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Od Redakcji
redaktor naczelny 

Piotr Wickowski 

piotr.wickowski@radiojazz.fm

„Nie słychać w niej, wszechobecnej w mediach, atmosfery wojny i mobilizacji. Jest 

tylko sztuka – obok nauki najpiękniejsza rzecz, jaką człowiek może dać światu” – 

pisze Marek Brzeski w recenzji Streams, płyty Jakoba Bro, Thomasa Morgana i Joey 

Barona. Taki odbiór muzyki i nadawanie jej takich znaczeń jest przywilejem nie tyl-

ko uważnego recenzenta, ale każdego wrażliwego słuchacza, dla którego muzyka 

to coś więcej niż bezwartościowe tło do codziennych czynności. Jednak ci, którzy 

muzykę tworzą, jak również w jej tworzeniu uczestniczą, chociażby mając różnego 

rodzaju związki z tak zwaną branżą, wiedzą, że istnieje też druga strona medalu. I 

mam tu na myśli nie tyle trud i znój nierozerwalnie związane z wymyślaniem, odgry-

waniem, rejestrowaniem, a następnie wydawaniem rzeczy pięknych, ale realia ryn-

kowej i środowiskowej rywalizacji. Konkurencja nie śpi, kawałek tortu do wyrwania 

jest bardzo mały, są tylko wygrani i przegrani... – znamy tego typu argumenty uży-

wane przy okazji brutalnej rywalizacji. Nic dziwnego, że wielkie i czasami niezdrowe 

emocje towarzyszą też wszelkiego rodzaju rankingom podsumowującym cokolwiek 

w muzyce, a zwłaszcza podsumowującym miniony rok.

Nam – w JazzPRESSie i RadioJAZZ.FM - udało się nad takimi emocjami zapanować, 

dojść do kompromisu i w tym roku do wyników trzeciej edycji otwartego dla wszyst-

kich plebiscytu, podsumowującego miniony rok w jazzie polskim i zagranicznym, 

dołożyliśmy swój ranking. Stworzyliśmy go mimo dużych różnic w gustach i niejed-

nokrotnie bardzo odmiennych opinii na temat muzyków, płyt i wydarzeń, które za-

pamiętaliśmy z 2016 roku.

A muzyka? Może tylko pomóc, pod warunkiem, że jest właściwie dobrana. W związ-

ku z tym warto życzyć sobie więcej takiej, o jakiej pisze Anna Piecuch w recenzji 

albumu As Subtle As Tomorrow zespołu Ergo: „Oby tytułowe, symboliczne „jutro” 

przyniosło jeszcze wiele wydawnictw tego pokroju. Muzyki łagodzącej wszechobec-

ny nadmiar i chaos w świecie dźwięków. Muzyki urzekającej subtelnością”.

Miłej lektury
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Według kolegium JazzPRESSu i RadioJAZZ.FM

W tym roku po raz pierwszy prezentujemy typy JazzPRESSu i RadioJAZZ.FM, które są naszym 

podsumowaniem minionego roku w muzyce jazzowej. Typowaliśmy najlepszych w tych sa-

mych kategoriach, w których przeprowadzone zostało głosowanie w organizowanym przez 

nas internetowym Plebiscycie Jazz 2016. Ułożenie rankingu kosztowało nas wielogodzinne 

dyskusje, duże ilości kawy, kilka posiłków z dostawą do redakcji oraz mnóstwo dyplomacji. 

Materia była trudna, bo ten ranking wynikał ze wspólnego wyboru.

Kolegium Fundacji EuroJAZZ (wydawcy JazzPRESSu i RadioJAZZ.FM) w składzie: Jerzy 

Szczerbakow, Agnieszka Holwek, Piotr Wickowski i Janusz Falkowski wytypowało:

POLSKI JAZZOWY WYKONAWCA ROKU

1. Oleś Duo (Marcin Oleś & Bartłomiej Oleś)
2. Kamil Piotrowicz
3. Jorgos Skolias
4. Adam Pierończyk
5. Nikola Kołodziejczyk

ZAGRANICZNY JAZZOWY 
WYKONAWCA ROKU

1. Jack DeJohnette
2. Peter Brötzmann
3. Mats Gustafsson
4. Brad Mehldau
5. Charles Lloyd

fot. Jarek Misiewicz

fot. Katarzyna Stańczyk
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POLSKA JAZZOWA PŁYTA ROKU

1. Kamil Piotrowicz Sextet 
– Popular Music

2. Jorgos Skolias & Antonis Skolias
– Kolos

3. Cracow Jazz Collective
– No More Drama

4. Sławek Jaskułke
– Senne

5. Paweł Kaczmarczyk Audiofeeling Trio
& Mr. Krime
– Vars & Kaper – DeconstructiON

ZAGRANICZNA JAZZOWA PŁYTA ROKU

1. Jack DeJohnette / Ravi Coltrane /
Matthew Garrison
– In Movement

2. Vijay Iyer & Wadada Leo Smith
– A Cosmic Rhythm With Each Stroke

3. Bobby Previte & The Visitors
– Gone

4. Gregory Porter
– Take Me To The Alley

5. Branford Marsalis Quartet & Kurt Elling
– Upward Spiral

POLSKIE JAZZOWE WYDARZENIE 
KONCERTOWE

1. Jazz Jantar
2. Jazztopad
3. Jazz Juniors
4. Ad Libitum
5. Koncert Piano.pl w Teatrze Muzycznym

Roma w Warszawie
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Wyniki głosowania Czytelników JazzPRESSu i Słuchaczy RadioJAZZ.FM

Oto wyniki trzeciej edycji otwartego głosowania, w którym mógł wziąć udział każdy, kto wypeł-

nił kwestionariusz na stronie internetowej JazzPRESSu. W tym roku otrzymaliśmy rekordowe 

1200 głosów! Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zabawie. Zainteresowanych 

artystów zachęcamy do mobilizowania swoich miłośników do głosowania na nich w kolejnej 

edycji plebiscytu. Ich powszechna mobilizacja daje szansę na wysoką pozycję w zestawieniu.

POLSKI JAZZOWY WYKONAWCA ROKU

1. Eskaubei & Tomek Nowak Quartet
2. Jorgos Skolias
3. HoTS
4. Ted Novak
5. Jazz Band Ball Orchestra

ZAGRANICZNY JAZZOWY 
WYKONAWCA ROKU

1. Avishai Cohen (trębacz)
2. Brad Mehldau
3. Norah Jones
4. Wayne Shorter
5. Pat Metheny

fot. Paulina Krukowska

fot. materiały prasowe
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POLSKA JAZZOWA PŁYTA ROKU

1. Eskaubei & Tomek Nowak Quartet
– Tego chciałem

2. Jorgos Skolias & Antonis Skolias
– Kolos

3. HoTS
– Numbers

4. Madame Jean Pierre
– Lete

5. Krystyna Durys
– Tribute To Ladies Of Jazz

ZAGRANICZNA JAZZOWA PŁYTA ROKU

1. Avishai Cohen
  – Into The Silence

2. Norah Jones
  – Day Breaks

3. Brad Mehldau Trio
  – Blues and Ballads

4. Esperanza Spalding
  – Emily's D + Evolution

5. Branford Marsalis Quartet & Kurt Elling
– Upward Spiral

POLSKIE JAZZOWE WYDARZENIE 
KONCERTOWE

1. Jazz Jantar
2. Jazz nad Odrą
3. Jazz na Starówce
4. Bielska Zadymka Jazzowa
5. Jazz Juniors
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Piotr Wickowski: Dlaczego forte-
pian?
Kiedy byłem mały, jak to małe 
dziecko, lubiłem majsterkować 
przy różnych sprzętach i grzebać w 
szufladach, zwłaszcza wtedy, kie-
dy rodziców nie było w domu. Mój 
ojciec miał szuflady pełne kaset 
magnetofonowych, które często od-
twarzałem dla zabawy. Szczególną 
moją uwagę zwrócił album, na któ-
rym saksofonista grał solo i funk-
cje podkładał Herbie Hancock (tyl-
ko jego nazwisko zapamiętałem). 
Rola fortepianu jako instrumentu 
akompaniującego tak mi się wte-
dy spodobała, że stwierdziłem: „To 
właśnie chcę robić!”.
Siadasz jeszcze do fortepianu dla 
przyjemności czy kojarzysz ci się 
tylko z ciężką pracą do wykona-
nia?
Zawsze siadam do fortepianu z 
przyjemnością. Nie wiem, czy kie-
dykolwiek kojarzyło mi się to z 
ciężką pracą, nawet jak ćwiczyłem 
Rachmaninowa na studiach, co za-

wsze zajmowało dość dużo czasu. 
Czasem kiedy gotuję i jakaś potra-
wa potrzebuje się na przykład po-
dusić 15 minut, to też podchodzę 
do fortepianu. Granie na fortepia-
nie to dla mnie najlepsza rzecz na 
świecie – zawsze!
Jakiej muzyki nigdy nie zagrasz?
Takiej, która mi się nie podoba. 
Czasem portfel na tym cierpi, ale 
za to mam satysfakcję, że gram wy-
łącznie muzykę, którą lubię grać.
Jakich płyt ostatnio słuchasz w sa-
mochodzie?
Na autostradzie słuchałem za-
zwyczaj szybkiego swingu, ale do-
stałem już zbyt dużo punktów za 
prędkość, więc teraz głównie Sno-
op Dogga.
Gdybyś mógł dodać jakiś nowy 
dział w JazzPRESSie, jaki byłby to 
dział?
Jazzowe Ploteczki...? Albo kącik ku-
linarny – Gotuj z Gawędziarzem.

5 pytań do
Mateusza 
Gawędy

Czasem portfel 
na tym cierpi, 
ale za to mam 
satysfakcję
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Człowiek, od którego zawsze biło coś szczególne-
go – mistycyzm, żarliwość, a zarazem zwykła-nie-
zwykła życzliwość i otwartość na drugiego czło-
wieka. Muzyk, który w swej wrażliwości potrafił 
do łez wzruszyć się podczas solówki Marcina Ma-
seckiego – wyjątkowo podówczas lirycznego, jak-
by sama osoba tego pierwszego potrafiła przemie-
nić awangardowo chaotyczną pianistykę w roman-
tyczną wirtuozerię. Artysta, który stawiał na prze-
kaz, a jego przekaz był zawsze spójny, mocny, szcze-
ry – dla niektórych imponujący, dla wielu niełatwy 
do zaakceptowania.

Saksofonista, który grając podczas koncertu na 
cześć Chopina przy Zamku Królewskim był lepszą 
lekcją patriotyzmu niż niejedne podręcznikowe ba-
nały. Multiinstrumentalista, który wraz z Krzysz-
tofem Herdzinem na jednej scenie potrafił zacierać 
granice między tym, który z nich jest saksofoni-
stą, a który pianistą. Muzyczny partner wykonaw-
ców z różnych muzycznych światów – od jazzu, po-
przezmuzykę ludową, chrześcijańską, a na rocko-
wej skończywszy.

Dla mnie zawsze bliski, choć wcale bliżej nieznany. 
Dla wielu muzyków mistrz i nauczyciel. Ja jedynie 
domyślam się, czego i jak mógł uczyć. Sądzę, że w 
nauce tej mógł poświęcić wiele miejsca ciszy, sku-
pieniu, refleksji nad rodowodem, znaczeniem, har-
monii i sile dźwięków (zmysłowej i pozazmysło-
wej). Wszystko to można bowiem odnaleźć w pozo-
stawionej przez niego muzyce.

Wiem, że Michał Kulenty rozmy-
ślał niegdyś o godnej ekspozycji dla 
jego licznych wierszy (oprócz tego, 
że był nazywany „poetą saksofo-
nu”, był również po prostu poetą). 
Mam nadzieję, że jego życzenie, o 
ile pozostaje aktualne, będzie kie-
dyś spełnione, a pamięć o nim nie 
zaginie.

Jego przekaz – spójny, mocny, szczery
Michał Kulety (1956 – 2017)
Wojciech Sobczak-Wojeński 

wsimply@o2.pl

fot. Piotr Szajewski
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Take 5,
czyli 5 pytań do

Rafała
Gorzyckiego

Maciej Maleńczuk 
Najchętniej grałbym na 

wszystkim

We Remember Zbiggy
– 70 rocznica urodzin 

Zbigniewa Seifert a

Jerzy Milian 
– Music For Mr. Fortuna

Legendarny muzyk i kompozytor Jerzy Milian 

napisał specjalnie dla Macieja Fortuny utwory 

na trio jazzowe i kwartet smyczkowy. Zawierają-

ca ten materiał płyta Music For Mr. Fortuna na-

grana została przez zespół pod kierownictwem 

Macieja Fortuny, w którego składzie znaleźli się: 

Krzysztof Dys, Jakub Mielcarek, Przemysław Ja-

rosz oraz kwartet smyczkowy – Anna Ziółkow-

ska, Jan Świeca, Tomasz Ziółkowski i Monika 

Baranowska. Album jest pierwszym w Europie 

fonogramem wydanym w interaktywnej aplika-

cji dostępnej na systemy Android i iOS. Aplikacja 

umożliwia między innymi dowolne ustawianie 

poziomów poszczególnych ścieżek, sterowanie 

szybkością odtwarzania oraz podgląd zapisu 

nutowego dla każdego instrumentu. Music For 

Mr. Fortuna ma charakter niekomercyjny i wy-

dana została 17 grudnia 2016 r. przez Stowarzy-

szenie Jazz Poznań. Koncert premierowy miał 

miejsce 7 stycznia w Estradzie Poznańskiej.

Pod naszym patronatem

→  Z  A R C H I W U M  J A Z Z P R E S S U  /  W W W . J A Z Z P R E S S . P L

GRUDZIEŃ 2016
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Jan
Ptaszyn
Wróblewski
Każda muzyka
jest pożyteczna

Jan
Ptaszyn
Wróblewski
Każda muzyka
jest pożyteczna

Jazz
2016PLEBISCYT
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16| Płyty / Top Note 

TOP  
NOTE

HoTS – Numbers

Podsumowując 2016 rok nie sposób pominąć sukcesów młodych 
gitarzystów, widocznych również na łamach naszego magazynu. 
Płytę Unseen Szymona Miki oznaczyliśmy jako Top Note w czerw-
cu, w sierpniu zaś wręczyliśmy nagrodę na Festiwalu Jazz Wolno-
ści Piotrowi Scholzowi. Nie powinno być więc zaskoczeniem, że 
w noworocznym wydaniu szczególnie polecamy album Numbers 
warszawskiej formacji HoTS, której liderem jest grający na gitarze 
Mikołaj Poncyljusz.
Zespół powstał przed pięcioma laty, początkowo funkcjonując 
jako kwartet. W 2015 roku wydał, pozytywnie przyjęty, debiutan-
cki album Harmony Of The Spheres – nazwa „HoTS” to skrót od 
tego tytułu. Poza liderem skład tworzą: trębacz Radek Nowak, 
kontrabasista Adam Prokopowicz oraz grający na perkusji Ja-
kub Kinsner. Do nagrania najnowszej produkcji muzycy zaanga-

Multikulti Project, 2016 / www.multikulti.com
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Słychać dużą świadomość tego, co 
grają muzycy HoTS, są wyraźnie 
zdyscyplinowani, jednocześnie jed-
nak brzmią świeżo i nieskrępowanie

Jakub Krukowski 

j.krukowski@op.pl

żowali saksofonistę Bartosza Tka-
cza – powiększając rozmiary gru-
py. Duże znaczenie ma tu „zespo-
łowość”, nie jest to bowiem spon-
taniczna inicjatywa, ale długofa-
lowy projekt nastawiony na po-
szukiwanie kolektywnego stylu. 
Muzycy grają wyłącznie autorskie 
kompozycje Poncyliusza, które na 
koncertach rozwijają w improwi-
zacjach.
Płyta Numbers, zgodnie z tytu-
łem, stanowi zbiór utworów ozna-
czonych różnymi numerami, któ-
re oddziela pięć, osobno ponu-
merowanych interludiów. Tylko 
ostatnia partia ma w tytule na-
zwę (Diuna), uszeregowanie po-
zostałych wynika z kolejności ich 
skomponowania. Materiał nale-
ży odbierać całościowo, w zamyśle 
jest to album koncepcyjny – wy-
odrębnienie poszczególnych czę-
ści wynika bardziej z potrzeb wy-
dawniczych, początkowo miał być 

zaprezentowany bez podziałów. Nie ma to jed-
nak wpływu na odsłuch, brak tu jakichkolwiek 
przerw między utworami, więc całość brzmi bar-
dzo płynnie.
Mikołaj Poncyliusz w swoich kompozycjach osią-
ga indywidualny styl, są one błyskotliwe i głębo-
ko przemyślane – dojrzałość jest najważniejszą ce-
chą tego albumu. Jeśli chodzi o muzykę zespołu, 
słychać dużą świadomość tego, co grają jego człon-
kowie, są wyraźnie zdyscyplinowani, jednocześnie 
jednak brzmią świeżo i nieskrępowanie.
Podczas wywiadu w RadioJAZZ.FM (podkast na 
stronie: archiwum.radiojazz.fm) lider formacji za-
pytany o inspiracje, jakie na co dzień mu towarzy-
szą, zaskakuje wszechstronnością. Muzycznie od-
wołuje się do trębaczy zdawałoby się z innych świa-
tów – z jednej strony Enrico Rava, z drugiej Amb-
rose Akinmusire. Do tego przywołuje antyczne te-
orie (harmonia sfer Pitagorasa dała zespołowi na-
zwę) oraz literaturę SF (Diuna nawiązuje do książ-
ki Franka Herberta i filmu Davida Lyncha). Elo-
kwencja gitarzysty przekłada się na jakość płyty, co 
ma też wyraz w znakomitej warstwie graficznej. To 
pełnowartościowe wydawnictwo, potwierdzające 
ogromny potencjał HoTS.
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For Tune, 2016 / www.for-tune.pl

Album Trans-Fuzja jest drugą, po 
Piosenkach Władysława Szpilma-
na i Derwida, edycją szerszego pro-
jektu Andrzeja Bauera o tej samej 
nazwie. Ideą cyklu, zainspirowa-
nego otwarciem studia Polskiego 
Radia im. Władysława Szpilmana, 
jest poszukiwanie wraz z zapro-
szonymi muzykami „nowej eks-
presji”.
Do tych niezwykle kreatywnych 
spotkań dochodziło podczas kame-
ralnych koncertów granych żywo, 
zawsze w oparciu o konkretny mo-
tyw przewodni (w tym przypadku 
jest to muzyka Witolda Lutosław-
skiego). „Seria zróżnicowanych we-
wnętrznie i bogatych brzmienio-
wo projektów artystycznych” – cha-

rakterystyka przedstawiona przez 
Bauera jasno określa fundamenty, 
na jakich budowane były kolejne 
przedsięwzięcia.
Na wydanej przez For Tune pły-
cie „bogactwo brzmienia” zapew-
nia dobór nietuzinkowych in-
strumentalistów. Album nagrano 
w kwartecie, którego skład obok 
lidera (wiolonczela), uzupełnia-
ją Adam Bałdych (skrzypce), Ceza-
ry Duchnowski (fortepian, kom-
puter) oraz Cezary Konrad (perku-
sja). Powstał zespół, w którym kla-
syczne usposobienie miesza się z 
energiczną improwizacją, a tra-
dycyjne instrumenty – z cyfro-
wą aparaturą. Wszyscy entuzjaści 
poetyckiego tonu Bałdycha czy li-
rycznego stylu Bauera w początko-
wej fazie zderzą się z chłodną po-
lifonią dźwięków zespołu. Pozor-
nie chaotyczna nawałnica ukła-
da się jednak w przemyślaną kon-
cepcję, która okazuje się być bar-
dzo wciągająca. Tak jak medyczna 
transfuzja dla zapewnienia funk-
cjonowania organizmu wprowa-
dza do niego obce ciało, tak tutaj 
– wydawałoby się różni stylistycz-
nie soliści, razem brzmią niezwy-
kle spójnie.

