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NEBULA MACHINA 
 

Inspiré par les instruments de l'orchestre symphonique classique (cordes, bois, cuivres, 
percussions), le trio développe un langage dans lequel le son produit par les musiciens est utilisé 

pour construire de nouveaux timbres à travers l'exploration du bruitisme et l'utilisation de 
techniques instrumentales élargies. Le but est de créer un nouvel instrument (la Nebula Machina) 

joué par le trio où les rôles des musiciens sont interchangeables. La Nebula Machina tente de créer 
une matière sonore évolutive, évoquant pour le public différents contextes et sources sonores 

notamment ceux induits par la nature (eau, vent, air). 
 

Leïla Soldevila: double bass 
Jérôme Fouquet: trumpet 

Ugo Boscain: contrabass clarinet 
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CD Nebula Machina – Vento Nebbie Torrenti 
Label Hevhetia 2019 / HV0187-2-331 
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Né en 1978 à Beauvais dans l'Oise, Jérôme Fouquet  partage son enfance entre la pratique de la trompette et 
de la basse. Il a commencé à étudier le jazz à l'Académie départementale du jazz de l'Oise. Puis entre en 
2002 au conservatoire du 9ème arrondissement de Paris où il étudie avec Nicolas Folmer, Tony Russo, 
Pierre Bertrand et Jacques Vidal.Trompettiste prolix, évoluant aussi bien dans le jazz, le funk ou la musique 
improvisée et insatiable voyageur, il collabore en France et à l'étranger, notamment au Japon, avec de 
nombreuses formations et artistes tels que Jean Michel Couchet, Didier Malherbe, Jacques Di Donato, 
Florent Pujuila, Simon Goubert, Boris Blanchet Morishige Yasumune, Kita Naoki, Matsumoto Kenichi, 
Ogino Yasuyoshi, Matsumura Takumi, pour ne citer qu'eux... Ces dernières années, il s'est produit avec ses 
propres formations, KUMA, le quintet Elastic Tribe, Nebula Machina et travaille régulièrement avec le 
brass band Le Gros Tube, l'Anti Rubber Brain Factory de Yoram Rosilio, les Célestins de Maxime Perrin, la 
machine à swing Bettersweet et le Spacebop Quintet de Benoît Crauste, Pensée Rotative de Théo Girard. 
http://www.jeromefouquet.com/ 

 

Contrebassiste, compositrice et arrangeur, Leïla Soldevila participe actuellement à de nombreux projets 
musicaux dans des styles aussi variés que le jazz et les musiques improvisées (Loïs Levan Sextet produit 
par Laurent Carrier de Colore Production, IQ4tet, Simulacre, Tréma Quartet), la musique kurde 
(Nishtiman ), la musique orientale (Brin'Tzig, Bazaarium), la musique russe (Quartet Baïkal), la chanson 
française (Djazz'elles),la pop (Half Seas Over réalisé par Gilles Peterson Worldwide), le tango ou la 
musique classique. Elle se produit partout en France et à l'étranger (notamment au Maroc, Canada, Iran, 
Côte-d'Ivoire et en Europe). Leïla Soldevila commence par le piano à 6 ans et la contrebasse à 18 ans tout 
en poursuivant des études scientifiques , elle étudie le jazz et la musique classique au CNR de Lyon avec , 
respectivement J. Regard et JM Verne. Elle obtient son DEM en contrebasse classique en 2008. Elle 
poursuit ses études au Conservatoire royal de la Haye avec H. Van de Geijn et JP Everts pour obtenir son 
diplôme en Septembre 2010. Par la suite, elle est admise au CNSMD de Paris où elle travaille avec R. Del 
Fra, H. Sellin et F. Théberge, et obtient sa maîtrise de « Jazz et musiques improvisées » en Juin 2013. Elle 
fut soutenue par la Société Générale (Mécénat Musical) pour l'année 2014.  
http://www.leilasoldevilarenault.com/ 
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Né en 1968, Ugo Boscain obtient son diplome de piano classique en 1991 au Conservatoire d'Alessandria 
en Italie. Il étudie également la composition (Conservatorio di Torino) et la direction d'orchestre (Orvieto, 
corsi di Spazio Musica), tout en s'intéressant à la musique improvisée. Il eu comme professeur Steve Lacy, 
Mal Waldron, Joelle Leandre, Evan Parker et Johannes Bauer. Depuis la fin des années 80 c'est un pianiste 
très actif de la scène des musqiues improvisées. Il est co-fondateur du groupe «Enten Eller» à Turin. Il 
collabore également avec Tristan Hossinger, Joëlle Leandre, Giancarlo Schiaffini, Carlo Actis Dato, 
Giovanni Maier, Claude Parle, Théo Nabicht et bien d'autres musiciens. Au cours des 10 dernières années, 
il s'est activement consacré à l'étude de la clarinette contrebasse dont il est aujourd'hui l'un des rares 
spécialistes de cet instrument . En 2015, il travail avec Anthony Braxton pour son Sonic Genome à Turin. 
Parralèlement à sa carrière musicale Ugo Boscain poursuit une carrière scientifique et occupe un poste de 
directeur de recherche au CNRS (France). http://www.cmapx.polytechnique.fr/~boscain/music.html 
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Article dans le journal Jazz Magazine : 
www.jazzmagazine.com 

