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Marc Ribot 





Tilbage i 80erne var den amerikanske guitarist Marc Ribot en del af bølgen af 
yngre jazzmusikere, der skilte musikken ad og satte den skævt sammen. Hans 
ofte brutale og atonale spil skilte vandene, men alle var enige om, at han var en 
musiker med noget på hjerte og en evne til at trænge igennem alle fordomme. I 
dag er Marc Ribot et ikon! Ikke kun blandt guitarister, men den samlede jazz-
verden hylder ham som en innovator og en kompromisløs kunstner. Ikke fordi 
han har ændret spillestil; jazzhistorien er blot kommet op på siden af ham og 

kører nu et smukt parallelt løb. Marc Ribot er fast med, når et andet ikon, san-
geren og komponisten Tom Waits, går i studiet og spiller sine ganske få koncer-
ter. Der bliver rykket ved forudbestemte forestillinger om, hvordan jazz skal 
lyde og der uddeles en ordentlig en på opleveren med Marc Ribot på scenen. 

Marc Ribot i Jazzhus Montmartres historiske lokaler i Store Regnegade 

På playlisten denne af var hovedsageligt jazzstandards og –evergreens, men og-
så et par af Ribots egne kompositioner. Han lagde ud med et medley af 20 mi-

nutters varighed. Han prøve efterfølgende at fortælle, hvad det var han havde 
spillet; men sagde at det var han ikke ret godt til og han en dag nok ville blive 

sagsøgt af rettighedshaverne. 

Han fortalte også, at han var begynde at øver sig på akustisk guitar, fordi hans 
naboer blev generet af hans el-guitar eksperimenter og klagede. Han mente 

stadig de følte sig generet, men de klagede trods alt ikke. 

Han syntes, det gik så godt med den akustiske guitar, at tanken strejfede han: 
”Det kan jeg da rejse med og her er jeg”. 

Jeg prøvede, uden held, om jeg kunne lure et par af de akkorder manden benyt-
ter sig af. Den eneste umiddelbart genkendelige akkord var E. Den så og hørte 
jeg, da han spille ”When The Saints Go Marching In”, som ledte til en forrygen-

de udgave af go’e gamle ”Spoonful”. 

Tak Mr. Ribot for endnu en formidabel performance. 

 

 