Bauer, Bałdych, Duchnowski, Konrad – 
Trans-Fuzja
Jakub Krukowski 

j.krukowski@op.pl
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„Zróżnicowanie wewnętrzne” od-
nieść można do struktury materia-
łu. Mamy tu utwory inspirowane 
muzyką Witolda Lutosławskiego 
oraz autorskie kompozycje człon-
ków grupy. Rozpoczynający album 
Tort Sachera jest luźną interpreta-
cją Sacher Variations Lutosławskie-
go, nie ma przy tym nic wspólne-
go ze słodyczą wiedeńskiego spe-
cjału. To ekspresyjna improwiza-
cja, eksponująca charakterystycz-
ny motyw pierwowzoru. Kolejny 
utwór nosi tytuł Broda i jest au-
torską kompozycją Duchnowskie-
go. Zupełnie inaczej rozłożone są 
tu akcenty. Elektroniczny podkład 
przeszywany jest dźwiękiem kolej-
no wiolonczeli oraz skrzypiec, by 
po chwili połączyć się z resztą in-
strumentów w szaleńczym transie. 
O ile Passa (kolejna wariacja wokół 
twórczości Lutosławskiego) nawią-
zuje do dynamicznego otwarcia 
płyty, o tyle na Mirros tempo zdecy-
dowanie zwalnia. Główną rolę od-
grywają tu skrzypce Bałdycha, któ-
ry wprowadza bardziej stonowany 
nastrój. Pozostali muzycy nie pró-

bują z nim walczyć, w konsekwencji otrzymujemy  
przyjemną i delikatną melodię.
Wydaje się, że punktem centralnym płyty jest 
Czwórniak, będący kolejnym nawiązaniem do 
twórczości wybitnego warszawskiego kompozyto-
ra. Poddany komputerowym zniekształceniom po-
czątek to popis indywidualnej gry Bauera, daje się 
odczuć przy tym napięcie, jakie towarzyszy przy-
słuchującym się mu muzykom. Ich energia znajdu-
je ujście w drugiej części, kiedy improwizacja osią-
ga punkt kulminacyjny. Przedostatnie Inspiration 
to znów powrót do lżejszej muzyki krążącej wokół 
skrzypiec. Umieszczenie utworu w tym miejscu 
miało pewnie na celu uwypuklenie chaotycznego 
zakończenia w postaci iRed. Przedziwna konstruk-
cja oraz finałowe solo Cezarego Konrada na perku-
sji mocno odcinają się od poprzedzającej go upo-
rządkowanej melodii. Ten kontrast możemy trak-
tować jako podsumowanie całej płyty – zróżnico-
wanej, momentami rozchwianej, ale jednocześnie 
konsekwentnej i w pełni autorskiej.
Muzyka na albumie porusza się w sferze ekspery-
mentu, stąd jej odbiór bywa trudny. Przekracza-
jąc granice między stylistykami, uwalnia się jed-
nak ogromny potencjał członków kwartetu i z całą 
pewnością warto poświęcić temu uwagę. Otrzymu-
jemy ponad godzinną konwersację artystów, którzy 
nie próbują się nawzajem zdominować, lecz szuka-
ją wspólnego, niepowtarzalnego języka.

aF L P w w w . j a z z p r e s s . p l

mailto:jazzpress@radiojazz.fm
https://www.facebook.com/JazzPRESSpl
https://twitter.com/JazzpressPL
https://pl.pinterest.com/jazzpress/
http://jazzpress.pl/
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For Tune, 2016 / www.for-tune.pl

„Emocje są tutaj najważniejszym 
składnikiem” – uważa lider projek-
tu, Tomasz Sroczyński. Młodzień-
czej energii towarzyszy poczucie 
ciągłego napięcia, do głosu docho-
dzą wrodzone instynkty. Aleato-
ryczny materiał, a więc dopuszcza-
jący przypadek w trakcie kompo-
nowania i gry, daje pole do impro-
wizacji. Trudno mówić tu zresz-
tą o usystematyzowanych kompo-
zycjach, w opisie płyty czytamy, że 
zespół pracował jedynie na pod-
stawie szkiców Sroczyńskiego. Al-
bum nie tworzy jednolitej struktu-
ry – utwory są krótkie, część z nich 
płynnie się przenika, inne zaś nie-
oczekiwanie urywają.
Do nagrania tej, jak wskazuje tytuł 
„pierwotnej” płyty, wiolinista To-
masz Sroczyński zaprosił bardzo 

Tomasz Sroczyński Trio – Prima

Jakub Krukowski 

j.krukowski@op.pl

aktywnego na polskiej scenie ba-
sistę Maxa Muchę oraz grającego 
na perkusji Szymona Gąsiorka. Po-
czątkowo można odnieść wrażenie, 
że uczestniczymy w szaleńczym 
transie, gdzie każdy instrumentali-
sta podąża swoją ścieżką, nie oglą-
dając się na kolegów. Po chwili jed-
nak wszystko zaczyna do siebie pa-
sować, nieokiełznane dźwięki wie-
dzione wewnętrznym rytmem pul-
sacji harmonizują się. Podobne do-
znanie, miałem niedawno podczas 
słuchania płyty Trans-fuzja kwar-
tetu Andrzeja Bauera. Oczywiście 
są to całkowicie inne albumy, jed-
nak w obu przypadkach dźwię-
ki płyną z wnętrza wykonawców – 
zdawałoby się – poza ich kontrolą.
Richard Bona w jednym z wywia-
dów powiedział, że prawdziwa im-
prowizacja ma miejsce, gdy staje 
się naprzeciw dzikiego zwierzęcia 
– tylko wtedy człowiek reaguje in-
stynktownie, reszta opiera się na 
wyćwiczonych zagraniach. Trud-
no się z nim nie zgodzić, niemniej 
członkowie tria Tomasza Sroczyń-
skiego próbują podobne instynkty 
w sobie obudzić. Podążając za nimi, 
z całą pewnością oddają w muzy-
ce swoją osobowość, nadając płycie 
autentycznego charakteru.
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W 2015 roku miałem przyjem-
ność recenzowania, na łamach 
JazzPRESSu, pierwszego albumu 
Eskaubeia, nagranego z kwarte-
tem Tomka Nowaka. Był to dobry, 
szczery krążek grupy rewelacyj-
nych muzyków z bardzo dobrym 
raperem, trochę niesprawiedli-
wie potraktowanym przez swój „oj-
czyźniany” gatunek muzyczny. Pły-
ta miała dość jamowy charakter 
i trzymała się fundamentów oby-
dwu stron łączących siły. Była jak-
by pierwszą rundą pojedynku bok-
serskiego – wyczuciem charakte-
rów, próbą sił, ciszą przed oczeki-
wanym wybuchem. Miejscami się 
dłużyła, ale ogólnie słuchało jej się 
bardzo przyjemnie – co poskutko-
wało bardzo ciepłym przyjęciem 

wśród recenzentów i słuchaczy. Po 
takim początku moje oczekiwania 
były bardzo rozbudzone – może aż 
za bardzo.
Patrząc pod kątem techniki – 
wszystko jest na swoim miejscu. 
Flow jest, a nawet są, bo rzeszow-
ski raper Eskaubei potrafi zmie-
niać schemat i tempo, pobawić się 
nimi odrobinę. Teksty są. Inteligen-
tne i solidne, ale podobnie jak przy 
poprzednim albumie – nie wybi-
jają się ponad poziom muzyki, nie 
odwracają od niej uwagi. I tu mam 
problem, bo czekałem na przynaj-
mniej jeden „pieprzny”, rapowy 
moment. Jakąś buńczuczną prze-
chwałkę, jakąś ukrytą prowokację, 
jakieś „oczko” zrozumiałe dla za-
angażowanych fanów rapu.
Lubię raperów-superbohaterów. 
Gdy zainteresowałem się rapem, 
najwięksi MC byli nietykalni. Nisz-
czyli wszystkich przeciwników, 
wychodzili z każdej opresji, mo-
gli mieć każdą niewiastę i byli nie-
omylni. Przez, a może dzięki inter-
netowi i mediom społecznościo-
wym, teraz jest zupełnie inaczej. 
Raperzy stracili mit nietykalno-
ści, zeszli z Olimpu. Tym bardziej 
ceni się tych, których umiejętno-
ści i teksty sprawiają, że widzimy 

Adam Tkaczyk 

adam-tkaczyk@wp.pl

For Tune, 2016 / www.for-tune.pl

Eskaubei & Tomek Nowak Quartet – Tego chciałem
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w nich półbogów. 10 lat temu Eskaubei rapował, że 
„chce być Michaelem Jordanem rapu”. Na obydwu 
albumach z kwartetem Tomka Nowaka ten ogień i 
chęć wygrywania każdego meczu wydaje się być o 
wiele mniejsza.
Może niekoniecznie Eskaubei musi stawać przed 
publiką i krzyczeć: „Jestem najlepszy i niech mi 
ktoś udowodni, że tak nie jest!”, ale na tym albumie 
przydałaby się chociaż kruszyna rapowej esencji – 
rywalizacji, prowokacji, przełamania nastroju. Pi-
szę to, ponieważ głęboko wierzę, że Eskaubei to wy-
starczająco uzdolniony raper, by raz na jakiś czas 
porzucić skromność. Jest obecnie twarzą rapowa-
nego jazzu w Polsce, weteranem sceny, dobrym fre-
estyleerem – chciałbym to usłyszeć, na mocnym bi-
cie – chociażby takim, jak druga część tytułowego 
utworu (czy podobieństwo do Takeover Jaya Z jest 
celowe?).
Lirycznie album jest utrzymany w bezpiecznej te-
matyce, nie wychodzi poza linijki przy kolorowa-
niu pustych miejsc. Przez to nie ekscytuje mnie 
tak, jak najlepsze rzeczy zza oceanu. Puff Daddy po-
wiedział kiedyś w studio do Pushy T: „Jeśli mogę 
przewidzieć, jaki wers za chwilę powiesz, to nie jest 
to właściwy wers”. Tego zaskoczenia, tej niepewno-
ści brakuje mi w Tego chciałem.
Pierwsze albumy rządzą się swoimi prawami – 
szczególnie jeśli tak, jak Eskaubei i Tomek No-
wak Quartet, idzie się niepewną, nieutartą drogą 
– pewne elementy trzeba spłycać, żeby nie przesa-
dzić w wydźwięku całości i nie brzmieć karyka-

turalnie. Jak napisałem w recen-
zji Będzie dobrze – zbyt skompliko-
wane liryczne wygibasy mogą być 
asłuchalne dla nieprzyzwyczajo-
nego ucha. Jednak od drugiego al-
bumu, jako odbiorca, oczekiwał-
bym już nieco więcej – wyjścia z 
osiągniętej strefy komfortu i wy-
bicia ponad poprawność. Eskau-
bei ma zbyt duży potencjał, jest 
zbyt dobry, by osiąść w „solidności”. 
Prawdopodobnie słuchacze jazzu 
nie podzielają tej opinii i warstwa 
liryczna nie jest dla nich tak waż-
na, jak dla mnie.
Muzycznie, moim zdaniem, jest o 
wiele ciekawiej, niż na Będzie do-
brze. Podkłady są bogatsze, bar-
dziej zróżnicowane, w większości 
bardziej dynamiczne i o wiele lżej-
sze, niż przy poprzednim albumie. 
Łatwość w odbiorze Tego chcia-
łem uważam za duży atut płyty – 
nie stanowi ona dużego wyzwania 
dla „niedzielnych”, tudzież nowych 
słuchaczy – utwory są krótsze, po-
dobnie jak instrumentalne solów-
ki, w porównaniu do poprzedniego 
albumu.
Jak dla mnie, zespół odnalazł 
świetne proporcje między jazzo-
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wą dostojnością i wykwintnoś-
cią, a lekkością, chwytliwością i 
zabawą. Precz z muzycznym sno-
bizmem! Najjaśniejszym punk-
tem wydaje się być lider zespo-
łu – trębacz Tomasz Nowak, ale 
ogrom charakteru nadaje muzy-
ce młoda gwiazda polskiego jazzu 
– Kuba Płużek, na klawiszach. Ta-
kimi muzykami możemy chwalić 
się na świecie.
Tego chciałem jest bardzo dobrym 
albumem, lepszym od poprzed-
niego krążka Eskaubei & Tomek 
Nowak Quartet. Nie bez powo-
du zbiera tak pozytywne recen-
zje. Jeśli jest lepiej, niż rok temu, to 
znaczy, że album stanowi krok do 
przodu. Zastanawiam się jednak, 
czy jeżeli ta zwycięska formu-
ła zostałaby powtórzona po raz 
trzeci, to byłaby dla mnie równie 
dużą atrakcją? Póki co, jest bardzo 
dobrze (a może nawet i jeszcze le-
piej), ale liczę, że następny album 
przyniesie nowe narzędzia, więcej 
ryzyka, eksperymentów i jeszcze 
większej różnorodności muzycz-
nej. Powodzenia, Panowie – trzy-
mam kciuki! B
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fot. Kuba Majerczyk, Piotr Gruchała, Lech Basel

Każdy festiwal może mieć swój 
JazzPRESS...
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Najlepsza grupa wokalna świata 
roku 1978 według amerykańskie-
go magazynu Down Beat. Występo-
wali na scenach większości państw 
Europy, koncertowali na Kubie, w 
Indiach, z Jacquesem Brelem i Ray-
em Charlesem, a w 1973 roku przed 
Milesem Davisem w Belgradzie. 
Po rozwiązaniu grupy na począt-
ku lat osiemdziesiątych, stopnio-
wo odchodzili w niepamięć (cho-
ciaż pewnie każdy zna piosenkę do 
serialu Wojna domowa w ich wyko-
naniu). Zespół Novi Singers docze-
kał się wreszcie – po wielu latach – 
reedycji  swoich nagrań, w tym zre-

masterowanych wersji albumów z 
czasów jego świetności.
Wśród wznawianych w 2016 roku 
płyt z serii Polish Jazz Polskich Na-
grań znalazł się long play Bossa 
Nova. Na tej płycie z 1967 roku sły-
szymy pierwszy, założycielski skład 
zespołu Novi Singers: Aleksandra 
Głucha, Bernarda Kawkę, Janusza 
Mycha, Waldemara Parzyńskie-
go i Ewę Wanat. Na płytę składa-
ją się krótkie, 2-3-minutowe kom-
pozycje członków zespołu, wszyst-
kie utrzymane w duchu brazylij-
skiej bossa novy, śpiewane scatem. 
Mimo że mamy do czynienia z bos-
sa novą, to jednak nastrój albumu 
nie jest taki oczywisty – znajdzie-
my tam energetyczne, słodko-gorz-
kie Brownie Kawki, czy  bardziej li-
ryczne Pyzate słoneczniki Parzyń-
skiego. Kompozycje Mycha: Barie-
ra uczuć, z towarzyszeniem smycz-
ków oraz Tańczące orzechy są bar-
dziej beztroskie i optymistyczne. 
Na tym tle wyróżnia się utwór Na-
stępny proszę Kawki – zawadiacki, 
nieco gangsterski w charakterze 
(ważną rolę odgrywa tu energicz-

Novi Singers 
– Bossa Nova (Polish Jazz, vol. 13), 
My Own Revolution (Polish Radio Jazz Archives, vol. 24), 
Five, Four, Three

Kasia Wójcicka 

kasia@radiojazz.fm

Polskie Nagrania / Warner Music Polska, 
1967 / 2016 / www.polskienagrania.com.pl
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na gra sekcji rytmicznej, zwłaszcza 
Janusza Kozłowskiego na kontra-
basie). Wokaliści są bardziej śmiali 
w ekspresji, pokazują pełnię możli-
wości improwizatorskich.
W ubiegłym roku ukazała się rów-
nież kompilacja nagrań studyj-
nych i koncertowych Novi Singers 
z lat 1968-71, zarejestrowanych w 
składzie czteroosobowym. Na pły-
cie Polskiego Radia My Own Revo-
lution znalazły się utwory założy-
cieli zespołu oraz kompozycje in-
nych autorów, jak pełen werwy 
Wstęp Zbigniewa Namysłowskie-
go czy przebojowe Shiny Stockings 
Franka Fostera, gdzie oryginalny 
angielski tekst piosenki przyjem-
nie stapia się z organami Ham-
monda Krzysztofa Sadowskie-
go. Wokalistom towarzyszy grupa 
wybitnych polskich instrumenta-
listów, ze wspomnianym Namy-
słowskim na czele. W zestawieniu 
nie pasuje mi nieco Preludium Fis-
-dur Fryderyka Chopina – nie ze 

względu na jego wykonanie, po-
nieważ zaśpiewanie partytury w 
jej pierwotnej wersji, bez skrótów i 
ułatwień budzi wielki podziw, lecz 
na całkowicie odmienną atmosfe-
rę, jaka panuje w romantycznym 
dziele mistrza.
Najciekawszą wydaną ostatnio 
reedycją Novi Singers jest jednak 
Five, Four, Three wydawnictwa 
GAD Records, z 2015 roku. Jak wy-
jaśnia Michał Wilczyński w boo-
klecie dołączonym do albumu: „Ty-
tuł płyty Five, Four, Three zaczerp-
nięty z kompozycji Waldemara Pa-
rzyńskiego, w której pojawiają się 
metra 5/4, 4/4 i 3/4, odnosił się tak-
że do topniejącego składu osobo-
wego grupy”. Materiał nagrywa-
ny w 1974 roku jest dziełem zale-
dwie trojga wokalistów, po odej-
ściu z zespołu Bernarda Kawki. 
Pomimo pomniejszonego składu, 
Novi Singers brzmią równie do-
brze, brak czwartego głosu rekom-
pensując rozbudowaną harmonią. 

Polskie Radio, 2016 / www.polskieradio.pl GAD Records, 2015 / gadrecords.pl
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Kompozycje – w większości autorstwa Parzyńskie-
go – są dużo bardziej skomplikowane formalnie, z 
interesującymi wstępami instrumentów elektro-
nicznych, jak w utworze Bongolo. Grupa zaskakuje i 
zwodzi słuchaczy, na przykład nastrojowym wstę-
pem a capella w kompozycji On the Road, który na-
stępnie ewoluuje w cięższe brzmienie z towarzysze-
niem gitar i funkującej gitary basowej.
Utworem, który wyjątkowo mnie urzekł, jest kom-
pozycja What Thing Is Love, o pięknej, przywołują-
cej ciepłe skojarzenia linii melodycznej, z intrygu-
jącym akompaniamentem smyczków, gitary elek-
trycznej i kontrabasu. Tytułowe Five, Four, Three to 
wisienka na torcie – kwintesencja stylu i niezwy-
kłych możliwości wokalnych zespołu, zamknię-
te w 4-minutowej kompozycji z chwytliwym tema-
tem. Do niniejszej reedycji albumu dołączone zo-

stały cztery dodatkowe utwory, na-
grane w studiu Polskiego Radia w 
1975 roku. Szczególną uwagę zwra-
ca kompozycja Be My King, z lirycz-
nym wstępem Ewy Wanat, przy-
pominająca atmosferą pieśni Joni 
Mitchell (!).
Można jedynie domyślać się, w ja-
kim kierunku zmierzałaby mu-
zyka Novi Singers, gdyby człon-
kowie zespołu współpracowali ze 
sobą dłużej. Dziś niezwykłą war-
tość grupy można docenić na pod-
stawie nagrań archiwalnych oraz 
reedycji  publikowanych przez pol-
skie wydawnictwa.

Salon
Jazzowy

Koncerty  w Pał acu Szustra

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE
IM. STANISŁAWA MONIUSZKI – ROK ZAŁOŻENIA 1871

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne
ul. Morskie Oko 2 Warszawa
www.wtm.org.pl

Projekt współfinansuje m.st.Warszawa
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SZYMON BIAŁORUCKI – puzon
MATEUSZ SOBIECHOWSKI – fortepian
ADAM TADEL – kontrabas
PIOTR BUDNIAK – perkusja
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Zbigniew Namysłowski 
Quartet – Zbigniew Namy-
słowski Quartet

Album nagrany niespełna miesiąc 
po komedowskim Astigmatic. Co 
ciekawe, nie jest to debiutancki al-
bum formacji, bowiem niemal pół-
tora roku wcześniej (i w nieco in-
nym składzie) grupa nagrała dla 
wytwórni Decca płytę Lola. Pierw-
sza z pięciu (licząc tegoroczną pre-
mierę) płyt Zbigniewa Namysłow-
skiego wydanych pod szyldem Po-
lish Jazz. To jeden z pierwszych wo-
luminów tej serii i jednocześnie je-
den z albumów, który stanowił, a 
patrząc z perspektywy czasu, do-
kumentował kluczowy okres roz-

woju jazzu w Polsce, okres two-
rzenia się zjawiska pod nazwą Po-
lish Jazz. Skład kwartetu to Hall of 
Fame polskiego jazzu. Adam Mako-
wicz, dla którego to wydawnictwo 
było pierwszą „długogrającą” sesją 
nagraniową (pamiętajmy, że orygi-
nalne wydanie ukazało się na wi-
nylu 50 lat temu!). Czesław Bart-
kowski na perkusji. Janusz Kozłow-
ski – zmarły we wrześniu 2016 roku 
– na basie. Wśród nagrań zwraca 
uwagę Siódmawka, sięgająca źród-
łami do góralskiego folkloru, swo-
ista kontynuacja zaprezentowa-
nej na płycie Decci Piątawki oraz 
Straszna Franka, freejazzowa „wy-
cieczka” ze znakomitym duetem 
saksofonu i fortepianu, solówkami 
basu – w początkowej części – oraz 
perkusji – pod koniec utworu.

Tomasz Stańko Quintet 
– Music for K

Kolejna z płyt serii, która powala 
na kolana już samymi nazwiska-
mi muzyków. Tomasz Stańko, Zbi-
gniew Seifert (na saksofonie alto-
wym), Janusz Muniak, Bronisław 
Suchanek, Janusz Stefański. Płyta 
zgodnie oceniana przez światową 
krytykę jako wyprzedzająca swo-

Polish Jazz

Krzysztof Komorek 

donos_kulturalny@wp.pl

Polskie Nagrania / Warner Music Polska, 2016 
/ www.polskienagrania.com.pl
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je czasy. Pierwsza płyta Stańki jako lidera. Jak sam 
wspomina, wcześniej – jako członek zespołu Kome-
dy – nie odczuwał potrzeby prowadzenia własnego 
zespołu. Wyjazd i śmierć Krzysztof Komedy zdecy-
dowały o sformowaniu kwintetu, który po niemal 
trzech latach funkcjonowania zdołał „wepchnąć 
się” w ówczesne płytowe plany Polskich Nagrań. 
Music for K dedykowana jest Komedzie, ale związ-
ków z jego twórczością nie należy tu szukać.
To bardzo dynamiczna, miejscami agresywna 
wręcz płyta. Zdecydowany krok w estetykę free 
jazzu. W toku swojego rozwoju kwintet poszedł 
potem jeszcze dalej w stronę awangardowego gra-
nia. Długoletnie wspólne występy, ale także fakt, że 
muzycy prywatnie także trzymali się razem, zdecy-
dowało o unikalnym porozumieniu, o tym, że dziś, 
mówiąc zespole i jego nagraniach (oprócz Music for 
K ukazały się jeszcze dwie płyty, nagrane i wydane 
w Niemczech), wspomina się o wielkim KWINTE-
CIE STAŃKI.

Paradox – Drifting Feather

Jedyna płyta, jedynego takiego zespołu. Paradox 
wymykał się pod wieloma względami wszelkim 
klasyfikacjom. Po pierwsze, w składzie kwinte-
tu nie znalazło się miejsce dla perkusji. Zestaw in-

strumentów – kontrabas, saksofon 
altowy, gitara klasyczna, wiolon-
czela i puzon – również wzbudzał 
zainteresowanie pomieszane z nie-
dowierzaniem. Od momentu po-
wstania Paradox zgarniał nagrody 
i wzbudzał entuzjazm publiczności 
na krajowych i zagranicznych fe-
stiwalach.
Debiutancka płyta stanowi prze-
krój dotychczasowego repertuaru 
zespołu, na który składa się sześć 
kompozycji Andrzeja Brzeskiego 
oraz trwająca niemal kwadrans 
Malagueña hiszpańskiego kompo-
zytora Isaaca Albéniza, przygoto-
wana specjalnie na drugą wizy-
tę Paradoxu na festiwalu w San Se-
bastian. Oryginalne kompozycje 
Brzeskiego czerpały często z ludo-
wych motywów, jednak rozwinię-
cia poszczególnych utworów szły 
niemal zawsze w zaskakujących 
kierunkach. Zagadką pozostaje 
damski głos w Ploteczkach ciotecz-
ki (choć wiadomo gdzie prowadzą 
tropy) – w utworze, w którym poza 
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ludowo-swingującym środkiem, 
mamy idące dość daleko w stronę 
awangardy początek i zakończenie.