 
 

Nebula Machina (Jérôme Fouquet-Leïla 
Soldevila-Ugo Boscaïn) au Sunside 

 
14 Oct 2019 #Le Jazz Live 

Au Sunside le groupe Nebula Machina (Leïla Soldevila-Jérôme Fouquet-Ugo Boscain) a 
produit une musique rare,  aventureuse, passionnante. 
Leïla Soldevila (contrebasse), Ugo Boscaïn (clarinette-contrebasse), Jérôme Fouquet 
(trompette), Sunside, le 9 octobre 2019 
 

 
  

 
Avant la musique, il y a le silence. Mais entre le silence et la musique , que trouve-t-on? 
Tout un monde subtil de frottements, de craquements, de grondements, d’infra-mélodies, 
offrant aux musiciens aventureux de belles terres à arpenter. C’est donc dans ces 
espaces de landes et de marais que se retrouvent Leïla Soldevila, Ugo Boscain, Jérôme 
Fouquet. Chacun explore les limites de son instrument, bruits de succion à la trompette, 
grondements à la clarinette-contrebasse (drôle et rare instrument qui ressemble à une 
clarinette basse dont on aurait étiré le col), râclements à rebrousse-poil de l’archet sur les 
cordes de la contrebasse. Dans cet univers bruitiste, des passerelles peu à peu 
s’ébauchent. On voit se confirmer les affinités naturelles entre clarinette-contrebasse et 
contrebasse, et Leïla Soldevila prolonger à l’archet les grognements dans l’hyper-grave 
d’Ugo Boscaïn. 
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Mais d’autres liens se tissent, parfois plus inattendus, par exemple entre clarinette 
contrebasse et trompette, surtout quand Jérôme Fouquet utilise ses sourdines. Peu à peu, 
insensiblement, tous ces sons un peu hirsutes s’harmonisent. Ils finissent par former une 
sorte de gros nuage qui donne son nom (bien trouvé) au disque du trio:  Nebula Machina. 
La musique est mouvante, instable , évolutive. 
On a l’impression d’assister à un phénomène de germination, comme si nous étions dans 
l’humus de la musique, juste avant l’éclosion d’une mélodie. Et c’est dans l’exploration de 
ce voisinage avec la mélodie que cette musique touche le plus. Des bribes de mélodie, en 
effet, flottent en suspension dans l’air et viennent par instant percer le nuage bruitiste 
élaboré par les instrumentistes. Leïla Soldevila, ou Jérôme Fouquet prennent en charge 
ces bribes de mélodies. 

  
 

Jérôme Fouquet fait entrer des fragments éclatés de style wah-wah dans son jeu, ou 
développe un jeu liquide en ne vidant pas les clés d’eau de son instrument, et ces clapotis 
de trompette lui permettent d’aller sur le terrain d’Ugo Boscaïn à la clarinette-contrebasse. 
J’écris ces lignes en écoutant le disque Nebula Machina, paru sur le label slovaque 
Hevhetia (dont Pascal Anquetil , en introduction du concert, a rappelé l’importance, avec 
plus de 250 artistes à son catalogue en dix-huit ans d’existence). A la fin du concert, Ugo 
Boscain passe au piano, joue des séries d’accords répétitifs et hypnotiques du genre 
gamme par ton sur lesquels Jérôme Fouquet improvise de belles figures. Trois 
improvisateurs virtuoses pour une musique exigeante et d’une rare profondeur. 
 
https://www.jazzmagazine.com/jazzlive/nebula-machina-jerome-fouquet-leila-soldevila-
ugo-boscain-au-sunside/ 
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Article dans le journal Croate Novi List : 

http://novilist.hr 

 
 

Article dans le journal de la République Tchèque Kulturní Magazín : 
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https://www.magazinuni.cz/ 
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Article dans le journal Jabonnais  The Walker's Vol. 58 : 
http://www.t-walkers.com 

