeds andere details en duiken nieuwe mogelijkheden op.
Random House heeft het potentieel om later even bekend te worden als andere beroemde adressen
waaronder ‘461 Ocean Boulevard’, ‘Penny Lane’, de hoek van Hollywood &Vine, ‘52nd Street’ of
Avenue C waar Count Basie vertoefde.
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