Marianna Wróblewska 
– Sound of Marianna 
Wróblewska

Dziś o Mariannie Wróblewskiej 
rzadko się wspomina. Wydaje się 
to dziwne, biorąc pod uwagę, jak 
silnie emocje wzbudzała niegdyś. 
Niezwykle charakterystyczne, eks-
presyjne, emocjonalne wykonania 
potwierdzają opinię o charyzmie 
i silnej osobowości artystki. Płyta 
zawiera dziesięć utworów. Sześć z 
nich to standardy, klasyki z reper-
tuaru uwielbianych przez Wrób-
lewską gwiazd jazzowego śpiewu: 
Billie Holiday i Niny Simone. Czte-
ry to kompozycje krajowej czołów-
ki jazzu – Namysłowskiego, Kome-
dy i Nahornego – z tekstami Ga-
szyńskiego, Loebla, Osieckiej, Kofty 
i Grońskiego, przetłumaczonymi i 
zaśpiewanymi po angielsku. Utwo-

ry będące bardziej piosenkami, utworami rozryw-
kowymi. O klasie wokalistki – i jakości materia-
łu – świadczyć może także skład muzyków, którzy 
wzięli udział w sesji nagraniowej: Kosz, Nahorny, 
Jonkisz, Namysłowski, Szukalski, Jarczyk, Gawrych 
– żeby wspomnieć tylko część z nich.
Pięć nagrań zarejestrowano z udziałem klasycz-
nego tria – wymiennie z Mieczysławem Koszem i 
Włodzimierzem Nahornym na fortepianie – pozo-
stałe z Grupą Zbigniewa Namysłowskiego. Bardzo 
ciekawa płyta zwłaszcza, jeżeli chodzi o część jazzo-
wą. Wyróżniają się na niej przepiękne wykonane, 
paradoksalnie wyjątkowo spokojne, I’ll Be Seeing 
You, które otwiera album, zaśpiewane tylko z forte-
pianowym akompaniamentem Włodzimierza Na-
hornego Don’t Explain oraz porywające Sell Me to 
the Wind. Marianna Wróblewska miała swój bar-
dzo charakterystyczny styl, wzbudzający ambiwa-
lentne odczucia. Mnie zdecydowanie porwała. Ko-
lejna płyta – odkrycie, warta uwagi i zapamiętania.

Adam Makowicz – Live Embers

Jedyna w pełni solowa płyta znakomitego pianisty, 
jaka ukazała się w Polsce. Na jedenaście nagrań, za-
rejestrowanych i wydanych w roku 1975, składają 
się dwie kompozycje Scotta Joplina – w tym słyn-
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ny i klasyczny już The Entertainer – 
dwa utwory Johna Coltrane’a – tak-
że klasyki: Countdown i Giant Steps 
oraz siedem oryginalnych kompo-
zycji Makowicza, z dwuczęściową, 
tytułową miniaturą Żarzące się wę-
gielki, której wersje rozpoczynają i 
zamykają listę nagrań.
Najlepszym podsumowaniem tego 
wydawnictwa są słowa, które zna-
lazły się na okładce oryginalne-
go wydania – tekst autorstwa Kazi-
mierza Czyża: „Wspaniała techni-
ka, olbrzymia wrażliwość i wyob-
raźnia czynią z tej płyty wydarze-
nie (…), rewelacyjne dzieło, jakich 
niewiele i nieczęsto można spotkać 
w jazzie.”

Laboratorium – Modern 
Pentathlon

Założony przez Janusza Grzywacza, 
w prowadzonej przez niego świet-
licy Zakładów Przemysłu Tytonio-
wego w Krakowie, zespół Labora-
torium w pierwszym okresie swo-
jej działalności stanowczo odżeg-
nywał się od związków z jazzem. 
Zmiana w podejściu nastąpiła, gdy 
do zespołu dołączyli bracia Ście-
rańscy – grający na gitarach: kla-
sycznej i akustycznej Paweł oraz 
basista Krzysztof.
Płyta Laboratorium ma dwa obli-
cza. Pierwszą stronę klasycznego 
wydania na winylu zajmowała ze-
społowa kompozycja Pięciobój no-
woczesny, od której tytuł wzięło 

całe wydawnictwo. Dziewiętnasto-
minutowa suita, podzielona – zgod-
nie z tytułem na pięć części – po-
kazuje szeroką paletę stylistyczną 
i duże możliwości zespołu. Druga 
część to cztery krótsze utwory au-
torstwa Janusza Grzywacza. Fun-
kowe Funky dla Franki i ABZ, dow-
cipnie i ciekawie nawiązujący do 
folkloru podtatrzańskiego Szalony 
Baca (tu dla kronikarskiej dokład-
ności należy wspomnieć współ-
autorstwo Marka Stryszowskiego), 
wreszcie kończąca płytę, zagrana 
solo na fortepianie, zupełnie od-
mienna od pozostałych nagrań – 
Grzymaszka.
Obok postawy założyciela zespo-
łu warto wyróżnić grę Krzysztofa 
Ścierańskiego oraz niezwykłe wo-
kalne popisy Marka Stryszowskie-
go. Jako ciekawostkę można dodać, 
że Modern Pentathlon został wyda-
ny niemal równolegle ze wznowio-
nym pół roku wcześniej i opisywa-
nym już na tych łamach albumem 
zespołu Extra Ball.
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Agora, 2016 / www.agora.pl

Płyty kwintetu Wojtka Mazolew-
skiego do tej pory konsekwentnie 
dowodziły, że można grać nowo-
czesny, niebanalny jazz w formie 
atrakcyjnej dla tak zwanej szero-
kiej publiczności. Niezwykły talent 
do pisania melodyjnych tematów, 
witalność i poczucie humoru Ma-
zolewskiego sprawiły, że jego utwo-
ry trafiały na listy przebojów i na 
taneczne parkiety. Chyba już daw-
no w polskim jazzie nie mieliśmy 
takiej sytuacji.
Ale czy umieszczenie na nowej 
płycie Vademecum skauta Lady 
Pank obok Bombtrack Rage Aga-
inst the Machine, zestawienie mu-
zyki Nirvany z tekstem Kylie Mi-
nogue czy wreszcie „odgrzewanie” 
znanych już z poprzednich płyt te-

matów mogło przynieść zadowala-
jący efekt? Mogło! Efekt jest nie tyl-
ko zadawalający, ale świetny.
Chaos pełen idei to płyta piosen-
kowa. Może sprawić dużo rado-
ści zarówno fanom Mazolewskie-
go, jak i tym, którzy z jego muzy-
ką nie mieli wcześniej do czynie-
nia. Wspomniałem już o bardzo 
zróżnicowanym repertuarze, któ-
ry może wprowadzać wrażenie ty-
tułowego chaosu, ale tytuł zrozu-
miemy w pełni dopiero, kiedy spoj-
rzymy na listę gości: Natalia Przy-
bysz, Justyna Święs, Ania Ruso-
wicz, Misia Furtak, Wojtek Wa-
glewski, John Porter, Vienio, Jan Bo-
rysewicz, Janusz Panasewicz i Piotr 
Zioła. Skład wielopokoleniowy i re-
prezentujący różne stylistyki. Sko-
ro lider zdecydował się na płytę 
z piosenkami, to postanowił tak-
że zaśpiewać sam (Tobie). Wokal-
nie udziela się też pianistka Joan-
na Duda w rewelacyjnym Day-O 
(The Banana Boat Song) z repertua-
ru Harry’ego Belafonte.
Chaos? Być może, ale widać w nim 
konsekwencję lidera. Konsekwen-
cję w przekraczaniu granic i zno-
szeniu barier. Na albumie współ-
grają ze sobą jazz, blues, pop, rock, 
rap, reggae – często w ramach 

Wojtek Mazolewski – Chaos pełen idei

Piotr Rytowski 

rytowski.jazz@gmail.com
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jednego utworu, bo płyta obfituje w tak zwane 
mashupy. Jednym z najbardziej zaskakujących, jest 
połączenie znanego z Polki utworu Punkt Gdańsk z 
Vademecum Skauta. Do kwintetu Mazolewskiego 
dołączają wykonawcy oryginału piosenki – Boryse-
wicz i Panasewicz i wspólnie udowadniają, że obie 
kompozycje, bez specjalnych zabiegów aranżacyj-
nych, stanowią spójny utwór.
Równie jednorodnie brzmi utwór Wojtka Waglew-
skiego Gdybym, zaśpiewany do „podkładu instru-
mentalnego” Get Free, znanego nam już dobrze z 
wykonania Wojtek Mazolewski Quintet, ale pocho-
dzącego przecież z repertuaru Major Lazer. Chaos? 
Ale jaki wspaniały!
Misia Furtak śpiewa tekst piosenki Kylie Minogue 
do muzyki Kurta Cobaina Heart Shaped Box, a Na-
talia Przybysz tekst popularnego przeboju Angel of 
the Morning do Bangkoku Mazolewskiego. W zasa-
dzie o każdym utworze można byłoby snuć osobną 

opowieść, ale zostawiam tę przy-
jemność słuchaczom. W klimat 
płyty dobrze wprowadzają wypo-
wiedzi lidera i wszystkich gości za-
warte w książeczce.
Na płycie, poza mocno pokręcony-
mi coverami, znajdujemy też świet-
ne utwory premierowe, jak cho-
ciażby zaśpiewane przez Justynę 
Święs Organizmy piękne – utwór 
który promował płytę na singlu. 
Wrażenia pewnego chaosu w do-
borze materiału nie da się unik-
nąć, ale w końcu nie odżegnuje się 
od niego sam Mazolewski tytułu-
jąc w ten sposób płytę.
Trwa karnawał. To określenie 
świetnie pasuje do płyty Chaos pe-
łen idei. Można tańczyć!
.

w w w . r a d i o j a z z . f m

11:45

Płyta 
tygodnia
Rafała 
Garszczyńskiego
od poniedziałku 
do piątku godz.
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For Tune, 2016 / www.for-tune.pl

Pierwszy utwór na płycie, zatytuło-
wany Pale Blue Dot, bardzo dobrze 
uzasadnia zarówno nazwę grupy, 
jak i tytuł płyty. Jest nieco mrocz-
nie i dosyć minimalistycznie. Mu-
zycy grają oszczędnie, ale w bardzo 
przemyślany sposób. Zostawiają so-
bie nawzajem, ale także słucha-
czowi dużo przestrzeni. Początko-
wo słuchamy samej gitary. Potem 
dołączają do niej kolejno: delikat-
ne dźwięki perkusji, prosty, konse-
kwentny motyw basowy i wreszcie 
fortepian. Muzyka nabiera tajem-
niczego, sennego klimatu, ale nie 
jest to sen spokojny…
Drugi utwór przynosi słuchaczom 
już inne doznania. Po otwierają-

Minim Experiment – Dark Matter

Piotr Rytowski 

rytowski.jazz@gmail.com

cym go długim solo perkusyjnym, pojawia się mo-
tyw stylizowany na ludowy. Inna atmosfera, inna 
melodyka i inne emocje niż na otwarciu, ale na-
dal jest ciekawie, choć na pewno bardziej mainst-
reamowo.
Pozostałe trzy kompozycje spowite są melancho-
lią. Muzycy nadal grają minimalistyczne, z dosko-
nałym wyczuciem – tylko te nuty, które są im rze-
czywiście potrzebne. Jednak w drugiej części albu-
mu brakuje mi tego pazura, który grupa pokazała 
na otwarciu. Melodie robią się dosyć przewidywal-
ne, co w zestawieniu z miękkim, ciepłym (bardzo 
przyjemnym) brzmieniem daje efekt przywodzący 
mi na myśl robioną na wysokim poziomie „muzy-
kę tła”.
Nie zmienia to faktu, że słucha się tego dobrze, 
szczególnie jeśli aura za oknem skłania do poszu-
kiwania rzeczy ciepłych.
Liderem Minim Experiment i kompozytorem 
wszystkich utworów na płycie jest młody (choć 
znany już wielu jazzfanom z innych składów) gita-
rzysta Kuba Wójcik. Grupę wraz z nim tworzą: Ka-
mil Piotrowicz na fortepianie, Luca Carcio na kon-
trabasie i Albert Karch na perkusji.
Płyta Dark Matter jest albumem nierównym. Pew-
nie niektórym słuchaczom, podobnie jak mnie, 
bardziej przypadnie do gustu jej pierwsza część, in-
nym druga – pytanie w którą stronę pójdzie grupa 
kontynuując swoją artystyczną drogę. Bez wątpie-
nia na swoim debiucie muzycy udowodnili, że po-
trafią grać ciekawy i zróżnicowany jazz..
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Not Two Records, 2016 / www.nottwo.com

Tytuł albumu nagranego przesz 
duet wyśmienitych improwizato-
rów – pianistę Agustíego Fernande-
za i basistę Rafała Mazura – odsyła 
nas wprost do starochińskiego sy-
stemu filozoficznego – taoizmu. Kto 
kojarzy postać Rafała Mazura, ten 
zapewne wie, że równolegle z mu-
zykowaniem zajmuje się on studia-
mi z dziedziny filozofii – ze szcze-
gólną uwagą badając taoistyczną 
strategię działania w improwiza-
cji, co przekłada również na dźwię-
ki, które wydobywa ze swojego in-
strumentu.
Jedna z głównych myśli filozofii ta-
oistycznej, zwana regułą wu wei, 
mówi o akceptowaniu rzeczy taki-
mi, jakie są, i dopasowywaniu się 

do zmieniającej się rzeczywistości. 
Zasadę tę można by również od-
nieść do swobodnej improwizacji. 
W tym rodzaju muzyki niezwykle 
istotne jest, żeby strony uczestni-
czące w akcie twórczym i kreujące 
dźwiękową rzeczywistość potrafiły 
jednocześnie słuchać i dostosowy-
wać się do tego, co grają muzyczni 
partnerzy – czyli zgodnie ze wspo-
mnianą wyżej zasadą reagować na 
zmieniającą się wokół rzeczywi-
stość.
Trzeba tu zaznaczyć, że album Zi-
ran jest wiernym zapisem spotka-
nia pomiędzy Agustím Fernande-
zem i Rafałem Mazurem – nic nie 
zostało wycięte, dograne, zmienio-
ne. Nagrywanie płyty zaczęło się 
w momencie wydobycia z instru-
mentów pierwszych dźwięków i 
zakończyło wraz z wybrzmieniem 
ostatniej nuty. Ten sposób nagrania 
wydaje się jedynym właściwym, je-
śli chodzi o rejestrację spotkania 
muzyków, którzy grają wyzwoleni 
z muzycznych idiomów, schema-
tów i (sztucznie przecież wykreo-
wanych) muzycznych ram. Próżno 
szukać zatem na Ziran wyraźnych 
jazzowych inspiracji – muzyka za-
warta na płycie zdecydowanie wię-
cej czerpie z sonorystyki i rejonów 

Agustí Fernandez & Rafał Mazur – Ziran

Rafał Zbrzeski 

zdeski@gmail.com
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awangardy bardzo od jazzu odle-
głych (choć może pod koniec cza-
su trwania albumu pobrzmiewa-
ją jakieś bliżej nieokreślone jazzo-
we echa).
Początek atakuje odbiorcę zgrzyt-
liwymi brzmieniem preparowa-
nego fortepianu i dźwiękiem trak-
towanych smyczkiem strun elek-
tro-akustycznej gitary basowej. Po 
pierwszych minutach z przytłacza-
jącej gęstwiny dźwięków wyłaniają 
się jakieś mocniej rozpoznawalne 
kontury, ale wciąż i wciąż wszyst-
ko faluje i zmienia się, jest płynne 
i nieoczywiste.
Zapewne część Czytelników koja-
rzy scenę z powieści Władca Pier-
ścieni J. R. R. Tolkiena, gdy Druży-
na Pierścienia dociera pod ścia-
nę Morii – podczas gdy towarzy-
sze usiłują sforsować zamknię-

te zaklęciem drzwi, jeden z hob-
bitów wpatruje się niczym zahip-
notyzowany w toń jeziora, w któ-
rym ponad wszelką wątpliwość 
coś się przyczaiło. Słuchając tego 
albumu, czuję się trochę jak ów 
niziołek z Shire – fascynuje mnie 
coś, co jest ukryte w tej muzyce, 
każdy odsłuch powoduje u mnie 
dreszcz niepewności, ale nawet 
jeśli coś wyłania się z tego jeziora 
dźwięków – podobnie jak ów hob-
bit – nie jestem w stanie określić, 
co to dokładnie jest. Z tą różnicą, 
że ja nie jestem zmuszony uciekać 
w popłochu, choć bez bicia przy-
znaję, że po pierwszym przesłu-
chaniu myślałem, że do tego albu-
mu nie wrócę.
Pisząc te słowa, mam za sobą już 
około dziesięciu podejść, z czego 
każde to odsłuch płyty od A do Z.

CISZA MOCNA PONIEDZIAŁEK

24.00 

WICKOWSKI / SIEGEL / FALKOWSKI

Najświeższa muzyka dla najbardziej wytrwałych słuchaczy. 
Głośno lub cicho, ostro lub łagodnie, awangardowo lub 
minimalistycznie, ale zawsze mocne wrażenia. Co tydzień 
w poniedziałek równo o północy .  Powtórka od wtorku 
do piątku o tej samej porze.
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„Czy trzeba przekonywać o ponad-
czasowości i nieprzemijalności pio-
senek Władysława Szpilmana?” – 
pyta Piotr Iwicki w liner notes albu-
mu Wendy Lands zatytułowanego 
Władysław Szpilman piosenki, son-
gbook. No cóż, odpowiedziałbym 
– niektórych słuchaczy na pew-
no nie, ale dla niektórych zdecydo-
wanie warto to „zmysłowe piękno” 
kompozycji Szpilmana ukazywać – 
na nowo lub po raz pierwszy.
Dobrze, że te w istocie bardzo war-
tościowe melodie doczekały się ta-
kiej oprawy, jaką proponuje nam 
wspomniana wyżej kanadyj-
ska wokalistka jazzowa i popowa 
(w której głosie, skądinąd, słyszę 
dużo countrowej swady). Montre-

alskie media muzyczne (The Mont-
real Gazette, Le Journal De Mont-
real) określiły jej postać, jak rów-
nież muzykę (w kontekście oma-
wianej tu płyty) jako „nieuczesa-
ny jazz”, dostrzegając „prawdziwą 
jazzowość” interpretacji piosenek 
„Pianisty”. Po wysłuchaniu tej koją-
cej propozycji nie przesadzałbym z 
jazzowymi określeniami, a znacz-
nie bardziej byłbym skłonny pod-
pisać się pod recenzją magazynu 
Variety, w którym Lands przyrów-
nywana jest do Nory Jones i Rickie 
Lee Jones.
Tak, zaiste Szpilmanowski son-
gbook to gratka dla entuzjastów 
akustycznego jazzująco-folkowe-
go melodyjnego grania, a przy oka-
zji – ze względu na ów komunika-
tywny styl, jak również angloję-
zyczne teksty piosenek – propozy-
cja bardziej przystępna dla młod-
szych słuchaczy (w wymiarze wie-
ku i stażu melomana).
Innymi słowy – jest to ciekawe, 
współcześnie i finezyjnie brzmią-
ce, zaproszenie do świata melo-
dii Ala Legro. Kto bardziej docie-
kliwy, zacznie szukać wcześniej-
szych, rodzimych wykonań tych 
piosenek (tu: Irena Santor, Rena 

Wendy Lands 
– Władysław Szpilman piosenki, songbook
Wojciech Sobczak-Wojeński 

wsimply@o2.pl
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Rolska, Sława Przybylska, Han-
na Skarżanka), po które nie sięg-
nąłby „w pierwszym rzucie” z róż-
nych powodów. Wciąż uważam, 
że warto ukazywać te polskie mu-
zyczne skarby – szczególnie dlate-
go, że w masowej świadomości do-
minuje prymat zachodniej muzy-
ki nad naszą. Tymczasem, między 
innymi odświeżone nagrania Je-
rzego Miliana, Krzysztofa Kome-
dy czy przypominane kompozycje 
Bronisława Kapera (grane między 
innymi przez Milesa Davisa i inne 
tuzy) mogą być przyczynkiem do 
zmiany sposobu postrzegania pol-
skich artystów – tych, którzy real-
nie mieli wkład w światową muzy-
kę, jak również tych, którzy nie ob-
jawili się światu szeroko, a byli ge-
niuszami, wirtuozami, wyprze-
dzającymi swój czas wizjonerami.  
Mogą również spowodować, że za-
miast po raz enty katować standar-
dy z real booków muzycy pokuszą 
się o wskrzeszenie – ot, choćby tak 

kunsztownych kompozycji Włady-
sława Szpilmana. Wierzę, że pozy-
tywne zachodnie recenzje tego al-
bumu nie wynikają wyłącznie z 
etniczno-popkulturowych wzglę-
dów, ale przede wszystkim z tego, 
że Wendy Lands prezentuje coś in-
nego, przy okazji tak pięknego, że 
zupełnie niedzisiejszego.
Słówko o tekstach – nie odpowia-
dają polskim oryginałom, ale być 
może to stanowi jeszcze dodatkowy 
smaczek – ukazanie, jak ta sama 
melodia może rezonować z różny-
mi emocjami, wspomnieniami itd. 
Nie są to narracje, za których ana-
lizę weźmie się Akademia Szko-
cka lub choćby młodociany filo-
log angielski, ale pośród przecięt-
ności kryją się dwie perełki – Fall 
In Love Again oraz Dancing with An-
tonio. Symboliczne, dojrzałe opo-
wieści. Laureaci Ogólnopolskiego 
Konkursu Piosenki Al Legro. Tribu-
te To Szpilman – a kiedy Wasza od-
powiedź?
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Niezwykłym poważaniem w jazzo-
wym świecie musi cieszyć się Wolf-
gang Muthspiel, skoro udało mu 
się zaprosić do swojego najnowsze-
go projektu, jako sidemanów, ta-
kiego kalibru muzyków. W dodat-
ku wszystkich spoza stajni ECM, 
choć mających z tą wytwórnią 
pewne, na ogół gościnne, związki.
Oczywiście trzeba pamiętać, że 
sekcja w składzie Grenadier – Bla-
de, nagrała już z austriackim gita-
rzystą jeden album dla monachij-
skiej wytwórni (Driftwood z roku 
2014), a z każdym z tych dwóch in-
strumentalistów Muthspiel miał 
okazję dodatkowo współpraco-
wać także przy innych projektach. 