 
 
 
 
 
 

Article dans le journal Jabonnains The Walker's Vol. 57 : 

http://www.t-walkers.com 
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Article dans le journal de la République Tchèque  JazzPort : 
www.jazzport.cz 

 
IMPROVIZAČNÍ POHYBY NEBULY MACHINY 
 
Pod mysteriózním, až zaklínacím názvem NEBULA MACHINA se skrývá francouzsko-italské 
experimentální trio, složené z hudebníků, kteří se jinak pohybují na rozličných žánrových i světových 
scénách. Na slovenské značce Hevhetia jim nedávno vyšlo album s neméně vzrušujícím titulem – „Vento 
nebbie torrenti“. Reflektuje pohyby větru, par, lidských myšlenek, vědeckého a technického zkoumání; 
alespoň já to tak cítím. Sama hudba je směsí duchovna a fyzična, něčím mimo obvyklý poslech. Spíše než o 
poslech tu jde o ponor, vhled, chápání… 
Kontrabasistka Leïla Soldevila není čtenářům Jazzportu tak úplně neznámá; ještě s příjmením Renault byla 
členkou sexteta zpěváka Loïs Le Vana, jehož album „The Other Side“ jsem tady před lety recenzoval. Jinak 
je její záběr neobyčejně široký – působí v souborech hrajících jazz, volnou improvizaci, hudbu kurdskou, 
ruskou, orientální, francouzský šanson, pop, Nové tango i klasickou hudbu. Trumpetista Jérôme 
Fouquet hraje improvizovanou a soudobou hudbu nejen doma, ve Francii, ale často také v Japonsku. Italský 
hráč na kontrabasový klarinet Ugo Boscain patří k vyhledávaným improvizátorům na evropské scéně; 
studoval u takových osobností jazzové avantgrady, jako Steve Lacy, Mal Waldron, Evan Parker a Johannes 
Bauer. Hrál pak s kdekým, včetně Joelle Leandre a Anthonyho Braxtona. 
Všech šest skladeb vzniklo volnou improvizací na určité téma. Posluchač je svědkem kongeniální souhry, jež 
vyvěrá nejen z hudebních zkušeností, schopnosti naslouchat tomu druhému, ale také ze shodných představ a 
cítění mimohudebních inspirací. Nic nevzniká jen na odiv, prvoplánově; výrazové prostředky zůstávají 
střídmé, bez samoúčelné exprese či dokonce zvukové brutality. Je nutné se do poslechu opravdu vnořit a 
nechat se unášet témbry, chvějivými tóny, niterností mikrotonálních ploch, jemnou proměnlivostí. 
Úvodní „Vendavel“ (Vítr Maroka) má až ambientní náladu, pozvolna houstnoucí, „Simoun“ (Teplý vítr 
východního pobřeží) je naopak neklidný, sálající, s řinoucí se trubkou. Všechny tyto polohy se vzápětí slejou 
v prvním vrcholu alba, sedmiminutové skladbě „Tension de Vepeur“ (Tlak páry). Tady se navíc proplétají 
rytmické figury, jež dokonce evokují swingový rytmus, přičemž se materie postupně zahušťuje, a hudba tak 
získává na naléhavosti. Následuje devítiminutový track „L´eau de la Loue“, kde to chrastí, ťuká, šustí, frfní, 
brblá, chrchlá; vše houste, nabývá na intenzitě, ale muzikanti netlačí na pilu, rozehrávají neidiomatickou 
improvizaci jako něco naprosto přirozeného, muzikálního, srozumitelného, vpravdě narativního. Příkladem 
vrcholně pojatého kontrapunktu je osmiminutový improvizační zázrak jménem „Wadi“, vůbec ne efemérní 
odraz dramaticky pojatého free-jazzu, v němž našly domov všechny tři nástroje; pro mne absolutní 
vyvrcholení alba. Finále v podobě desetiminutové skladby „Les Filles de Guozhuang“ začíná svižným 
kontrapunktickým vedením hlasů, ale posléze zvolní a rozprostře se do meditativních, širokých témbrových 
ploch, jež se posléze rozpustí v osamělém klarinetovém bublání a klapání trumpetové mechaniky. Aby se pak 
trio ještě jednou vzepjalo k poslednímu dechu… 
 

Jan Hocek 
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Article dans le journal de la République Tchèque   His Voice : 
https://www.hisvoice.cz/ 

 
 
Vichrné bystřiny a radostné floskule z Hevhetie 
 
Recenzent (mého typu) samozřejmě vítá, když může v předloženém albu objevit něco nečekaného, 
nezvyklého. Obvyklý (nechci použít výrazu průměrný, protože: co je vlastně průměr?) konzument hudby se 
naopak raději soustředí na projekt, který mu zaručuje alespoň stopu důvěrnější obeznámenosti, něčeho, co 
je pochopitelné, co mu není neuchopitelné. Tak, a tím jsem si téměř vymezil půdorys dvou nových 
kompaktů slovenského vydavatelství Hevhetia, totiž s příklonem k variantě (spíše) druhé. 
 