Do tej sesji nagraniowej zaproszo-
no teraz jeszcze dwóch muzyków – 
Akinmusire’a i Mehldaua – rozsze-
rzając zespół do kwintetu.
Artyści zarejestrowali dziewięć 
kompozycji lidera – w tym hołd 
dla zmarłego niedawno Kenny’ego 
Wheelera Den Wheeler, Den Kenny, 
utwór, który odnosi się do nagrane-
go przez trębacza w latach siedem-
dziesiątych albumu Gnu High, przy 
którym Wheeler pracował z Keit-
hem Jarrettem, Davem Hollandem 
i Jackiem DeJohnette’em. Listę na-
grań uzupełnia Wolfgang’s Waltz 
autorstwa Mehldaua. Ten zbiór dał 
w efekcie płytę w większości spo-
kojną, melodyjną, z łatwo wpadają-
cymi w ucho tematami – jak choć-
by tytułowy Rising Grace, z chwytli-
wym solo trąbki. Zresztą Akinmu-
sire generalnie odsłania w więk-
szości utworów przede wszystkim 
liryczną część swej muzycznej du-
szy, a sam Muthspiel pogłębia ów 
nastrój, używając w połowie na-
grań gitary klasycznej. Jak wspo-
mina pochodzący ze Styrii mu-
zyk, sesja nagraniowa miała miej-
sce niedługo po narodzinach jego 
córki, co silnie ukierunkowało jego 

Wolfgang Muthspiel & Ambrose 
Akinmusire, Brad Mehldau, Larry 
Grenadier, Brian Blade — Rising Grace
Krzysztof Komorek 

donos_kulturalny@wp.pl
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kompozytorskie i wykonawcze na-
stroje – właśnie w stronę nastrojo-
wych klimatów. Choć mnie wro-
dzona przekora każe podejrzewać, 
że pierworodna Muthspielówna 
tak dała się ojcu we znaki w pierw-
szych miesiącach życia, że na coś 
dynamiczniejszego zwyczajnie nie 
miał już siły.
Z oceną tego wydawnictwa mam 
pewien problem, którym zmuszo-
ny jestem się podzielić, choć mówię 
o tym z ociąganiem i niechęcią. 
Otóż czasem przy słuchaniu płyty 
– nawet ciekawej i dobrze odebra-
nej – rodzi się we mnie odczucie, 
przed którym się bronię, a nawet, 
z którym czuję się lekko nieswojo. 
Myśl, która jednak uporczywie po-
wraca i nie daje spokoju. Tak jest 
też w przypadku Rising Grace, gdzie 
nieuchronnie pojawia się pyta-
nie: „Czy grzybków w barszczu nie 
było tym razem za dużo?”. A w tym 

wypadku – czy ten zespół nie za-
brzmiałby lepiej w kwartecie, bez 
gitary? Bo, trzeba przyznać, że naj-
lepiej wypadają na płycie właśnie 
te fragmenty, w których gitary nie 
ma albo, w których pozostaje ona 
gdzieś głęboko w tle. Zwracają za to 
uwagę: solo basu w Father And Sun, 
kapitalna gra Mehldaua w Intensi-
ve Care, którą wywraca do góry no-
gami nastrój utworu, wspólna gra 
fortepianu i trąbki w tym samym 
utworze czy wreszcie dwie minu-
ty ze środka Superonny, który za-
czyna się już dość ciekawie, przera-
dzając się w kapitalną rozgrywkę w 
trójkącie Akinmusire – Mehldau – 
Blade we wspomnianym wcześniej 
fragmencie.
Warto jednak tej płyty posłu-
chać, nie tylko dla wyłapania tych 
smaczków, ale także dlatego, że na 
pewno dostarczy odbiorcy – jako 
całość – dobrej rozrywki.
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Tak się złożyło, że w czasie ostat-
nich wakacji wędrowałem po Lo-
fotach. W tej bajecznej krainie, peł-
nej fiordów i wysepek, w której 
śpiew ptaków miesza się z szumem 
morza, a tajemnicze szczyty oble-
pione białymi chmurami przypo-
minają Alpy zalane oceanem, jedy-
nymi dźwiękami, jakich się prag-
nie, są odgłosy natury. Inaczej jest 
po powrocie do domu. Porządku-
jąc zdjęcia, każdorazowo poszu-
kuję muzyki, która – w jakiejś czę-
ści – przypomni to, co „powiedział” 
wiatr i uprzyjemni oglądanie albu-
mu. Nie zawsze można znaleźć od-
powiednich wykonawców. W tym 
przypadku muzyka elektronicz-
na okazała się za ciężka, Garbarek, 
trochę „zgrany” – nie mogłem zna-

leźć nic sensownego. Kiedy kilka 
miesięcy później dostałem do ręki 
najnowszy krążek duńskiego gita-
rzysty Jakoba Bro, pomyślałem so-
bie, że przynajmniej we fragmen-
tach jest to ta muzyka, której szu-
kałem.
Albumu ze zdjęciami już nie będę 
zmieniać, ale Streams słucham 
jak zaczarowany. Mimo że Dania 
nie kojarzy się z fiordami, muzy-
ka Bro ma ten rodzaj refleksji, któ-
ry istnieje tylko w Skandynawii. 
Jego płyta wydana nakładem ECM 
we wrześniu 2016 roku, zawiera sie-
dem utworów autorstwa lidera, 
któremu towarzyszą Thomas Mor-
gan na basie oraz Joey Baron na 
perkusji.
Już od pierwszego utworu wcho-
dzimy w świat subtelnych barw i 
ciszy. Opal podobnie jak szlachet-
ny kamień urzeka, fascynuje od-
biciem światła, zaciekawia. Heroi-
nes zapada w pamięć urodą melo-
dii i prostoty. Jest trochę nostalgicz-
ny, wzruszający, wydaje się, że trwa 
za krótko. PM Dream, poświęcony 
zmarłemu w 2011 roku amerykań-
skiemu perkusiście Paulowi Mo-
tianowi, to rodzaj muzycznej prze-
strzeni, w której unoszą się wspo-

Jakob Bro, Thomas Morgan, Joey Baron 
– Streams
Marek Brzeski 

marek.brzeski@onet.pl
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mnienia, „kolory”, świat żywych i 
tych , co odeszli, jakiś rodzaj nie-
wyrażalnego słowami trwania. 
Gra muzyków jest bardzo ilustra-
cyjna i sugestywna. Kolejną pozy-
cję Full Moon Europe rozpoczyna 
łagodny temat grany prawie „na 
palcach” z rodzajem smutku, któ-
ry chciałoby się zachować. Utwór 
stopniowo ewoluuje w stronę swo-
bodniejszych improwizacji, któ-
re na płytach bywają czasem ryzy-
kowne. O ile elementy „free” spraw-
dzają się na koncertach, o tyle na 
nagraniach bywa różnie. W przy-
padku Full Moon Europe wszyst-
ko jest czytelne. Ani na chwilę nie 
tracimy kontaktu z muzykami, po-
dążając za nimi krok w krok przez 
świat barw i emocji.
Utworem, na który, z mojej per-
spektywy, warto jeszcze zwrócić 

uwagę, jest kończący płytę Sisimiut. Sisimiut to nie-
wielka osada położona w południowo zachodniej 
części Grenlandii. Mimo że należy do Danii to bli-
żej jej do bieguna północnego niż Europy. Muzycy 
wprost genialnie zilustrowali surowy klimat dale-
kiej północy – jej bezkres i tajemniczość. Słuchając 
utworu można zamknąć oczy i widzieć.
Streams to po prostu ładna płyta. Nie słychać w 
niej, wszechobecnej w mediach, atmosfery wojny i 
mobilizacji. Jest tylko sztuka – obok nauki najpięk-
niejsza rzecz, jaką człowiek może dać światu.
Jakob Bro, mimo iż zaliczany do tzw. młodej genera-
cji muzyków zauważonych przez ECM, ma za sobą 
sporą dyskografi ę i pokaźny dorobek artystyczny. 
Obsypany prestiżowymi nagrodami współpraco-
wał z całą plejadą znakomitych muzyków o usta-
lonej pozycji międzynarodowej. Streams to druga 
płyta, po Gefi on, nagrana dla tej wytwórni. Miejmy 
nadzieję, że legendarny Manfred Eicher nie poprze-
stanie na Streams i kontynuując propagowanie mu-
zyki skandynawskiej wyda jeszcze wiele płyt tego 
znakomitego gitarzysty.

#JazzDoIt!

od poniedziałku do piątku,
godz. 11:00-13:00

na antenie

RadioJAZZ.FMm
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Klasyczna triada „fortepian-kon-
trabas-perkusja” jest jednym z naj-
popularniejszych modeli kolek-
tywnego jazzowania, począwszy od 
lat trzydziestych i czterdziestych 
ubiegłego wieku. Szczególnie cenię 
sobie tego typu trójosobowe skła-
dy, których styl od razu rozpozna-
ję. Trio Keitha Jarretta, Chick Co-
rea Akoustic Band, Avishai Cohen 
Trio, The Bad Plus, e.s.t., Możdżer / 
Danielsson / Fresco (tu akurat per-
kusjonalia w miejsce perkusji) – to 
wybrane przykłady moich ulubio-
nych zespołów, które dzięki wyra-
zistej grze, jak również pomysłom 
na rozwiązania formalne, potra-
fiły w ramach wspomnianej tria-
dy stworzyć swój własny mikro-
kosmos. Oczywiście, nie skreślam 

Grégory Privat Trio – Family Tree

Wojciech Sobczak-Wojeński 

wsimply@o2.pl

w tym miejscu wieluset innych, 
nieco mniej charakterystycznych 
ekip, wszak dobra muzyka nie za-
wsze musi przywoływać w pamię-
ci konkretne nazwiska! Myślę, że 
tak bym miał właśnie z płytą trio 
dowodzonego przez Grégor’ego Pri-
vata – francuskiego pianisty mło-
dego pokolenia, z urodzenia Mar-
tynikanina.
Album Family Tree owszem nie po-
zostawia wątpliwości, iż został na-
grany przez zdolnych muzyków, 
jakkolwiek dźwięki zawarte na 
krążku nie angażują mnie na tyle, 
by stać się czymś więcej niż cieka-
wym jazzowym tłem do innych po-
zamuzycznych aktywności. Wąt-
ki biograficzne przytoczone zosta-
ły powyżej dlatego, że w dźwiękach 
Privata i kolegów niechybnie sły-
chać francuską melodykę, jak rów-
nież bogactwo południowych (i in-
nych) rytmów. Jest więc to połącze-
nie naturalne dla lidera, a w ogól-
nym rozliczeniu bardzo ciekawe. 
Problem w tym, że często tej muzy-
ce brakuje przestrzeni, by wszelkie 
kreatywne substraty mogły zna-
leźć swoje należne miejsce i po pro-
stu wybrzmieć w całej krasie.
Tematom nie brakuje liryzmu (co 
najwyżej pewnej przebojowości), 
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jakkolwiek nader często ich lek-
kość przytłaczana jest rytmiczno-
-harmonicznymi komplikacjami. 
„Na tym polega jazz” – ktoś powie. 
Zgadza się, ale oprócz popisywania 
się „synchronem” i szybkim pal-
cowaniem po klawiaturze, warto 
by było zadbać o jakąś ogólną dra-
maturgię, sensowną narrację i być 
może spójny klimat. Tutaj mnogość 
dźwięków, za którymi ciężko po-
dążyć, jak również długość mono-
tonnego w swym skomplikowaniu 
materiału (prawie 75 minut) przy-
tłacza i nie do końca pozwala mi 
zaakceptować stwierdzenie, jakoby 
Privatowi udało się na tym krążku 
wnieść „coś oryginalnego” do mu-
zycznego świata. Mimo oczywiste-
go potencjału, jednak może jeszcze 
nie dziś... W przypadku, gdy Family 
Tree sobie po prostu wybrzmiewa, 
a słuchacz nie przyjmuje zbyt po-
ważnej postawy analitycznej (na 
przykład typowej czepialskim kry-
tykom), materiał zdecydowanie zy-
skuje.

Transmisje koncertów 
z 12on14JazzClub 
w piątki od g. 20:30 
w RadioJAZZ.FM 
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Lider formacji Ergo – Brett Sroka 
– już w samym tytule swego naj-
nowszego wydawnictwa As Subtle 
As Tomorrow wyznacza charakter 
całego albumu, będącego bardziej 
uchwyconym fragmentem dźwię-
kowego procesu, niż zamknię-
tą, złożoną z wyselekcjonowanych 
kompozycji, muzyczną całością. 
Zbalansowana została w nim prze-
strzeń zakomponowana – struktu-
ry muzyczne, szkielet formalny – 
z wyzwoloną z rygorów, niejedno-
krotnie afirmującą „ciszę” impro-
wizacją. Sroka, odpowiedzialny za 
warstwę kompozycyjną wydaw-
nictwa oraz częściowo wykonaw-
czą (wytwarza komputerowe efek-
ty dźwiękowe oraz przede wszyst-

Ergo – As Subtle As Tomorrow

Anna Piecuch 

anna.paulina.piecuch@gmail.com

kim kreuje niesztampowe sola na 
puzonie), w As Subtle As Tomorrow 
dał popis swej erudycji. W dodatku 
nie tylko muzycznej.
Trzeci w dorobku tria album, wy-
dany przez oficynę Cuneiform Re-
cords, to dzieło  koncepcyjne. Na-
zwa poszczególnych ogniw sied-
mioczęściowej suity nawiązuje do 
metafizycznej poezji dziewiętna-
stowiecznej amerykańskiej poet-
ki Emily Dickinson. Egzystencjal-
ne refleksje, rozważania nad osta-
tecznym przeznaczeniem, powta-
rzające się wątki niespełnionych, 
zawiedzionych uczuć i cierpienia – 
to sedno jej twórczości, a zarazem 
główny trzon inspiracji lidera Ergo.
Repetycyjność, jaka cechuje poezję 
Dickinson, znalazła odzwiercied-
lenie w muzyce, w postaci często 
przywoływanych głównych fraz 
muzycznych, które przynoszą sko-
jarzenia z muzyką rytualną, swoi-
stą instrumentalną mantrą. Trans-
cendencja jest spoiwem wydawni-
ctwa, które przepełniają wymow-
ne pauzy (szczególnie nagromadzo-
ne w Yet But). To one nadają dra-
maturgii, dość ascetycznej w środ-
kach płycie,  a zarazem pozwalają 
na delektowanie się pojedynczym 
dźwiękiem i wolno snutą narracją.
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As Subtle As Tomorrow obfituje w 
kontrasty. Album łączy rygor kom-
pozycyjny z improwizacją, aku-
styczne instrumentarium z elek-
troniką, awangardę z tradycjona-
lizmem, pozory oddzielnych jed-
nostek kompozycyjnych z cało-
ścią koncepcyjną – uzyskaną mię-
dzy innymi poprzez niemal nieza-
uważalne przejścia z jednej do dru-
giej kompozycji (z As Subtle do That 
Never Come). W szerszej perspek-
tywie, pomimo mnogości, często 
kontrastowych inspiracji lidera, 
jest on wyrazowo spójny. Brett Sro-
ka ujawnił w nim swoje zamiłowa-
nie do skandynawskiej muzyki, re-
prezentowanej przez takie forma-
cje jak e.s.t. i Sigur Rós. Rozsma-
kował się w jej wolnym przepły-
wie dźwiękowym, przestrzenności 
oraz generowanym elektronicznie, 
jak również poprzez preparacje 
fortepianu, chłodnym brzmieniu.
Co ciekawe, lider Ergo przyznał się 
także do fascynacji muzyką współ-
czesną. Niesłyszalne, aczkolwiek 
jak wspomniał Brett Sroka, obec-
ne są w jego muzyce inspiracje 
twórczością Stockhausena i Xena-
kisa – gigantów awangardy w jej 
najjaskrawszej postaci – dodekafo-
nii. Dopełnieniem, a zarazem uza-

sadnieniem tezy o antagonizmach 
w As Subtle As Tommorow, jest po-
jawienie się w kręgu bogatych in-
spiracji puzonisty także jednego z 
głównych przedstawicieli amery-
kańskiego minimalizmu lat sześć-
dziesiątych ubiegłego wieku – 
Terry’ego Rileya.
Minimal music to nurt będący re-
akcją na przeintelektualizowane 
prądy operujące materiałem ato-
nalnym. Zakorzeniony był on w 
podejściu bardziej tradycyjnym, 
wykorzystującym podstawowe fra-
zy muzyczne do tworzenia mu-
zycznego continuum – będącego w 
rzeczywistości procesem dźwięko-
wym, nastawionym na eksplora-
cje teraźniejszości w muzyce. W As 
Subtle As Tomorrow to minimalizm 
przezwycięża awangardę i to on 
wyzwala jego mistyczny wymiar – 
w sferze harmonii odzwierciedlo-
ny poprzez długo wybrzmiewające, 
statyczne burdonowe fundamen-
ty (echa chorałowej praktyki wyko-
nawczej w wydaniu instrumental-
nym).
Odnosząc najnowsze wydawni-
ctwo tria Ergo do nowych gatun-
ków muzyki rozrywkowej, moż-
na rzec, że As Subtle As Tomor-
row jest przykładem wykorzysta-
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Jedyne żywe jazzowe radio w Polscenia ambientu w jazzie. To subtelno-
ści kolorystyczne urozmaicają peł-
ną statyki narrację. Każdy z instru-
mentalistów ewokuje nietypowe 
brzmienia – ze szczególnym uwy-
datnieniem roli preparacji forte-
pianu (Sam Harris) oraz melodycz-
nego traktowania perkusji (Shawn 
Baltazor) – dopełniającej dźwięko-
wą magmę efektami szmerowymi.
As Subtle As Tomorrow jest wydaw-
nictwem do celebracji. To novum 
pośród propozycji płytowych, eks-
ponujących techniczne akroba-
cje i maksimum dźwięków – kosz-
tem treści muzycznej – niestety, co-
raz częściej przesuwanej na drugi 
plan. Ta w najnowszym dziele Ergo 
uzyskała rolę pierwszoplanową. 
Sedno albumu tkwi w detalu. „Ci-
sza” – to ona, jak mawiał prekur-
sor awangardy w muzyce XX wie-
ku, muzyczny impresjonista Clau-
de Debussy – „jest muzyką”. Postu-
lat ten zrozumiał i zrealizował w 
swym najnowszym wydawnictwie 
As Subtle As Tommorow Brett Sro-
ka. Oby tytułowe, symboliczne „ju-
tro” przyniosło jeszcze wiele wy-
dawnictw tego pokroju. Muzyki ła-
godzącej wszechobecny nadmiar i 
chaos w świecie dźwięków. Muzyki 
urzekającej subtelnością.



JazzPRESS, styczeń 2017       |47

ACT, 2016 / www.actmusic.com

Wiecie kim był Bix Beiderbecke? 
Jeżeli siedzicie mocno w temacie 
dixielandu i pokrewnych mu od-
mian wczesnej muzyki jazzowej, to 
pewnie tak. Czytelnik, dla którego 
– podobnie jak u mnie – temat wy-
czerpują wczesne nagrania Loui-
sa Armstronga, pewnie nie skoja-
rzy tej cokolwiek tragicznej (mu-
zyk zmarł w wyniku choroby alko-
holowej w wieku 28 lat) osoby ame-
rykańskiego kornecisty i pianisty. 
Warto więc, dla rozwoju własne-
go, zapoznać się z ciekawostką od 
ACT-u – dwupłytowym Echoes of 
Swing – A Tribute to Bix Beiderbecke 
i posłuchać jak brzmiał jazz z epo-
ki przedswingowej.
Tę muzyczną eksplorację jeszcze 
bardziej emocjonującą czyni fakt, 
że na jednej z dwóch płyt znajdu-

ją się oryginalne wykonania kornecisty i jego or-
kiestry, a na drugiej – współczesne impresje „na te-
mat” jazzu z dawnych epok. Jakość tych pierwszych 
nagrań zaiste zachwyca – toż to jest prawdziwy old-
school! I właśnie to ciepłe, analogowe retrobrzmie-
nie bardziej do mnie trafia, niż dzisiejsze – chłod-
niejsze w swym wyrafinowaniu swingowe próby.
Trudno jednak nie mieć wrażenia, że intencją 
współczesnych instrumentalistów i wokalistów 
odpowiedzialnych za projekt nie było naśladowa-
nie „kropka w kropkę” muzyki Bixa, a raczej in-
dywidualna pochwała wybranych rozdziałów ele-
mentarza swingowego. Bo nie sposób chyba wyko-
nywać utwory w takiej stylistyce, nie zatopiwszy 
się uprzednio po uszy w hotjazzowych, gęstych or-
kiestracjach i tanecznych rytmach. Jak widać i sły-
chać, takie klimaty, w erze postmodernistycznej 
nostalgii za czasami, w których się nie żyło, mają 
wciąż wzięcie i nie słabnie ich energia. To pokazuje, 
jak ponadczasowa była ta muzyka – jak silny fun-
dament do rozwoju innych form stanowiła i jak 
wiele z niej przetrwało do dziś, mimo licznych sty-
listycznych wolt i rewolucji.
Myślę, że nikomu, nawet słuchaczowi mocno zo-
rientowanemu na nowinki, nie zaszkodzi krótka 
podróż w czasie do Ameryki lat dwudziestych mi-
nionego wieku i zetknięcie się z jeszcze młodziut-
kim jazzem. Z ciekawostek dodam, że Bixowi przy-
pisuje się ogromny wpływ na ukształtowanie sty-
lu jazzowej ballady i tym samym zwiastowanie no-
wego stylu, który powstał 20 lat po śmierci korneci-
sty. Mowa oczywiście o cool jazzie. Widzicie, ile się 
można dowiedzieć?

Echoes Of Swing – Bix – A Tribute to Bix Beiderbecke

Wojciech Sobczak-Wojeński 

wsimply@o2.pl
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Taka sytuacja nie przydarza mi 
się często. Do mojego odtwarza-
cza trafił album znanej szwajcar-
skiej wytwórni Intakt, autorstwa 
trzech muzyków, o których nigdy 
wcześniej nie słyszałem, a wcale 
nie są na jazzowej scenie debiutan-
tami. Zdarza się. Ich album To The 
Light jest całkiem zgrabną produk-
cją klasycznego jazzowego tria for-
tepian, bas i perkusja, skupioną na 
zespołowej synergii, a nie na so-
lowych popisach poszczególnych 
muzyków, co bardzo sobie cenię. 
Postanowiłem więc zamówić sobie 
kilka poprzednich płyt nagranych 
przez Stefana Aeby’ego, André Po-
usaza i Michiego Stulza, co zmusi-
ło mnie do przestudiowania kilku 

Stefan Aeby Trio – To The Light

Rafał Garszczyński 

rafal@radiojazz.fm

internetowych źródeł, w tym stron 
domowych artystów, czego staram 
się unikać.
Tym razem jednak nie było wybo-
ru. W ten sposób dowiedziałem się, 
że nie wiem zbyt wiele o szwajcar-
skiej scenie jazzowej. Grałem kie-
dyś z przyjaciółmi w grę polegającą 
na przypomnieniu nazwiska mu-
zyka jazzowego z określonego kra-
ju i jego najważniejszych nagrań. 
To nie jest wcale takie łatwe, pa-
miętam, że wylosowałem Szwaj-
carię i uratował mnie Samuel Bla-
ser. Więcej muzyków ze Szwajca-
rii jakoś nie potrafiłem sobie przy-
pomnieć. A mają przecież jeden z 
najstarszych i największych jazzo-
wych festiwali – Montreux – i cał-
kiem niezłe szkoły muzyczne, a 
także sporo wolnego czasu w zimo-
we wieczory.
Stefan Aeby Trio istnieje już co naj-
mniej sześć lat, co należy uznać nie 
tylko za sukces i świadectwo dobrej 
współpracy, ale również dowód de-
terminacji muzyków poszukują-
cych doskonałego brzmienia i ro-
zumiejących, że zespół to nie tylko 
zgromadzenie na jednej scenie kil-
ku muzyków, ale również, a może 
nawet przede wszystkim, wzajem-
na inspiracja i bywająca czasami 

Intakt Records, 2016 / www.intaktrec.ch
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przejawem magicznego geniuszu 
muzyczna synergia.
Taka właśnie wspólnota wymaga 
od muzyków sporej ilości prób oraz 
wspólnego pomysłu na brzmienie. 
To jest pomysł na Stefan Aeby Trio 
– granie razem, a nie tylko w tym 
samym czasie.
Stefan Aeby jest wszechstron-
nie wykształconym i posiadają-
cym w swoim dorobku całkiem po-
kaźną ilość nagrań pianistą. Jego 
wcześniejsze nagrania dostępne 
są w wielu różnych wytwórniach, 
wśród których są Ozella, YVP, Trau-
mton, Doublemoon i inne, równie 
niszowe i znane jedynie nielicz-
nym. Sporą część swojego dorobku 
wydał również w wytwórni Intakt, 
choć To The Light jest debiutem tria 
Aeby – Pousaz – Stulz w tej najbar-
dziej znanej na rynku międzyna-
rodowym szwajcarskiej wytwórni. 
Poprzednie nagrania Stefan Aeby 
Trio wydane zostały przez Unit Re-
cords (Are You…?) i Ozella Music 
(Utopia). Trzeba się nieźle natru-
dzić, żeby uzupełnić kolekcję o te 
nagrania.
Sam Stefan Aeby ma za sobą sporo 
muzycznych doświadczeń u boku 
nieco bardziej znanych na euro-
pejskich scenach muzyków. Grał 

między innymi z Chrisem Potte-
rem, Clarencem Pennem, Tomem 
Harrellem, Gabrielem Mirabassim 
i wspomnianym już przeze mnie, 
dziś chyba już bardziej amerykań-
skim niż szwajcarskim puzonistą 
Samuelem Blaserem.
Równie imponująco wygląda mu-
zyczny dorobek pozostałych człon-
ków zespołu. Szwajcarski basi-
sta André Pousaz odebrał wszech-
stronne, zarówno klasyczne, jak 
i jazzowe wykształcenie muzycz-
ne. Na liście muzyków, z którymi 
współpracował, odnalazłem zale-
dwie kilka znanych mi nazwisk, 
w tym muzyków światowego for-
matu w rodzaju Daniela Huma-
ira, Kurta Rosenwinkela i Marii 
Schneider, a także kolejnego zna-
nego Szwajcara – Gregoire Mare-
ta. Czytając oficjalną notkę biogra-
ficzną André Pousaza poczułem się 
trochę uczestnikiem alternatyw-
nego muzycznego świata, więk-
szość nazwisk nic mi nie powie-
działa, choć muzyczne kompeten-
cje kontrabasisty przekonują mnie, 
żeby w najbliższej możliwej przy-
szłości sięgnąć do kilku jego wcześ-
niejszych nagrań. Podobnie sprawy 
mają się z perkusistą zespołu – Mi-
chim Stulzem.
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W rezultacie współpracy trzech 
zupełnie mi wcześniej nieznanych 
muzyków powstał wyśmienity al-
bum, nastrojowy, momentami nie-
co refl eksyjny, choć daleki od tan-
detnej sentymentalności, eksploru-
jący doskonale znany od lat grunt, 
przewidywalny, a jednak interesu-
jący. To trochę tak, jak z wakacja-
mi – czasem lubimy poznawać nie-
znane, a kiedy indziej powracać 
w miejsca, gdzie byliśmy już wie-
le razy. Stefan Aeby nie zabiera nas 
w nieznane, z wycieczki do miejsc, 
w których wszyscy już nie raz byli-
śmy, tworzy nową jakość, pokazu-
jąc zakamarki, których wcześniej 
nie dostrzegaliśmy. To znakomity 
album, do którego chce się wielo-
krotnie wracać.

JazzPRESS poszukuje
współpracowników
- autorów relacji z koncertów 

w Warszawie, Poznaniu, 
Trójmieście, Wrocławiu 
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Twórczość Norah Jones swojego 
czasu była tak nachalnie komu-
nikowana jako „jazz”, że nawet u 
mnie, choć do gatunkowych or-
todoksów bynajmniej nie należę, 
pojawił się psychologiczny efekt 
wyparcia i zamknięcie się na jej 
propozycje. Błąd! Jak widać, nie 
wszystko nakręcane do bólu wąt-
pliwej wiarygodności marketin-
giem jest niewarte zachodu. Od 
czasu mojej „konwersji” parę lat 
temu jestem admiratorem doko-
nań pani Jones (skądinąd, niedaw-
no na łamach JazzPRESS-u nazwa-
łem ją niesłusznie „panną Jones”, 
tymczasem od 2014 roku jest mę-
żatką), która jest dla mnie artystką 
przez duże „A”, będącą klasą samą 
w sobie.

Nie sposób bowiem nie docenić au-
torskiego, autentycznego stylu, któ-
ry lśni we wszystkich jej projek-
tach, a także intergatunkowych ko-
laboracjach, których ilość i ranga 
przyprawiają o zawrót głowy. Czy 
to z countrowym Williem Nelso-
nem, jazzowym Herbiem Hanco-
ckiem, soulowym Rayem Charle-
sem, czy z hip-hopowym Q-Tipem, 
rockowym Billiem Joem Arm-
strongiem (żeby było śmiesznie – w 
repertuarze stricte country) Norah 
potrafi być na równej stopie i pozo-
stawać zawsze sobą – wnosząc do 
kolaboracji wyjątkowy, oszczędny 
wokal i typową dla siebie muzycz-
ną aurę. A co tę aurę tworzy? To już 
naprawdę korzenny wywar amery-
kańskich gatunków. Charaktery-
styczne cechy folku, country, blue-
sa, gospel i jazzu przenikają się tu z 
przebojowością popu, dając znako-
micie brzmiącą (graną wszak przez 
wysokiej klasy wykonawców), am-
bitną muzykę rozrywkową. Co wię-
cej, robioną „po staremu” – bo No-
rah Jones patrzącą na rynkowe ten-
dencje „gwiazdką”, za którą wszyst-
ko wszyscy muszą robić i popra-
wiać w studiu, z pewnością nie jest.
Inna sprawa, że od lat jest znako-
micie (z punktu widzenia reali-

Norah Jones – Day Breaks

Wojciech Sobczak-Wojeński 

wsimply@o2.pl



52| Płyty / Recenzje 

zacji celów marketingowych) promowana, co nie-
którym trąca fałszem i może sugerować muzyczny 
„wyrób czekoladopodobny”. Warto jednak skoszto-
wać, tym bardziej, że Norah z końcem roku (znów 
zmyślność Blue Note na wysokim poziomie) wy-
dała bardzo interesującą płytę, na której nie bra-
kuje znamienitych jazzowych gości (Wayne Shor-
ter, John Patitucci, Dr. Lonnie Smith, Brian Blade), a 
i katalogu znaków rozpoznawczych liderki projek-
tu. I choć nagranie pozycjonowane jest jako klamra 
do debiutanckiego Come Away with Me (2002), to nie 
powinno się przyjmować założenia, że tegoroczny 
Day Breaks jest odgrzewanym kotletem. Muzyka z 
najnowszej płyty jest znacznie bardziej wysmako-
wana.
Więcej w niej dojrzałości, niuansów, konsekwen-
tnego budowania intymnej wieczorowej atmosfe-
ry. Słychać wyraźny powrót do fortepianu (Jones), 
a w warstwie formalnej wielu utworów szala prze-
chyla się na korzyść jazzu, najmocniej bodaj w ca-
łej dyskografii artystki. Nie oznacza to jednak, że 
wiernym fanom doskwierać będzie brak ameri-
cany. Wszystkie pierwiastki składające się na mu-
zyczny styl Amerykanki niechybnie tu pobrzmie-
wają, co cieszy, ale fana stricte jazzu może pozosta-
wić w niedosycie. Bo istotnie kapitalnie zabrzmia-
łaby płyta w całości brzmiąca jak Burn, Fleurette 
Africaine (African Flower) czy Court and Spark z nie-
gdysiejszej płyty Herbiego Hancocka River: The Joni 
Letters (2007).

Nie zawsze, jak sądzę, mimo 
ugruntowanej pozycji w muzycz-
nym światku, łatwo jest o muzy-
ków pokroju Hancocka, Shorte-
ra, Dave’a Hollanda czy Johna Pati-
tucciego, ale w Ameryce młodych 
zdolnych jazzmanów nie brakuje! 
Myślę, że w przypadku Jones, jeśli 
już, to skończyłoby się na pojedyn-
czym, jazzowym projekcie, bo sam 
jazz – o ironio – mógłby być istot-
nym ograniczeniem dla całej pa-
lety jej szybko rozpoznawalnych 
brzmień.
Polecając Day Breaks wszystkim 
jazzfanom (!) wyrażam nadzieję, że 
któryś z organizatorów pokusi się 
o zaproszenie Norah Jones do Pol-
ski. W lipcu bowiem gwiazda wy-
stępuje w bliskim sąsiedztwie kra-
ju nad Wisłą – w Niemczech i Cze-
chach. Pytanie, czy nie jest za póź-
no i czy koszty promocji najnow-
szego krążka nie musiałyby być w 
zbyt dużym stopniu rekompenso-
wane przez koszt biletów. Fanów, 
jak sądzę, nie brakuje, gdyż aż trzy 
albumy artystki pokryły się w na-
szym kraju platyną. Zobaczymy, 
jak będzie z najnowszym.

aF L P w w w . j a z z p r e s s . p l
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Internetowi krytycy ogłosili Ro-
berta Glaspera mesjaszem muzy-
ki już jakiś czas temu. Blogerzy i 
recenzenci zachwycali się wszyst-
kim, co wypuścił, bo przecież głu-
pio wyjść na tego, który nie zrozu-
miał wielkiej sztuki. Przez dłu-
gi czas ignorowałem te peany, tak 
jak ignoruję większość opinii, któ-
re czytam, i ograniczałem się do 
przesłuchiwania płyt owego arty-
sty. Jednak w momencie, gdy red-
nacz pobłogosławił mnie zlece-
niem napisania recenzji nowego 
dzieła Glaspera, uznałem, że trze-
ba będzie stanąć twarzą w twarz z 
rzekomym mesjaszem i zadać so-
bie pytanie: czy wierzę? Wcześniej 
zrobiłem minisondę wśród kum-
pli – żaden nie podzielił zdania 

Wszechmocnego Internetu (a każ-
dy z tej bandy niewiernych Toma-
szów jest w miarę zorientowany 
muzycznie).
ArtScience jest najbardziej „we-
wnętrznym” dziełem zespołu Ro-
bert Glasper Experiment. Wszyst-
kie dźwięki, wliczając w to partie 
wokalne, wykonują członkowie ze-
społu. Spora odmiana od przeła-
dowanych gośćmi obydwu części 
Black Radio. Można zatem uznać, że 
ArtScience jest najpoważniejszym 
wyzwaniem i próbą dla zespołu – 
pora udowodnić, że potrafią błysz-
czeć sami w sobie, bez ogrzewa-
nia się w świetle Erykah Badu, Jill 
Scott czy Commona. W ostatecz-
nym rozrachunku panowie mu-
zycy udźwignęli presję, ale nie bez 
problemów.
Dzięki ograniczeniu liczby gości al-
bum brzmi bardziej jazzowo niż 
seria Black Radio. Tak, jakby nad-
mierne skakanie po gatunkach 
znudziło się Glasperowi, choć nie 
odszedł od niego całkowicie. Mie-
szanie stylów jest mniej nachalne 
– zamiast nagłych zmian nastroju 
w celu dostosowania się do danego 
gościa, muzyka łagodnie przeplata 
w sobie naleciałości z soulu, funku 
czy hip-hopu. Utwory są dłuższe, 

Robert Glasper Experiment – ArtScience

Adam Tkaczyk 

adam-tkaczyk@wp.pl
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więcej w nich partii instrumental-
nych. Niestety, sporo tutaj miłos-
nych balladek i „miękki” nastrój 
muzyki utrzymuje się przez więk-
szość czasu trwania płyty – jako 
fana bardziej surowych i twardych 
dźwięków deczko mnie to nudzi. Z 
takich You And Me, Hurry Slowly i 
Let's Fall In Love można by zrobić je-
den dłuższy, jamowy kawałek i nie 
rozwlekać romansu na trzy utwo-
ry. Nie każdy jest Marvinem Gay-
em, a w romantyzmie łatwo o prze-
sadę i niezamierzoną śmieszność. 
Tym niemniej, czuć instrumental-
ną finezję i chemię między muzy-
kami.
Jest tylko jeden spory problem. 
Nie lubię zabaw vocoderami i talk 
boxami – chyba tylko legendarny 
Roger Troutman używał ich w taki 
sposób, że niemal za każdym ra-
zem mi się podobało. Bardzo prze-
szkadza mi użycie głosowych zaba-
wek w ArtScience. Mają one oczy-
wiście swoich fanów i często rów-
nież logiczne uzasadnienie w pro-
cesie tworzenia, ale nie mogę prze-
stać myśleć, że bardziej organicz-
ny, naturalny śpiew za każdym ra-
zem byłby lepszym wyjściem. Maj-
strowanie przy wokalach jest je-
dynym tak naprawdę drażniącym 

mnie elementem albumu. Brzmi 
nie na miejscu, jakby wyjęte z al-
bumów sprzed kilku dekad. A sko-
ro jest tego aż tak wiele, to okazu-
je się, że największa wada albumu 
została rzucona mi w twarz i cały 
odbiór ArtScience nie okazuje się 
tak przyjemny, jak by wyżej podpi-
sany recenzent sobie życzył. Może 
jednak warto było pozapraszać goś-
cinnie wokalistki?
Dobra, Szanowni Państwo, nie ma 
co przesadzać w żadną stronę. Ro-
bert Glasper jest świetnym, utalen-
towanym muzykiem i brał udział 
w tworzeniu wielu doskonałych 
utworów i albumów. Tym nie-
mniej, jak do tej pory, jego dysko-
grafia jako lidera zespołu jest po 
prostu „w porządku”. Jeden bardzo 
dobry, wybijający się album – Black 
Radio i kilka dobrych, ale Ameryki 
nieodkrywających. Do tej drugiej 
grupy zaliczam ArtScience. Co wię-
cej, gdybym miał ułożyć ranking, 
to byłby to najmniej przeze mnie 
doceniony album RG. Co nie zna-
czy, że jest zły. Ładnie zagrany, bez 
większych wyskoków przepływa-
jący przez głośniki. Wydaje mi się 
jednak, że są na rynku rzeczy cie-
kawsze, a mniej docenione przez 
krytyków.
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Zupełnie nie rozumiem, dlaczego 
autorem tego albumu jest zespół 
Made In China. Czy wśród fanów, 
których z pewnością każdy z muzy-
ków uczestniczących w tym przed-
sięwzięciu ma na całym świecie 
przynajmniej garstkę, wystarcza-
jąco wielu domyśli się, że za tę pły-
tę odpowiedzialni są Michael Bla-
ke, Samuel Blaser i Michael Sarin? 
Ludzie jeszcze czasem kupują płyty 
i robią to też w sklepach stacjonar-
nych. Jak mają odszukać ten album 
z udziałem muzyka, którego dzieja-
mi się interesują, jeśli znajdzie się 
on wśród tych bezimiennych skła-
dowanych pod literką M? Przecież 
nie dorobi się swojej własnej prze-
kładki, bo zespół ma w dorobku 
chyba tylko to jedno nagranie?

Moda na projekty trwa, ale z pew-
nością bardziej atrakcyjnie wyglą-
dałby okładkowy skład złożony z 
trzech znanych w świecie kreatyw-
nej muzyki nazwisk. Jedynym roz-
sądnym wytłumaczeniem wydają 
mi się być jakieś względy kontrak-
towe, prawne i fi nansowe związa-
ne z umowami z innymi wytwór-
niami…
Saksofonista Michael Blake pocho-
dzi z Kanady, ma za sobą wiele mu-
zycznych doświadczeń, jest z pew-
nością muzykiem poszukującym 
idealnego składu, brzmienia i sty-
lu. Pamiętam go ze starego składu 
The Lounge Lizards Johna i Eva-
na Lurie, a także z jednego z pro-
jektów wspominających kompozy-
torski dorobek Herbiego Nicholsa 
(The Herbie Nichols Project: Strange 
City), choć w tym wypadku raczej 
pamiętam płytę, bo jestem fanem 
Herbie Nicholsa, niż występ na 
tym krążku Michaela Blake’a, jed-
nak nić sympatii do muzyka, któ-
ry podziela moje zdanie na temat 
zupełnie niesłusznie zapomniane-
go dorobku wielkiego hardbopo-
wego pianisty pozostaje. Z Samue-
lem Blaserem – również członkiem 
formacji Made In China Michae-
la Blake’a łączą wspólne nagrania 

Made In China – Transmissions

Rafał Garszczyński

rafal@radiojazz.fm
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z lat ubiegłych – choćby One From 
None wytwórni Fresh Sound.
Puzonista Samuel Blaser imponu-
je mi różnorodnością i ilością prze-
różnych wystąpień muzycznych, 
które w jakiś cudowny sposób po-
trafi zamienić na niezwykłe spek-
takle, niezależnie od grona otacza-
jących go muzyków. To doprawdy 
zapracowany muzyk, chwytający 
się przeróżnych możliwości poja-
wienia się na scenie. W jego przy-
padku ilość nie oznacza żadnych 
kompromisów jakościowych. Do-
datkowo potrafi, i za to podziwiam 
go najbardziej, grać koncerty solo-
we, co dla żadnego instrumenta-
listy nie jest łatwe. Byłem kiedyś 
świadkiem takiego wystąpienia i 
z pewnością będę ten koncert dłu-
go pamiętał… Wśród puzonistów 
nie jest to rewolucja, bowiem pio-
nierem był zdaje się Albert Man-
gelsdorff – jedna z największych 
gwiazd jazzowego puzonu, przy-
najmniej w Europie. Moim ulu-
bionym albumem Samuela Blase-
ra pozostanie chyba jednak na dłu-
go nagranie z Paulem Motianem 
(Consort In Motion), choć solowy al-
bum Solo Bone z pewnością wart 
jest uwagi, nawet jeśli, moim zda-
niem, nie oddaje w całości dyna-
miki solowych koncertów, jakie da-
wał kiedyś Samuel Blaser.
Z trzecim członkiem zespołu – per-
kusistą Michaelem Sarinem spot-
kałem się na płycie Made In Chi-
na po raz pierwszy. Z pewnością 

jest muzykiem doświadczonym, 
co słychać, zapewne spędził rów-
nież sporo lat w Nowym Jorku gra-
jąc we współczesnych – czyli dość 
awangardowych składach. Zna się 
na swojej robocie. Dla mnie album 
Made In China będzie przyczyn-
kiem do tego, żeby pogrzebać w ka-
talogach niszowych jazzowych wy-
dawnictw w poszukiwaniu kolej-
nych płyt z jego udziałem.
Nad muzyką zespołu, w szczegól-
ności nad kompozycjami Michae-
la Blake’a, unosi się duch Ornette’a 
Colemana. Nietypowy skład in-
strumentalny (saksofon, puzon i 
perkusja) sprzyja brzmieniowym 
eksperymentom, jednak muzy-
cy zespołu tym razem postanowili 
zbytnio nie eksperymentować.
Zaskakujące jest umieszczenie w 
programie albumu kompozycji po-
łudniowoafrykańskiego perkusisty 
Louisa Moholo zatytułowanej You 
Ain't Gonna Know Me 'Cos You Think 
You Know Me, Stała się ona, w wy-
konaniu muzyków formacji Made 
In China, balladowym przebojem, 
brzmieniową sygnaturą zespołu, 
który raczej nie nagra kolejnej pły-
ty. Trochę szkoda, choć tak układa-
ją się życiowe ścieżki improwizu-
jących muzyków ciągle poszuku-
jących najlepszego składu, brzmie-
nia i muzycznej formuły albumu 
doskonałego. Zespół Made In China 
jest lub był na dobrej drodze do do-
skonałości, a album Transmissions 
pozostanie tego dowodem.
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Zakończony właśnie 2016 rok był 
dla Michaela Blake’a szczególnie 
pracowity. Po dwuletniej przerwie 
nagrał trzy wyraźnie różniące się 
albumy, w trzech odrębnych skła-
dach, do tego wydanych w trzech 
wytwórniach (z trzech krajów!). 
Całkowicie odmienne były też oko-
liczności ich powstania. Z góry za-
chęcam do sięgnięcia po każdą z 
nich: Transmissions, Red Hook Soul 
oraz Fulfi llment, po przesłuchaniu 
całości najlepiej dostrzec spektrum 
możliwości instrumentalnych, i 
przede wszystkim kompozytor-
skich, kanadyjskiego saksofonisty.
Skupiając się już konkretnie na wy-
danej w polskim For Tune Trans-
missions, trudno nie zacząć od wy-
jaśnienia nazwy zespołu – „Made 

in China”. W rzeczy samej powstał 
on przy okazji trasy koncertowej po 
Chinach, jednak negatywne kono-
tacje tego wszechobecnego zwrotu 
skłaniają do głębszego zastanowie-
nia się nad jego sensem. Od razu 
uspokajam, nie jest to odniesienie 
do taśmowej, masowej, czy mier-
nej jakości twórczości. Materiał 
jest zróżnicowany, czerpie zarówno 
z autorskiego dorobku członków 
grupy, jak i historii muzyki, nieko-
niecznie stricte jazzowej. Blake tłu-
maczy nazwę odrębnym, bardziej 
osobistym spojrzeniem na Pań-
stwo Środka, gdzie „tłumy młodych 
ludzi (...) klaszczą, krzyczą i gwiż-
dżą, z ekscytacją w oczekiwaniu na 
nieprzewidywalne dźwięki spoty-
kane w muzyce improwizowanej”.
Improwizacja jest kluczem do od-
bioru materiału. Sam skład jest 
zresztą dziełem przypadku – do 
Chin nie doleciał kontrabasista, 
więc muzycy musieli zaaranżo-
wać materiał na nowo. Początkowe 
obawy o odbiór podczas koncertów 
szybko okazały się bezpodstawne, a 
projekt stał się dla wszystkich inte-
resującym wyzwaniem. Zespół na-
brał formę międzynarodowego trio 
w skład którego, poza liderem we-
szli: szwajcarski puzonista Samu-

Made In China – Transmissions

Jakub Krukowski

j.krukowski@op.pl
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el Blaser oraz grający na perkusji 
Amerykanin – Michael Sarin.
Otwierająca album kompozycja 
Transmissions została napisana 
przez lidera w hołdzie legendarne-
mu Ornette’owi Colemanowi – wy-
raźnie podkreśla jego freejazzo-
we zainteresowania. W kolejnych 
utworach muzyka zmierza jednak 
w stronę wyraźniejszego usyste-
matyzowania, nasuwając raz blue-
sowe, innym zaś bebopowe skoja-
rzenia. Mnie szczególnie do gustu 
przypadł trzeci utwór Pool 2000, au-
torstwa Blasera. To żwawa melodia, 
o tanecznym potencjale, nieco kon-
trastująca z resztą materiału. War-
ta większej uwagi jest również cie-
kawa interpretacja piosenki You 
Don't Know jamajskiego muzyka 
reggae Boba Andy’ego, którą zespół 
potwierdza otwartość na różne ga-
tunki.
W opisie płyty, zamieszczonej na 
oficjalnym internetowym serwisie 
lidera, zwrócono szczególną uwa-
gę na udział w jej nagraniu produ-

centa Scotty’ego Harda. Odpowie-
dzialny za produkcje wielu płyt z 
pogranicza jazzu i hip-hopu Kana-
dyjczyk, nadał temu spontanicz-
nemu materiałowi, bardzo spójny 
wydźwięk. Większość utworów za-
rejestrowano za pierwszym podej-
ściem, a biorąc pod uwagę zróżni-
cowanie granej muzyki, trzeba od-
dać, że z pewnością nie było to ła-
twe.
Choć zainspirowana trasą po Da-
lekim Wschodzie, Transmissions 
nie jest płytą, która eksploruje nie-
zbadane obszary muzyki. To lek-
ka, nieskrępowana gra artystów z 
różnych zakątków świata, którzy 
przed nagraniem znaleźli się w po-
zornie niekorzystnej sytuacji. Osta-
tecznie jednak brak linii basu dał 
im większą przestrzeń do impro-
wizacji, pozwalając rozwinąć in-
dywidualne pomysły. Nie słychać 
przy tym jednak zbędnej walki o 
dominację któregokolwiek instru-
mentu – całość brzmi spójnie i bar-
dzo energetycznie.