O náplni alba francouzsko-italského tria, které si říká Nebula Machina (což může prokombinovávat 
zamženost se strojovostí), svědčí jeho název: Vento Nebbie Torrenti, tedy Vichr, mlhy, bystřiny. Odpovídá 
tomu i ne zcela obvyklé obsazení: Ugo Boscain s kontrabasovým klarinetem (najdete ho například po boku 
Joëlle Léandre nebo Anthonyho Braxtona), Jérome Fouquet s trubkou a Leila Soldevila s kontrabasem. 
Jeden jako druhý a jako třetí obhospodařují širokou škálu projevu od avantgardního jazzu přes 
improvizovanou hudbu až po popové záchvěvy, to vše křtěno moderně klasickým šmrncem a pařížskou 
nonšalancí.. Už v úvodní Vendavel, zachycující vítr marocký, přišumí, přišustí zpovzdálí, svoji povětrnost 
rozviřují z přitlumena, vlastně ji spíše napovídaji, probírkují, vyplužují či skluzmují do zeštíhleného 
tabuizování. Když pak zadychtěně zasviští Simoun, jde o proteplený vítr z východního pobřeží, rozehraně 
zarputilovaný trubkou, obzadrhávanou a proškobrtanou ostatními nástroji (mimochodem netrvajícími vždy 
na původním zvukovém určení). Zádumčivě vyhmatávaný Tension de Vapeur (Tlak páry) je zapomaleně 
vyhýčkáván i vyzývavě vychytáván, což opětovně vysondovává zejména trubka za produsávaného spojenectví 
s ostatními. Postřehneme, že jde spíše o provizorňující dohadovačství, prorychlené až do ztracena. Když se 
následně vbije a vrachotí, ba vevehementní L´eau de la Loue, postupně se protřibuje, zádrheluje, 
vzevrubňuje a provrčuje, mučenkově hořenkuje i omaleně vykodrcává. Je to zádušné i zádyšné 
vyvzdorovávání, bezezbytkově hromadivé, bezodyšné i bezostyšné, zase vybalancovávané trubkou za 
provrčování provršování celku. Dohadovačně vyperfektované je i Wadi, jehož efemérní náladovost vybuzuje 
zejména basklarinet, zachvívavý i prochvívavý, se záskučným letmováním trubky a s prokvočně 
zaambalážovaným kontrabasem, zatáhlým i táhlým. Když se zazdá, že dění by se mohlo znanicovatit, 
zaoponuje tomu zrepetovaná vytřímavost, právě basou zaneklidněná do zverbovaného nadsazení a návětrné 
pospěšnosti. Vnímáme celou trojici v jednotném šiku, ale její rozžití je kupodivu spíše poklidné, nevzrušené, 
což neznamená, že by toto spojenectví bylo nevzrušivé. Závěrečné Les Fillez de Guozhuang je náskočné 
a odsekávané, zádrhelové i zprotáhlované, jako by si je hudebníci koštovali, vyličovali bez doličování, 
snovali a zprůhledňovali. Ale také (prostor mají více než desetiminutový) vyčkávavě rozdrmolovali, štipcovali 
a rozleživě prosouvali, tu zdánlivě bezútěšně, tu zase útěšlivě, tu s pozamlklou zábludnosti, tu s vrkotavou 
prokomíhaností. Obchvatují povzdálené praskoletnění téměř do nepostřehnutelnosti. Celé album nám nabízí 
nekomplikovanou, nicméně dramatickou kompletizaci nefádní trojhry, zaplněné prohemžovaným 
proskučněním či blyskotavým vibrátorováním a vyvršovaným průvanováním. Není vždy třeba justovat 
a násilně zádrhelovat, aby výsledek neměl daleko k perfektnosti. 

Je to (opětovně) hudba pro chvíle pohody, nevzrušivě námluvná a doklidnivá. Ale v té či oné, větší nebo 
menší míře, jsou pohodové obě desky, které do jednoho balíčku svedla pošta z Maďarska. Tak si je užijte. 
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Z.K. Slabý 

 

 

Articles dans le journal ``Le Saxifrage'' Septembre 2020 
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