Przegapiłeś ulubioną audycję? 
Znajdziesz ją na stronie:
www.archiwum.radiojazz.fm
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12ON14: JAN PTASZYN WRÓBLEWSKI
Jan „Ptaszyn” Wróblewski, jeden z najważniejszych 
i najbardziej zasłużonych art ystów w historii polskie-
go jazzu, wystąpi 18 stycznia w Warszawie na scenie 
12on14 Jazz Club. Znakomitemu saksofoniście, który 
w ubiegłym roku świętował 80. urodziny, towarzyszyć 
będą: Wojciech Niedziela na fort epianie (członek zespo-
łów Ptaszyna Wróblewskiego od niemal 20 lat), Andrzej 
Święs na kontrabasie oraz Marcin Jahr na perkusji (któ-
ry muzyczną karierę rozpoczynał w roku 1987 właśnie 
w Kwintecie Ptaszyna).

KUP BILET28
stycznia

WARSZAWA
TEATR MUZYCZNY
ROMA

DOBRY WIECZÓR JAZZ: PIOTR „PIANOHOOLIGAN” 
ORZECHOWSKI
Piotr „Pianohooligan” Orzechowski będzie bohaterem 
pierwszego w nowym roku koncert u w ramach cyklu 
Dobry wieczór Jazz. Pianista i kompozytor 28 stycznia, 
na Novej Scenie Teatru Muzycznego Roma w Warsza-
wie, zaprezentuje utwory ze swojego trzeciego solo-
wego projektu 24 Preludes & Improvisations. W swoim 
najnowszym materiale muzyk powraca do świata Jana 
Sebastiana Bacha, bowiem swoją formą skomponowa-
ne przez niego utwory nawiązują do preludiów i fug ze 
zbioru Das Wohltemperiert e Klavier.

KUP BILET18
stycznia

WARSZAWA
12ON14 JAZZCLUB

12
stycznia

WARSZAWA
TEATR IMKA

TEATR IMKA: JAROSŁAW MURAWSKI – KOMEDA
Komeda – spektakl autorstwa Jarosława Murawskiego – będzie miał 
swoją warszawską premierę 12 stycznia w Teatrze IMKA. Widowi-
sko o życiu Krzysztofa Komedy wyreżyserowała Lena Frankiewicz, 
wystąpią: Monika Buchowiec, Delfi na Wilkońska, Iwona Bielska, 
Michał Bieliński, Mateusz Janicki, Adama Kupaj i Tomasz Karolak. 
Obok nagrań archiwalnych w spektaklu pojawi się muzyka na żywo 
w wykonaniu Pawła Dobrowolskiego. Przedstawienie przygotowano 
w ramach projektu DuoPolis Kulturalne Warszawa-Łódź wraz z Tea-
trem Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi.  

https://www.facebook.com/events/181552422313073/
http://www.teatrroma.pl/spektakl/dobry-wieczor-jazz-piotr-orzechowski-pianohooligan/
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Basia Gagnon 

basiagagnon@gmail.com

Skrzypce górą

Organizatorom jubileuszowej edy-
cji Jazz Juniors (Tomasz Handz-
lik – dyrektor, Piotr Kaczmarczyk 
– dyrektor artystyczny) należą się 
gratulacje. Udało się im stworzyć 
szczęśliwą formułę festiwalu, który 
oprócz ciekawych koncertów daje 
laureatom konkursu realną szan-
sę na mocne wejście na muzycz-
ny rynek, który, jak wiadomo, ła-
twy nie jest. Oprócz nagrody pie-
niężnej wygrana zapewnia nagra-
nie, wydanie i promocję płyty i co 

może najważniejsze, trasę koncer-
tową z zagranicznymi festiwalami 
włącznie.
Potwierdził to zdobywca głównej 
nagrody Tomasz Chyła: „Dla mnie 
najcenniejsza w tym festiwalu jest 
konkretna pomoc, jaką oferuje on 
muzykom.Nagroda finansowa, na-
wet nagranie płyty nie są tak waż-
ne, jak europejska trasa koncerto-
wa i możliwość grania naszej mu-
zyki na żywo, a to daje nam ta wy-
grana”.

40. Jazz Juniors – Kraków, Centrum Mangha, Centrum 

Kongresowe ICE, Klub Harris, Radio Kraków, 2-6.12.2016 r.
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nego konkursu Tomasz Chyła Quintet (Tomasz 
Chyła – skrzypce, Piotr Chęcki – saksofon tenoro-
wy, Krzysztof Słomkowski – kontrabas, Szymon 
Burnas – fortepian, Sławomir Koryzno – perku-
sja), nie miałam żadnych wątpliwości. Moja pierw-
sza płyta jazzowa to pamiętne nagranie live Michał 
Urbaniak's Group z kultowej już serii Polish Jazz 
Polskich Nagrań, z 1971 roku. Do dzisiaj mam w 
pamięci pierwsze takty i niepowtarzalny dźwięk 
elektrycznych skrzypiec lidera. Dźwięk skrzypiec 
Tomasza Chyły i oryginalność jego kompozycji 
przypomniał mi moje pierwsze jazzowe fascyna-
cje. Piszę to z pełną odpowiedzialnością. Zwycięz-
ca był wyraźnie zaskoczony wygraną, złapał się za 
głowę po usłyszeniu swojego nazwiska. Jak mówi: 
„Było to dla nas ogromne zaskoczenie. Nie jechali-
śmy tam po wygraną, chcieliśmy się po prostu do-
brze zaprezentować. Pewnie, że byłoby miło dostać 
jakąś nagrodę, ale nikt z nas nie liczył na pierwsze 
miejsce”.
Mamy ewidentny urodzaj na skrzypków. Tegorocz-
ny jubileuszowy festiwal otworzył laureat zeszło-

Konkurs

Do sześciodniowych przesłuchań 
do konkursu wyłoniono sześć ze-
społów: Adam Jarzmik Quintet, 
S.O.T.A., Mateusz Pałka Trio, Piotr 
Scholz Sextet, Secondary Atmosp-
here, Tomasz Chyła Quintet. Każ-
dy prezentował po trzy utwory. Pa-
nowała żelazna dyscyplina, dzięki 
czemu zarówno przesłuchania, jak 
i koncerty zaczynały się bez pośliz-
gu, tak częstego, niestety, na jazzo-
wych imprezach. Miałam szansę 
posłuchać wszystkich finalistów, 
którzy prezentowali wysoki, wy-
równany poziom, ale kiedy drugie-
go dnia na scenę wyszedł laureat, 
jak się później okazało, tegorocz-
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rocznego konkursu Stanisław Słowiński Quintet 
(Stanisław Słowiński – skrzypce, Justyn Małodo-
bry – kontrabas, Zbyszek Szwajdych – trąbka/wal-
tornia, Katarzyna Pietrzko – fortepian, Max Ol-
szewski – perkusja) energicznym groovem ze świe-
żo wydanej płyty Landscapes Too Easy To Explain 
(Hevhetia, 2016). Potem była ballada z przepięknym 
nastrojowym intro fortepianu (Katarzyna Pietrz-

ko), ciekawymi zmianami tempa i 
odważnymi improwizacjami. Wi-
dać, że laureat – jak i cały zespół 
– nie marnowali czasu, bo brzmią 
pewnie, dojrzale i jeszcze ciekawiej 
niż rok temu, a zaprezentowany 
materiał był spójny, raczej jak suita 
niż kolejne kompozycje. Gwiazdą 
wieczoru był dla mnie znakomi-
ty trębacz i waltornista Zbigniew 
Szwajdych, zarówno w natchnio-
nych solówkach, jak i w przepięk-
nych duetach ze skrzypcami i kon-
trabasem.
Jednak to występ Tomasza Chyły, 
zarówno podczas przesłuchań, jak 
i finałowego koncertu, przyprawił 
mnie o dreszcz emocji bliskich tym 
podczas słuchania mojej pierwszej 
płyty Urbaniaka. Jest w jego bar-
wie, kompozycjach i aranżacjach to 
nieuchwytne „coś”, co ma najlepszy 
polski jazz – Komeda, Urbaniak czy 
Namysłowski. Nie chodzi tu o wir-
tuozerię czy ekspresję, którą miały 
wszystkie pozostałe zespoły. Chy-
ła posiadł tajemną wiedzę prze-
tworzenia amerykańskiego kano-
nu (gra bezspornie jazz) i polskiej 
tradycji kreując muzykę, która jest 
wyznacznikiem wrażliwości pol-
skiej kultury, naszego DNA, i nie 
przypomina żadnej innej. Zdekon-
struowany oberek Bi Bi Synku Bi 
otwierający występ przywodzi na 
myśl – nie w bezpośredni sposób, 
ale w idei przetwarzania polskiej 
tradycji – Kujawiaka Namysłow-
skiego. Chyła nie bierze jeńców. 

fot. Piotr Banasik
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Gra na przemian rozbrajająco pro-
ste liryczne frazy i bezpardonowe 
solówki, wydobywając ze swoich 
skrzypiec przejmujące piski i jęki. 
Znakomicie dopełnia to na sakso-
fonie tenorowym zdobywca indy-
widualnej nagrody JazzPRESSu na 
tegorocznym Jazz Juniors – Piotr 
Chęcki.

To jest zespół, a nie projekt

Cały kwintet to grupa pełnopraw-
nych instrumentalistów doskona-
le ze sobą współpracujących – im-
prowizacje są wspierane subtel-
nym akompaniamentem, nie ma 
snucia się po kątach w oczekiwa-
niu na swoją solówkę, w każdej 
chwili cały zespół jest stuprocento-
wo zaangażowany w to, co się dzie-
je na scenie. Lider zespołu mówi o 
tym tak: „Każdy z osobna żyje we 
własnym świecie muzycznym, ale 
gramy i przyjaźnimy się od bardzo 
dawna. To ma bezpośredni wpływ 
na to, jak się zachowujemy na sce-
nie. Skupiamy się na improwiza-
cji, a w naszych utworach chodzi 
nie tyle o wykonywanie trudnych 
jazzowych utworów, co odtworze-
nie emocji. Jesteśmy zespołem, a 
nie projektem. Pięciu ludzi, któ-
rzy chcą stworzyć coś wyjątkowe-
go, słuchać się nawzajem, zagrać i 
przekazać publiczności to, co czują, 
jak najlepiej. To chyba nas wyróż-
nia i przyniosło zwycięstwo”.
Sekcja rytmiczna gra równie wy-

jątkowo, kontrapunktując się nawzajem zróżnico-
wanymi rytmami. Całemu występowi towarzyszy 
napięcie w oczekiwaniu na kolejną frazę, jak w naj-
lepszym skandynawskim thrillerze. Nie mogę się 
już doczekać płyty, której nagranie i wydanie przez 
Polskie Radio jest częścią nagrody.

fot. Piotr Banasik
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Gwiazdy

Główną gwiazdą festiwalu był oczywiście Theo 
Croker. Jego dziadek to nikt inny jak legendarny 
trębacz Doc Cheatham. Idąc w jego ślady, Theo za-
czął grać na trąbce w wieku jedenastu lat. Zade-
biutował w 2006 roku płytą Fundamentals, po czym 
wyjechał na siedem lat do Chin jako artysta-rezy-
dent w Shanghai House of Blues. Po powrocie tra-
fił pod skrzydła Dee Dee Bridgewater, która zosta-
ła producentką albumu Afro Physicist, wydanego w 
roku 2014 (DDB Records, Okeh). W Krakowie zagrał 
materiał z najnowszej płyty Escape Velocity (Okeh 
Records, 2016). Subtelny liryczny wstęp zakończył 
szalonym pasażem zagranym z prędkością światła 
i już po kilku taktach wiadomo było, że tu się gra 
nowy jazz z najwyższej półki.
Może to przekleństwo tego instrumentu, ale jeśli 
chodzi o trąbkę, nie potrafię uniknąć porównań z 

Davisem. Crocker też zdecydowa-
nie ma jego skupienie, żarliwość i 
kontrolę. Ma własne brzmienie. W 
górach ostrzejsze, bardziej drapież-
ne, w dołach ciepłe. Jego kompozy-
cje to zwięzłe, napakowane poli-
rytmami podróże przez najróżniej-
sze gatunki, perfekcyjnie wykona-
ne przez zespół, który gra jak jeden 
organizm (Theo Crocker – trąbka, 
Kassa Overall – perkusja, Micha-
el King – klawisze, Eric Wheeler 
– kontrabas, Anthony Ware – sak-
sofon barytonowy). Nieprzewidy-
walne linie melodyczne, zawrot-
ne zmiany tempa, z podskórnymi 
echami Wschodu. Szczególnie za-
frapowała mnie solówka perku-
sisty, który najwyraźniej inspiro-

fot. Piotr Banasik
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wał się hinduskimi ragami. Śpiew-
ne klawisze (Hammond) Kinga 
brzmiały… swojsko, przypomina-
jąc mi Niemena. Do tego czysto no-
wojorski saksofon (Ware) i stanow-
czy, zdecydowany kontrabas (Whe-
eleer) dopełniły idealnego brzmie-
nia. Nie poszłam już na klubowy 
koncert (Kołakowski, Wykpisz, Ko-
relus), żeby na dłużej zostać z tymi 
dźwiękami.
Na festiwalowej gali wystąpili mi-
strzowie fortepianu: Możdżer, Wa-
silewski, Kaczmarczyk i Orze-
chowski. W imponującej scene-
rii czterech instrumentów kon-
cert rozpoczął Paweł Kaczmar-
czyk (Something Personal), z wi-
docznym wzruszeniem podsumo-
wując ostatnie pięć lat swojej arty-
stycznej dyrekcji. W przypomina-
jącym zabawę w muzykalne krze-
sła koncercie artyści zamienia-
li się miejscami, grając solo, w du-
etach, a na zakończenie w forte-
pianowym kwartecie. Odkąd usły-
szałam Bukoliki, jestem absolut-
ną fanką Orzechowskiego, i to jego 
solo, a potem duet z Wasilewskim, 
najbardziej utkwiły mi w pamięci. 
Grał całym ciałem, wijąc się przy 
klawiaturze, na przemian szar-
piąc struny i muskając klawisze. 
Rozbrajający jest gest, kiedy odry-
wa lewą rękę od klawiatury, od-
wracając ją wnętrzem do góry, 
jakby czerpiąc z powietrza kolej-
ne dźwięki. Gala zaprezentowała 
przegląd polskiej muzyki – nie tyl-

ko jazzowej. Zabrzmiały przepiękna Kattorna i Ko-
łysanka Komedy, Lutosławski, Kaper i Namysłow-
ski. Kulminacją były oczywiście cztery fortepiany 
i Preludium c-moll op. 28 nr 20 Fryderyka Chopina, a 
na bis ulubiony hit Leszka Możdżera Enjoy The Si-
lence Depeche Mode.
Mocnym akcentem w Klubie Harris zakończyły fe-
stiwal Electro-Acoustic Beat Sessions (Marek Pę-
dziwiatr – klawisze / wokal, Marcin Rak – perku-
sja, Vojto Monteur – gitara elektryczna, Paweł Sta-
chowiak – gitara basowa, Spisek Jednego – gramo-
fony, Olaf Węgier – saksofon, Jakub Kurek – trąb-
ka) znakomitymi interpretacjami muzyki filmo-
wej Komedy, z inteligentnie dobranymi fragmenta-
mi ścieżek dialogów. Bardzo smaczny finał.

fot. Piotr Banasik
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Jeszcze nie wybrzmiały we mnie 
echa koncertu tria Marcina Wa-
silewskiego z Charlesem Lloydem, 
gdy okazało się, że nasz znakomi-
ty pianista podążył w kolejną mu-
zyczną podróż, z dala od szlaku, 
jakim wiedzie od lat jego karie-
ra. Tym razem już sam, bez stale 
towarzyszących mu muzyków, za 
kompanów biorąc sobie dwóch do-
świadczonych wędrowców. Norwe-
ski kontrabasista Arild Andersen, 
od lat nagrywa dla ECM, zaczynał 
karierę od współpracy między in-
nymi z Janem Garbarkiem. Al Fo-
ster muzyk, który (cytując Milesa) 

ma wszystko, czego można wyma-
gać od perkusisty i z czego rzeczo-
ny Miles przez długie lata skwapli-
wie korzystał.
Pod koniec listopada to ekscytująco 
zapowiadające się trio zagościło w 
jazzowym centrum naszego kraju, 
stołecznym klubie 12on14. Usłysze-
liśmy własne kompozycje Anderse-
na i Wasilewskiego (Austin znany z 
ostatniej płyty rodzimego tria pia-
nisty) oraz zestaw klasyków: mię-
dzy innymi Coltrane’a, Colemana 
i Komedę. Sleep Safe and Warm to, 
jak łatwo zauważyć, jeden z ulu-
bionych utworów Marcina Wasi-

 

Krzysztof Komorek 

donos_kulturalny@wp.pl

Kawał w bok od szosy głównej
Marcin Wasilewski / Arild Andersen / Al Foster 

– Warszawa, 12on14 Jazz Club, 25 listopada 2016.
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lewskiego, wielokrotnie nagrywa-
ny na płytach i grywany na kon-
certach. Tutaj zaprezentowany zo-
stał w znakomitej i oryginalnej in-
terpretacji. Niespodziewanie nieor-
todoksyjnej, być może także z racji 
udziału dwóch muzyków, nieob-
ciążonych polsko-jazzowym baga-
żem komedowskiej tradycji.
To nie był jedyny pozytyw tego 
koncertu. Znakomite, długie so-
lówki basu. Proste (z pozoru), acz 
niebanalne zagrywki Ala Foste-
ra. Jednak przede wszystkim kapi-
talna gra Marcina Wasilewskiego. 
Zupełnie inna niż ta, do której nas 
przyzwyczaił – bez ECM-owskie-
go dostojeństwa, ważenia dźwię-

ków, podkreśleń pauzą. Żywa, energiczna, rados-
na. Muzycy, w niemal każdym utworze zostawiali 
sobie nawzajem dużo miejsca na solowe popisy czy 
duetowe przekomarzania. Dwa bisy zakończyły ten 
niezwykle udany wieczór.
Wierzę, że takie wyprawy będą się Marcinowi 
Wasilewskiemu zdarzały częściej. Wysoka pozy-
cja, jaką osiągnął, nie tylko na rodzimym podwór-
ku, ale generalnie w światowym jazzie, powinna 
mu ułatwiać (i już ułatwia, czego dowodem choć-
by opisywany tu koncert) uczestnictwo w tego typu 
przedsięwzięciach. Mam też nadzieję, że puentą 
koncertów z Andersenem i Fosterem będzie płyta. 
Może niekoniecznie nagrana z tymi muzykami, ale 
z tak właśnie zagranym repertuarem.
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Jakub Krukowski 

j.krukowski@op.pl

„Zatrzymać poznanie przy grani-
cy niepoznawalnego jest doskona-
łością”. Taoistyczna fraza jest mot-
tem powieści Ursuli K. Le Guin 
Lathe of Heaven, której tytuł Mark 
Turner wykorzystał do nazwania 
swojego ostatniego albumu. Czy-
tając wywiady z muzykiem, od-
noszę wrażenie, że oprócz zami-
łowania do literatury sci-fi, ma 
on szczególną potrzebę otacza-
nia swojej sztuki aurą mistycy-
zmu. Wyraźnie zresztą wskazu-

je, że fundamentami wydanej w 
wytwórni ECM płyty są tajemnica 
oraz napięcie.
Mimo że jest artystą szczegól-
nie aktywnym, albumy sygnowa-
ne jego nazwiskiem nie pojawia-
ją się często. Lathe of Heaven wy-
dał w 2014 roku po ponad dziesię-
cioletniej przerwie. Dwa koncer-
ty w Polsce były pierwszymi pod-
czas zimowej trasy jego kwarte-
tu. Na scenie poznańskiego klubu 
Blue Note saksofoniście towarzy-

fot. Paulina Krukowska

Zgłębiając tajemnice Marka 
Turnera

Mark Turner Quartet – Blue Note, Poznań, 3 grudnia 2016 r.
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szyli Avishai Cohen (trąbka), Joe 
Martin (kontrabas) oraz Damion 
Reid (perkusja). W porównaniu z 
oryginalnym składem, ten ostat-
ni zastąpił Marcusa Gilmore’a. 
Śmiało można uznać, że mieliśmy 
do czynienia z kolektywem jazzo-
wych gwiazd. Martin nagrywał, 
między innymi, z Kurtem Rosen-
winkelem, Reid regularnie wystę-
puje z Robertem Glasperem, Co-
hen to natomiast wielkie odkrycie 
światowej trąbki – świeżo po włas-
nym debiucie w ECM. Lider od lat 
uznawany jest za jednego z najbar-
dziej wpływowych tenorzystów, 
Manfred Eicher charakteryzując 
jego grę stwierdził, że „nie ignoruje 
przeszłości, ale jednocześnie wie. 
jak iść naprzód”.
Wypełniona niemal po brzegi wi-
downia doświadczyła prawie dwu-
godzinnej muzycznej uczty, na któ-
rą złożyły się głównie kompozy-
cje z Lathe of Heaven. Koncert bez 
zbędnych zapowiedzi rozpoczął 
się utworem The Edenist, opartym 
na najbardziej charakterystycznej 
dla płyty melodii. Już w początko-
wych partiach, zwłaszcza podczas 
drugiego w kolejności Brother Sister 
2, uwidoczniło się niezwykłe zgra-
nie Turnera i Cohena, z pewnością 
jednego z najlepszych duetów in-
strumentów dętych, jakie może-
my usłyszeć na żywo. Zarówno w 
partiach solowych, jak i granych 
unisono obaj wypadli znakomicie. 
Bardzo często można spotkać się z 

opinią, że pochodzący z Ohio saksofonista w swo-
jej twórczości nie dąży do dominacji, ale potrafi po-
zostawić dokładnie tyle miejsca, ile potrzeba, by in-
strumenty idealnie współbrzmiały. Dało się to od-
czuć również tego wieczoru.
Pierwszy set zamknął utwór Sonnet for Stevie po-
święcony legendarnemu Wonderowi. Tak jak na 
płycie, również tego wieczoru była to najdłuższa 
i najbardziej przestrzenna kompozycja, podczas 
koncertu rozwinięta o zupełnie nowe wątki. W 
drugiej części artyści zaprezentowali kolejne trzy 
utwory, z których w pamięci pozostało mi zwłasz-
cza wykonanie Year of a Rabbit z brawurowymi so-
lówkami Cohena. Po tym utworze kwartet wyszedł 
jeszcze na bis, tym razem grając starszą kompozy-
cję z repertuaru Turnera – Lennie Groove, z albumu 
In this World.
„Lubię składy bez instrumentu harmonicznego, 
bo wymagają więcej odpowiedzialności od człon-
ków zespołu, zupełnie odwrotnie, jak w przypad-
ku pełnej wolności”. Zgodnie z tą jego wypowie-
dzią, saksofonista wymagał całkowitej koncen-
tracji i zaangażowania podczas sesji nagraniowej 
Lathe of Heaven. Według mnie jeszcze dobitniej 
słychać to podczas gry na żywo, kiedy tym bar-
dziej nie można „schować się” za innym instru-
mentem. Mimo że Turner gra dokładnie przemy-
ślaną muzykę, jak wspomniałem na początku, w 
swojej twórczości lubi poruszać się w sferze nie-
domówień. Na koncertach bardzo luźno traktu-
je oryginalne kompozycje, modyfikując ich tem-
po i strukturę. Jest to tym bardziej zrozumiałe, 
że na scenie ma obok siebie tak znakomitych im-
prowizatorów jak Cohen, czy Reid, którzy dosko-
nale odnajdują się w jego koncepcjach. Opisywa-
ny występ był ostatnim tegorocznym koncertem 
sygnowanym jako Jazz Top w Blue Note, śmiało 
mogę stwierdzić, że jednym z najlepszych – nieza-
pomniane doświadczenie.
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W mroźny grudniowy wieczór 
przed warszawskim Teatrem Mu-
zycznym Roma dało się zauważyć 
spore poruszenie. Z taksówek wy-
siadały elegancko ubrane kobie-
ty. Grupki młodych ludzi dysku-
towały zażarcie, paląc przed wej-
ściem papierosy. Tuż obok dystyn-
gowane towarzystwo w średnim 
wieku ewidentnie czekało na ko-
goś, kto się spóźniał. Nie zabrakło 
typowych przedstawicieli „war-
szawki”. Można byłoby pomyśleć – 
premiera. I w pewnym sensie tak 
było. 12 grudnia swą warszawską 
premierę na żywo miała najnow-

sza płyta Wojtka Mazolewskie-
go Chaos pełen idei. Takie zróżnico-
wanie słuchaczy i komplet na wi-
downi (mimo stosunkowo drogich 
biletów) świadczą o tym, że Woj-
tek Mazolewski cały czas podąża w 
kierunku przywrócenia jazzu sze-
rokiej publiczności. I coraz lepiej 
mu się to udaje, choć czasem, tak 
jak tym razem, używa różnych for-
teli.
Fortele na ostatniej płycie Mazo-
lewskiego, a tym samym podczas 
jej koncertowego wykonania, były 
dwa. Pierwszy to dobór gości. Róż-
ne pokolenia, różne stylistyki, róż-

 

Piotr Rytowski 

rytowski.jazz@gmail.com

Chaos w teatrze
Wojtek Mazolewski – Warszawa, 

Teatr Muzyczny Roma, 12 grudnia 2016 r.
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ne osobowości. Od Johna Portera 
i Wojtka Waglewskiego po Justy-
nę Święs i Piotra Ziołę. Dla star-
szych i dla młodszych, dla wielbi-
cieli jazzu, popu, rocka, bluesa, hip-
-hopu. Drugi pomysł dotyczył do-
boru repertuaru. Większość utwo-
rów to tak zwane mashupy – połą-
czenie dwóch różnych kompozy-
cji w jedną, spójną całość. Do tych 
mariaży Mazolewski wykorzystał 
przede wszystkim znane utwory 
czy wręcz przeboje. A przecież lu-
dzie najbardziej lubią te piosenki, 
które… Więcej o płycie i zawartym 
na niej materiale w dziale recen-
zji tego numeru JazzPRESSu, a tym-
czasem pora na szczegóły koncer-
towe.
Plakaty reklamujące koncert za-
powiadały dwójkę gości: Justynę 
Święs i Johna Portera. Jednak na 
warszawski występ Mazolewskie-
mu udało się ściągnąć wszystkich 
biorących udział w nagraniu płyty, 
poza Natalią Przybysz, która aku-
rat przebywała w Londynie. Wie-
czór rozpoczął utwór Las – klima-

tyczna, instrumentalna kompozycja Mazolewskie-
go, tym razem wzbogacona monologiem lidera, sta-
nowiącym powitanie i intro do występu. Program 
koncertu niemal pokrywał się z zawartością płyty. 
Na samym początku, po Lesie, pojawił się jeden bo-
nus – Kwintet Wojtka Mazolewskiego z towarzy-
szeniem Wojtka Waglewskiego na gitarze brawu-
rowo wykonał utwór z repertuaru Art Ensemble of 
Chicago.
Potem na scenie pojawiali się kolejni goście i kolej-
ne utwory z płyty. Zabrało dwóch: Angel of the Mor-
ning / Bangkok, śpiewanego na płycie przez Natalię 
Przybysz, oraz piosenki, która moim zdaniem mo-
głaby stać się koncertowych hitem – Day-O (The 
Banana Boat Song), tradycyjnego utworu, rozpo-
wszechnionego głównie za sprawą Harry’ego Bela-
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fonte, który na płycie zaśpiewała pianistka – Joan-
na Duda.
Pozostałe kompozycje zostały wykonane w sposób 
nieodbiegający szczególnie od wersji znanych z pły-
ty, co trochę rozczarowuje, biorąc pod uwagę im-
prowizatorskie możliwości Mazolewskiego i jego 
kwintetu. Prawdopodobnie przy pracy z „niejazzo-
wymi” gośćmi zostały przyjęte bardziej piosenko-
we standardy. Najwięcej swobody w swoich wy-
konaniach wykazywali Waglewski i Porter – czy-
li najbardziej doświadczeni muzycy na scenie. Wo-
kalnie świetnie wypadli Justyna Święs i Piotr Zio-
ła – w przeciwieństwie do samego Mazolewskiego, 
który śpiewając w utworze Tobie przekonał słucha-
czy, że jest zdecydowanie lepszym basistą i kompo-
zytorem niż wokalistą. Miałem też nieodparte wra-

żenie, że Janusz Panasewicz w pio-
sence Vademecum Skauta starał się 
przekonać słuchaczy, że jest pol-
skim Mickiem Jaggerem. Cóż, nie 
jest…
Jednym z najmocniejszych punk-
tów programu był wykonany na 
bis utwór Black M z Johnem Por-
terem na wokalu, Misią Furtak w 
chórkach i Waglewskim na gitarze. 
Kompozycja o najbardziej otwar-
tej formie z miejscem na dużą dozę 
improwizacji.
Będąc pod dużym wrażeniem pły-
ty i znając koncerty kwintetu Wojt-
ka Mazolewskiego, rozbudziłem w 
sobie duże oczekiwania wobec tego 
koncertu. Czy zostały spełnione? Z 
jednej strony nie do końca. Z dru-
giej, muszę przyznać, bawiłem się 
dobrze – a chyba o to chodzi.
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Kiedy artystycznym wydarzeniom 
przyświeca skonkretyzowany cel, 
stają się one bardziej wyjątkowe. 
Międzynarodowy Festiwal Jazz Bez 
daje przykład innym imprezom i 
pokazuje, co potrafi sama muzy-
ka. Wśród jego najważniejszych za-
łożeń są: wymiana artystyczna po-
między Polską a Ukrainą, elimina-
cja granic, zachęcenie innych do 
wsparcia i przyłączenia się do or-
ganizacji przedsięwzięcia oraz pro-
pagowanie jazzu. Tegoroczna edy-
cja Jazz Bez skupiła artystów nie 
tylko z Polski i Ukrainy, ale rów-
nież z Niemiec, Włoch, Kuby i Sta-
nów Zjednoczonych. Po raz kolejny 
lubelska publiczność miała okazję 
zobaczyć i usłyszeć składy grające 

po raz pierwszy w Lublinie, a cza-
sem nawet w Polsce.
Pierwszego dnia wystąpił ukraiń-
sko-amerykański duet: basista An-
drew Arnautov i kontrabasista Da-
vid Friesen, który w swojej biogra-
fii zapisaną ma współpracę mię-
dzy innymi z Chickiem Coreą, Dex-
terem Gordonem, Dizzym Gille-
spiem. Podczas koncertu oceniamy, 
oprócz muzyki, atmosferę i zacho-
wanie artysty. Jeśli chcesz wyjść, 
zanim muzyk zaczął grać, oznacza 
to tylko jedno: nie muzyka cię zra-
ziła, a sam wykonawca i jego posta-
wa. Występ rozpoczął David Frie-
sen, który przymierzał się do solo-
wego zagrania pierwszego utwo-
ru przez blisko kwadrans, po czym 

Jazz przekracza granice
Aya Al-Azab 

aya.alazab@radiojazz.fmJazz Bez – Lublin, Centrum Kultury, 7-9 grudnia 2016 r.
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oznajmił, że nie może grać w tak głośnych warun-
kach. Zaczął szukać wśród publiczności źródła ha-
łasu, z pretensją na twarzy pytał wszystkich, co to 
za dźwięk. Gdy udało mu się w końcu zagrać, prze-
prosił i oznajmił, że uciążliwy hałas dochodził spod 
jego krzesła. Oczywiście jego zachowanie mnie nie 
oburzyło. Wiem, że Friesen nie jest typem osoby 
potulnej, ale niestety przeszkodziło mi w prawid-
łowym odbiorze jego muzyki. Atmosfera była ner-
wowa, skupiłam się bardziej na tym, aby przypad-
kiem nie zdenerwować kontrabasisty, co zaburzyło 
moją percepcję.
Jazz Bez to także okazja dla nowego pokolenia 
jazzu. Reprezentantami młodych podczas dziewią-
tego spotkania był projekt Budniak / Bakovsky In-
termedium Quintet. Występ okraszony był nie-
zwykłą lekkością i elegancją. Brak popisów wir-
tuozerii świadczy o dużej dojrzałości artystycznej. 
Cała przestrzeń ich muzyki wypełniona jest dia-

logiem międzynarodowym. Kwin-
tet skupiony na ukraińskim folklo-
rze wprowadza ciepło latynoskiego 
kontrabasu. Łączy skoczność melo-
dii z płynnością rytmu.
Gwiazdami festiwalu były z pew-
nością Sisters in Jazz, które za-
mknęły swoim elektryzującym 
występem tegoroczną edycję. Jest 
to zespół składający się z kobiet z 
różnych stron świata. Do Lublina 
przyjechały jako kwartet, złożo-
ny z dwóch Polek, mieszkających 
na stałe poza naszym krajem, wło-
skiej kontrabasistki Federiki Mi-
chisanti i amerykańskiej sakso-
fonistki, flecistki i wokalistki Ca-
mille Thurman. Każda z członkiń 
tego kwartetu komponuje. Jednak 
większość utworów, które zapre-
zentowały „siostry w jazzie”, napi-
sała perkusistka Dorota Piotrow-
ska. Również podczas ich występu 
usłyszeć można było fuzję brzmień 
różnych narodowości. Amerykań-
ski saksofon, polski wibrafon Iza-
belli Effenberg i subtelny, włoski 
kontrabas. Sisters in Jazz dosta-
ły najdłuższe oklaski, publiczność 
nie pozwoliła też „siostrom” opuś-
cić sali koncertowej bez bisu.
W tym roku organizatorzy wypeł-
nili misję festiwalu. Na scenie do-
konała się integracja międzynaro-
dowa przez porozumienie muzycz-
ne, a przede wszystkim zostały ze-
rwane wszelkie granice, bo prze-
cież jazz jest bez granic.

fot. Maciej Rukasz
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Recenzja z tego spektaklu powin-
na być krótka. Dlaczego? Przede 
wszystkim z powodu szacunku 
dla jego twórców, a także dla po-
tencjalnych widzów, bowiem to 
przedstawienie zasługuje na to, by 
przed jego obejrzeniem nie zdra-
dzać zbyt wielu szczegółów rea-
lizacyjnych. Po prostu trzeba iść i 
zobaczyć. I to koniecznie do koń-
ca. Z góry zaznaczę, że nie każde-

mu się ten spektakl spodoba. Takie osoby na pew-
no się znajdą, ponieważ nie jest to przedstawie-
nie z gatunku „lekkich, łatwych i przyjemnych”. 
Tak już jednak jest, że dobra sztuka musi budzić 
emocje, poruszać, skłaniać do dyskusji. Jeżeli ktoś 
oczekuje więc pastelowych wspomnień o najważ-
niejszej postaci z historii polskiego jazzu, będzie 
co najmniej zaskoczony. Tak jak zdarzyło się to i 
mnie.
Sytuacja w polskim jazzie jest taka, jak w pewnej 
starej anegdocie. Gdzie się nie spojrzy, prędzej czy 

 

Krzysztof Komorek 

donos_kulturalny@wp.pl

Komeda a sprawa polska
Komeda – Jarosław Murawski, reż. Lena Frankiewicz 

– Łódź, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka, 16 grudnia 2016 r.
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później trafi się na Komedę. Niektórzy nabawili się 
już nawet alergii. Dlatego przyznam się, że szedłem 
do łódzkiego Teatru Nowego z dość sceptycznym 
nastawieniem. Czy twórcy spektaklu znaleźli wy-
starczająco ciekawy pomysł na Komedę? Od razu 
odpowiadam: owszem, i to taki, jakiego najmniej 
można by się spodziewać. O tym jednak za chwilę.
Jeszcze przed rozpoczęciem witają widzów odtwa-
rzane z off-u fragmenty rozmów z tytułowym bo-
haterem, powoli wprowadzając w nastrój tego, co 
nas czeka. Gaśnie światło, rozlegają się werble, po-
jawia się Marek Hłasko (Tomasz Karolak) i zosta-
jemy przeniesieni do hotelowego pokoju na spot-
kanie z przeszłością, z historią życia i absurdalnej 
śmierci Krzysztofa Komedy. Na towarzyską popi-
jawę Polaków na emigracji. Na spotkanie duchów 
– wspomnienia snują bowiem niemal sami „nie-
obecni”.
Kameralna sala sprzyja wrażeniu bliskości i współ-
uczestniczenia. Tekst sztuki inspirowany jest wspo-
mnieniami bliskich i przyjaciół muzyka. Duża 
część narracji oparta jest na zapiskach Zofii Kome-
dowej (fantastyczna – jak zawsze – Iwona Bielska). 
Wśród „uczestników” tego spotkania pojawiają się 
Wojciech Frykowski (Michał Bieliński) i Ilona Coo-
per (Delfina Wilkońska).
W tle pobrzmiewają aranżacje komedowskich 
utworów przygotowane przez Ola Walickiego, 
wspomagane grającą w spektaklu – dosłownie i w 
przenośni – perkusją, za którą zasiada Paweł Do-
browolski. Muzyka kapitalnie wpisuje się w treść 
przedstawienia. Znakomity jest moment, gdy sce-
niczny Komeda (Mateusz Janicki) gra krótki mo-
tyw, fragment utworu, który płynnie przechodzi 
w odtworzone oryginalne nagranie Dwójki rzym-
skiej. Mamy więc muzyczno-teatralne jam ses-
sion – część tekstu i scenicznych zachowań rów-
nież jest improwizowana – które trwa aż do poja-
wienia się… Fryderyka Chopina (Adam Kupaj, im-

ponujący umiejętnościami tak-
że muzycznymi), wywracającego 
spektakl do góry nogami.
Losy Komedy stają się nagle pre-
tekstem do opowiedzenia o tema-
tach znacznie poważniejszych, a 
jego historia nabiera nieoczeki-
wanego, szerszego i uniwersalne-
go charakteru. Bez obaw, mili pań-
stwo. To wszystko udaje się bo-
wiem osiągnąć bez smrodków dy-
daktycznych, często z humorem, 
a czasem nostalgicznie, smutno, 
przejmująco. Kapitalne jest zakoń-
czenie, mini etiuda Jak wkurwić 
Mię Farrow (Monika Buchowiec) – 
przepraszam za wyrażenie, ale na-
prawdę „zdenerwować” nie oddaje 
ducha tego spektaklu.
Teatr to praca zespołowa, a sukces 
jest wynikiem pracy całej rzeszy 
osób: realizatorów, aktorów, ekipy 
technicznej. Tak jest i w tym wy-
padku. Jednak nie sposób szcze-
gólnie nie wyróżnić znakomite-
go tekstu Jarosława Murawskiego 
i kapitalnej realizacji Leny Fran-
kiewicz. Reżyserka zaznacza w za-
mieszczonym w programie wpro-
wadzeniu, że twórcy spektaklu 
chcieli uciec od postaci Komedy 
widzianego z perspektywy jazzo-
wej widokówki i trzeba powie-
dzieć, że swój cel osiągnęli. Kome-
da to atrakcyjny, mądry (a to nie za-
wsze idzie w parze) i poruszający 
spektakl, który pozostaje w głowie 
na długo po opuszczeniu teatralnej 
sali. Czapki z głów.
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Chciał zostać trębaczem, jednak przypadkiem do jego rąk trafił saksofon, z 

którym od tamtej pory spędza życie. Przez lata oddany muzyce klasycznej, z 

sukcesem brał udział w wielu konkursach, na których zarzucano mu, że gra-

jąc na saksofonie, nie brzmi jak klarnecista. W liceum wagarował, by spędzać 

czas w szkole muzycznej, a jego życie oddane klasyce zmieniło kilka jazzo-

wych płyt. Lubi, kiedy podczas gry pojawia się ogień, a słowem, które czę-

sto używa w kontekście muzyki jest „magia”. Piotr Chęcki – laureat nagrody 

JazzPRESSu na Jazz Juniors 2016.

Mery Zimny 

maria.zimny@gmail.com

Mery Zimny: Zacznijmy od końca i 
nie tak bardzo odległego festiwalu 
Jazz Juniors. Zespół Tomasza Chy-
ły, w którym grasz, wygrał kon-
kurs, ty zwyciężyłeś w kategorii 
indywidualnej. Jak się z tym czu-
jesz, coś się zmieniło od tego cza-
su? I przede wszystkim, jak wyglą-
dają teraz twoje plany. 

Piotr Chęcki: Jeśli chodzi o podej-
ście do robienia muzyki i do gra-
nia, nie zmieniło się nic. Nasza wy-
grana to na pewno ogromna szan-
sa, którą możemy teraz z Tomkiem 
wykorzystać. To także ogromna po-
moc, gdyż Jazz Juniors daje duże 
możliwości zagrania na wielu festi-

walach za granicą, będziemy mięli 
więc szanse pojechać w różne cie-
kawe miejsca i zagrać naszą muzy-
kę. Zdaję sobie sprawę z tego, że bez 
tej wygranej trudno byłoby się tam 
pojawić. Właśnie ta możliwość to 
najlepsza rzecz, która nas spotkała 
i najfajniejsza nagroda.

Nie wszyscy wiedzą, że wasza po-
dróż do Krakowa była bardzo cięż-
ka, jechaliście około 18 godzin i 
mieliście problemy z samocho-
dem. Czy nie było momentu zwąt-
pienia i myśli o zawróceniu? 

W zasadzie od samego początku, 
kiedy tylko dowiedzieliśmy się o 

Kiedy wychodzisz 
na scenę, nie możesz 
oszukiwać
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finale, zastanawialiśmy się, czy dojedziemy. Mie-
liśmy sporo niejasności co do tego, czy wszyscy z 
nas mogą w tym terminie jechać, to był intensyw-
ny czas, każdy miał sporo pracy, byliśmy w rozjaz-
dach. Ostatecznie udało się i nawet gdybyśmy nic 
nie wygrali, byłoby warto. Wyciągnęliśmy z tego 
wyjazdu mnóstwo dobrych rzeczy, spotkaliśmy 
starych znajomych, poznaliśmy nowych ludzi, do 
tego mnóstwo ciekawych rozmów, dobra muzyka, 
fajne miejsce.

Rok 2017 będzie chyba bardzo intensywny, masz 
już jakiś plan? 

Już przed Jazz Juniors wiedziałem, że to będzie in-

tensywny rok, a ta wygrana jesz-
cze to spotęgowała, ale muszę so-
bie z tym poradzić. Przede wszyst-
kim biorę udział w nagraniu kil-
ku płyt, we wszystkie te projek-
ty jestem jednakowo zaangażowa-
ny, więc lekko nie będzie. Życzę so-
bie tylko dobrej organizacji, bo tego 
często mi brakuje.

Co to będą za projekty?

W tym roku ukaże się druga pły-
ta zespołu Algorhythm, materiał 
już nagraliśmy. Będzie też płyta z 
zespołem, który nie zagrał jeszcze 
ani jednego koncertu i jest zupeł-
nie świeżą sprawą. Będzie to tro-
chę ukłon w stronę muzyki alter-
natywnej, zespół nazywa się Nene 
Heroine, a premiera materiału bę-
dzie miała miejsce w czerwcu w 
Gdańsku. Muzyka, którą gramy to 
dla nas nowość, a płyta powstała 
dzięki Markowi Schwartzowi, któ-
ry jest właścicielem studia Rolling 
Tapes w Srebrnej Górze. To właś-
nie oni popchną nas w trochę inną 
muzyczną stronę, co było bardzo 
ciekawą przygodą.

Kto poza tobą gra w tym zespole?

Na perkusji gra Sławek Koryzno, na 
kontrabasie Michał Bąk, Szymon 
Burnos na instrumentach elektro-
nicznych i klawiszach oraz Michał 
Zienkowski na gitarze. Cały mate-
riał nagrywaliśmy w starym sty-

fot. JAZZy Shots



JazzPRESS, styczeń 2017       |83

lu – na taśmę, używaliśmy też dużo 
analogowych zabawek i wydaje mi 
się, że wyszło to bardzo ciekawie.

Potrafiłbyś określić na jakim eta-
pie swojego rozwoju jesteś?

Teraz mam taki okres, że jestem 
strasznie uważny i obserwuję to, 
co przynosi mi życie. Staram się za-
uważać i wykorzystywać różne na-
darzające się okazje. Czuję w sobie 
teraz ogromną potrzebę chłonięcia 
różnych rzeczy, często skrajnych 
zarówno w muzyce, jak i w życiu. 

Chodzi mi o taki ogólny rozwój. 
Muzyka jest wypadkową wszyst-
kich rzeczy, które dzieją się w two-
im życiu. Teraz mam taki czas, w 
którym staram się chłonąć, uczyć i 
zapamiętywać jak najwięcej. 

Zaledwie dwa lata temu skończy-
łeś akademię muzyczną. Jak od-
nosisz się do edukacji formalnej? 
Była dla ciebie bardziej rozwijają-
ca czy może krępująca? Głosy na 
ten temat są podzielone... 

Tak, są różne głosy. Dla mnie aka-
demia to miejsce, w którym spo-

tykasz ludzi, z którymi później idziesz i to tak na-
prawdę od nich się uczysz. W takich placówkach 
tworzą się nowe zespoły i to jest świetne. Mam tyl-
ko nadzieję, że nauczyciele będą starali się wpajać 
jak najwięcej pasji i miłości, aniżeli samej teorii.

Czemu właśnie Gdańsk?

Zaraz po maturze zdawałem do Katowic, ale wtedy, 
choć bardzo lubiłem jazz, nie potrafiłem go jeszcze 
dobrze grać. Nie zdałem, dlatego przez kolejny rok 
przygotowywałem się do egzaminów i zdawałem 
także do Gdańska. Dostałem się na obydwie uczel-
nie i wybrałem Gdańsk, trochę przez miłość do Mi-
łości (śmiech).

To już było w sumie jakiś czas 
temu, po czym nastał tam tro-
chę zastój...

Tak, był zastój, ale bardzo podo-
bało mi się Trójmiasto, środo-
wisko, które wydawało mi się 

ciekawe, bo nie było takie standardowe. Poza tym 
przyciągnął mnie tam pan Maciej Sikała, u którego 
rozpocząłem studia. Wiele inspiracji zaczerpnąłem 
z tych lekcji, ale też podczas rozmów, czy poprzez 
obserwowanie jak gra i jakim jest człowiekiem. Po 
pierwszym roku byłem pewien, że już tam chce zo-
stać. Można też powiedzieć, że wychowałem się na 
legendzie Miłości. Te wszystkie historie cały czas 
gdzieś tam krążyły, a ja się nimi bardzo pasjonowa-
łem. Gdańsk był więc idealny.

Jak wyglądała gdańska scena po Miłości, nie było 
o niej głośno, co się tam działo? 

Cały czas coś się działo, tylko może nie było nic na 
tyle silnego, żeby wszyscy o tym mówili. Z Trójmia-

Czuję w sobie teraz ogrom-
ną potrzebę chłonięcia różnych 
rzeczy, często skrajnych zarów-
no w muzyce, jak i w życiu
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stem przecież cały czas byli związani Leszek Moż-
dżer, Sławek Jaskułke, Leszek Kułakowski, Piotr Le-
mańczyk, który co chwilę zaprasza świetnych mu-
zyków i nagrywa wspaniałe płyty. Jest mnóstwo 
muzyków, którzy na chwilę wyjeżdżali, ale nie roz-
stawali się z tą sceną. Pamiętam taki moment na 
studiach, to był chyba trzeci rok, założyliśmy zespół 
Sekstans, wtedy zacząłem aktywnie działać w tym 
środowisku. I choć to były początki, nie wszystko 
było doskonałe, to z kolegami mieliśmy fajną ener-
gię, a w tym wszystkim była jakaś magia, która we-
dług mnie charakteryzuje trójmiejskie środowisko. 

Miałam właśnie zapytać, czym różni się ten trój-
miejski jazz?

Dla mnie to jest duch, coś takiego ponad dźwięka-

mi, pewien przekaz – to właśnie 
kojarzy mi się z Gdańskiem. Słu-
cham tych ludzi, tego, co robi na 
przykład Tymon Tymański, Leszek 
Możdżer, Leszek Kułakowski, Irek 
Wojtczak czy Sławek Jaskułke i dla 
mnie to są rzeczy magiczne!

Wróćmy do twoich początków. Jak 
to się w ogóle stało, że zająłeś się 
muzyką?

Kiedy miałem jakieś 14 lat, bar-
dzo chciałem grać na trąbce, dla-
tego poszedłem do miejscowej or-
kiestry dętej, ale niestety nie mie-
li trąbki i dali mi saksofon. Kie-
dy już miałem ten instrument w 
ręku, trochę mi na jego punkcie 
odbiło, strasznie mi się spodobał. 
Naukę kontynuowałem w szko-
le muzycznej grając klasykę, która 
bardzo mi się podobała, lubiłem 
ćwiczyć, sprawiało mi to przyjem-
ność. Zdarzało mi się wagarować, 
wszystko przez to, że po drodze 
do liceum była szkoła muzycz-
na, w której się zatrzymywałem 
i spędzałem całe dnie. Od wtedy 
cały czas spędzam z saksofonem. 
Wiem, że nie mógłbym żyć bez 
gry, nie chciałbym też robić nicze-
go innego, jestem o tym przeko-
nany. Dlatego czuję się ogromnym 
szczęściarzem, że robię tylko to, co 
kocham. Zawsze marzyłem o tym, 
żeby podróżować, poznawać no-
wych ludzi i wszystko to spełnia 
się dzięki muzyce.

fot. Kuba Majerczyk
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Jak wyglądała klasyczna eduka-
cja w przypadku saksofonu, bo tu-
taj literatura nie jest chyba bardzo 
obszerna?

Na pewno dużo się nauczyłem i 
sporo wyniosłem ze szkoły. Jeździ-
łem na liczne konkursy, wygrywa-
łem nagrody, stypendia i to było 
fajne. Dzięki temu wiedziałem, że 
jak się pracuje i cały czas o czymś 
myśli, to musi być tego następstwo, 
nie ma innego wyjścia. Repertuaru 
na saksofon rzeczywiście nie ma 
bardzo dużo. Podobały mi się prze-
de wszystkim współczesne kompo-
zycje, bo w nich była większa wol-
ność.

Nie chciałeś iść właśnie w tę stro-
nę?

Nie, a wszystko przez to, że pewne-
go dnia dostałem kilka płyt jazzo-
wych: Maiden Voyage Herbie’ego 
Hancocka i pierwszą solową pły-
tę Michaela Breckera. Kiedy usły-
szałem te rzeczy, nie chciałem już 
grać klasyki. Na konkursach czę-
sto zarzucano mi, że nie brzmię 

jak klarnecista. To była jedna z tych rzeczy, któ-
re przeszkadzają i ograniczają. Muzyka klasyczna 
ma pewne sztywne ramy, których nie da się ru-
szyć, to są pewne świętości, a dla mnie muzyka, to 
wolność.

Masz jeszcze jakieś związki z muzyką klasyczną?

Tak, cały czas. Gram na przykład w zespole Kamila 
Piotrowicza, w którym jest dużo elementów pocho-
dzących z muzyki klasycznej. Poza tym klasyka jest 
ogromną inspiracją, chyba dla każdego, kto zajmu-
je się muzyką. Generalnie nie jest tak, że cokolwiek 
odrzucam, staram się raczej wybierać z wszystkie-
go to, co dobre.

Czego, poza tą muzyką, o której rozmawiamy jesz-
cze słuchasz? 

Lubię różne rzeczy, na przykład 
Led Zeppelin, Beatlesów, Jay Dee, 
Jamesa Blake'a czy reggae. Słu-
cham też sporo rzeczy, który-
mi zarażali mnie po drodze roż-
ni ludzie. Nie wspominając już o 
jazzie, tego jest naprawdę bardzo 
dużo.

Kim są twoim mentorzy? 

Nie chcę ich wymieniać z nazwiska, bo wiem, że 
kogoś ważnego mogę pominąć. Jest ich dużo, nie 
staram się wpatrywać w jedną postać i ją naślado-
wać, raczej obserwuję tych, którzy mnie interesują 
i staram się złapać u nich to, co najlepsze i rozwijać 
na swój sposób. Nie chcę kopiować, chcę powąchać, 
zachować w sobie ten zapach i iść dalej.

Wolisz komponować czy improwizować?

Nie mógłbym żyć bez gry, nie 
chciałbym też robić niczego in-
nego, jestem o tym przekonany. 
Dlatego czuję się ogromnym 
szczęściarzem, że robię tylko to, 
co kocham
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Najważniejsze dla mnie jest granie z ludźmi, nie-
ważne, czy muzyka jest zapisana, czy improwizo-
wana. Jak zaczynasz grać, to zaczyna się coś dziać 
i nigdy tak do końca nie wiesz, co się wydarzy. 
Możesz tę muzykę jakoś ująć w ramy albo puścić i 
to jest fajne. Cieszę się, bo mam okazję grać z bar-
dzo różnymi ludźmi, zarówno z tymi starszymi 
muzykami, jak i moimi rówieśnikami i każda z 
tych sytuacji jest nauką, można z niej wiele wy-
ciągnąć.

A nie myślisz o jakimś projekcie solowym?

Nie, moje ego nie jest tak roz-
dmuchane, nie myślę o robie-
niu swoich projektów, ja po pro-
stu gram muzę. Nie ma dla mnie 
też znaczenia, pod czyim nazwi-
skiem gram, jako lider czy czło-
nek zespołu gram tak samo. Nie 
muszę tego, co robię, nazywać 
Piotr Chęcki.

Grywasz coś poza jazzem i mu-
zyką klasyczną?

Ze wspomnianym Nene Heroine zrobiliśmy coś, co 
było trochę przekroczeniem samych siebie. Wszyst-
ko zaczęło się od tego, że pojechaliśmy nagrywać 
współczesne kompozycje jazzowe, ale w studiu Ma-
rek Schwartz powiedział nam, że nie chce w tym 
momencie nagrywać kolejnej płyty jazzowej i żeby-
śmy zagrali zupełnie inaczej. Zasiał w nas trochę 
niepewności, nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić i w 
jaką stroną ta muzyka powinna iść. Po kilku tygo-
dniach zadzwonił do nas i oznajmił, że daje nam 
studio na trzy dni za darmo. To było niesamowite, 
nikt tak chyba nie robi...

Obdarzył was dużym zaufaniem...

Tak, ale wtedy musieliśmy wy-
myślić, co zagramy, bo nie mogli-
śmy zrealizować tego, z czym po-
czątkowo tam jechaliśmy. Dołoży-
liśmy do składu klawisze, co zmie-
niło trochę koncepcję gry, odrzu-
ciliśmy wiele solówek, zmienili-
śmy i uprościliśmy formę nume-
rów, część też wyrzuciliśmy i gene-
ralnie wywróciliśmy wszystko do 
góry nogami. Bardziej skupiliśmy 

się na brzmieniu, chcieliśmy, żeby 
ta muzyka płynęła. Generalnie sta-
raliśmy się trochę zepsuć muzy-
kę, którą napisaliśmy wcześniej. 
Nie pamiętam wiele z tej sesji na-
graniowej, wszystko działo się jak 
we śnie. To kolejna magiczna rzecz, 
która mnie spotkała, robisz rzeczy, 
ale sam nie wiesz jak, to się dzieje 
samo.

Wyglądasz na osobę bardzo pew-
ną siebie, miałeś kiedyś momenty 
zwątpienia i myśli, żeby zostawić 
grę?

Najważniejsze dla mnie jest 
to, żeby być jak najbardziej au-
tentycznym. Dążę do tego, żeby 
przekazywać siebie tak totalnie, 
żeby ktoś, kto mnie słucha wie-
dział, że nikogo nie udaję
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Takie myśli czasami się pojawia-
ją, ale staram się je szybko wyrzu-
cać z głowy. Wydaje mi się, że mam 
na tyle determinacji i tak bardzo 
to kocham, że nie ma prawa wyda-
rzyć się nic złego.

Jest coś takiego w muzyce, do cze-
go dążysz?

Jasne. Najważniejsze dla mnie jest 
to, żeby być jak najbardziej auten-
tycznym. Dążę do tego, żeby prze-
kazywać siebie tak totalnie, żeby 
ktoś, kto mnie słucha wiedział, że 
nikogo nie udaję. W jednym fil-
mie usłyszałem takie piękne zda-
nie: „Kiedy wychodzisz na scenę, 
nie możesz oszukiwać” i tym się 
staram kierować. Muzyka to nie 
są tylko dźwięki, ale jakaś praw-
da, a kiedy wychodzisz na scenę, to 
coś ludziom przekazujesz, jeśli ten 
przekaz będzie nieszczery, ludzie to 
wyczują. Ja generalnie bardzo do-
brze czuję się na scenie, dobrze mi 
tam.

Szukasz nowych środków wyrazu, 
nowych brzmień?

To jest idealne pytanie, mam właś-
nie taki okres, kiedy cały czas o 
tym myślę. Dużo teraz gram, prze-
de mną intensywny czas, zastana-
wiam się więc, jak poszerzyć swój 
język i swoje horyzonty, by poja-
wiały się nowe rzeczy i by w roż-
nych projektach nie grać podob-

nie. Na tym właśnie bardzo mocno staram się te-
raz skupić, by w każdym z projektów był za każdym 
razem inny Piotr Chęcki. Jestem jeszcze na począt-
ku muzycznej drogi i mój język ciągle się kształtu-
je, ale mam nadzieję, że w pełni nie ukształtuje się 
nigdy, a będzie ewoluował. Inaczej byłoby nudno.

Dobry muzyk to 90 procent pracy i 10 procent ta-
lentu? Jak według ciebie rozkładają się te propor-
cje?

Generalnie, jak powtarza jeden z moich bohaterów: 
to ciężka praca i odrobina magii. Nikt ci nie po-
wie jak grać, żeby było dobrze, samemu trzeba uto-
rować sobie drogę, a tych jest wiele, jedni trzymają 

fot. JAZZy Shots
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się pewnych kanonów, inni od nich odchodzą, a ty 
musisz znaleźć swoją ścieżkę.

Masz w sobie chyba takiego rebelianta...

Trochę tak (śmiech). To jest taka muzyka, w któ-
rej możesz przekazać dużo emocji, a emocje są dla 
mnie bardzo ważne. 

Jak powiedziałeś, idziesz sobie przez życie z sakso-
fonem, a masz czas na pozamuzyczne życie?

Pewnie trochę tego czasu by się znalazło, ale od 
dawna już go nie celebruję. Jeśli chcesz, czas zawsze 
się znajdzie, ale póki co wolę go poświęcać przede 
wszystkim muzyce.

Podrążę jednak dalej, masz po-
zamuzyczne zainteresowania?

Uwielbiam kontakt z drugim 
człowiekiem, lubię przebywać 
w towarzystwie. Można więc po-
wiedzieć, że moją pasją są lu-
dzie. Poza tym w tamte wakacje kupiłem sobie ro-
wer – kolarkę i to jest moja druga zajawka. Wpraw-
dzie jeździłem na niej jakieś osiem razy, na wię-
cej nie miałem czasu, ale bardzo mnie to wciągnę-
ło. Lubię też poczytać, na przykład fantastykę, albo 
coś o metafizyce, sporo czytam o muzyce, ale też o 
buddyzmie, bo to mnie ciekawi.

Praktykujesz?

Nie, temat mnie interesuje, poza tym poszerzam 
swój światopogląd. Nigdy nie wiesz, co może cię 
pchnąć w jakąś ciekawą, mniej oczywistą stronę. 
Muzyka i życie mają na siebie duże przełożenie.

A jak widzisz siebie za, na przy-
kład, 10 lat?

(śmiech) ...W ogóle siebie nie wi-
dzę, nie sięgam tak daleko. Nie 
chcę przewidywać i planować, bo 
to nie ma sensu, wolę się zaskoczyć. 
Ale też wierzę w projekcję włas-
nych marzeń. Wystarczy, że spojrzę 
na siebie z liceum, gdy mieszka-
łem z rodzicami, a wieczorami pa-
trząc w niebo marzyłem o tym, by 
grać i jeździć po świecie, a teraz to 
wszystko się spełnia.

Jest ktoś taki, z kim granie jest 
twoim marzeniem?

Jedno z moich wielkich marzeń już 
się spełniło – grałem z Leszkiem 
Możdżerem. To duże wyróżnienie, 
zaszczyt, ale też ogromna lekcja, 
tylko taka bez słów. Wychodzisz 
na scenę, grasz i się uczysz, starasz 
się niczego nie zepsuć, ale przede 
wszystkim chcesz zrobić coś w tej 
muzyce, by popchnąć ją jeszcze wy-
żej. Z kim chciałbym zagrać? Nie 
chcę tego mówić ani przewidywać, 
wolę po prostu grać.

Jestem jeszcze na początku 
muzycznej drogi i mój język cią-
gle się kształtuje, ale mam na-
dzieję, że w pełni nie ukształtuje 
się nigdy, a będzie ewoluował
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Piotr Iwicki – muzyk klasyczny i jazzowy oraz dziennikarz muzyczny. 
Twórca i wieloletni lider formacji Virtual J@zz Reality, perkusjonista i 
klawiszowiec w wielu innych, między innymi Loud Jazz Band Mirosła-
wa „Carlosa” Kaczmarczyka. Z drugiej strony sceny obecny od lat w 
mediach dziennikarz, krytyk i felietonista jazzowy. Obecnie dyrektor 
Agencji Muzycznej Polskiego Radia, która pod jego zarządem podjęła 
skuteczną rywalizację na krajowym rynku jazzowej fonografii.

Jerzy Szczerbakow: Z perspektywy 
czasu – które z zajęć było dla cie-
bie najważniejszym doświadcze-
niem: dziennikarz muzyczny, mu-
zyk klasyczny czy muzyk jazzowy?

Piotr Iwicki: Hmm, tę listę można 
znacząco poszerzyć, bo w życiu by-
łem również menedżerem, wójtem 
w podwarszawskim Raszynie, kon-
sultantem, ekspertem i doradcą 

Jazz jest eksplozją 
emocji i uczuć

Jerzy Szczerbakow 

jerzy.szczerbakow@radiojazz.fm
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w sferze kultury, ale wymienione przez ciebie sfe-
ry aktywności są oczywiście najbardziej mnie ab-
sorbujące. Do tego dochodzi bycie ojcem i mężem 
oraz dumnym posiadaczem czterech jamników 
(śmiech). Jak widać, 24 godziny doby ledwo wystar-
czają. Ale idąc twoim tropem, oczywiście dzien-
nikarstwo zawsze dopełniało moją muzyczną ak-
tywność. W pewnym sensie wynikało z niej. Z ko-
lei zarówno granie muzyki klasycznej w Warszaw-
skiej Operze Kameralnej, gdzie przez 29 lat byłem 
szefem perkusji, jak i współpraca z najbardziej re-
nomowanymi polskimi orkiestrami czy solistami, 
dawały mi pewien fundament wiedzy i doświad-
czenia. Tam eksplorowałem wiedzę akademicką. 
Równolegle nie mogłem być głuchy na to, co w ser-
cu gra. Jazz, rock, muzyka popowa – to wszystko za-
wsze mnie otaczało. I te dźwięki, inspiracje procen-
towały muzycznymi działaniami. Do tego doszedł 
musical Metro, czyli trzy bardzo intensywne lata 
spektakli, czasami po 40 miesięcznie! Ale osobiście 
nigdy nie dzieliłem tego, co robię, na jakieś odrębne 
nurty, wszystko się przenikało. Jakoś tak płynnie 
przechodziło z jednego w drugie. Jestem człowie-
kiem, który chyba może uznać siebie za pracoholi-

ka. Trudno mi nic nie robić. Pew-
nie nawet tego nie potrafię, zawsze 
coś mnie dokądś gna. Jednak teraz, 
gdy zerkam wstecz, ze zdumieniem 
odkrywam ponad 10 tysięcy publi-
kacji, dotyczących głównie muzy-
ki, na rozmaitych łamach. Od ma-
łych notek po duże eseje estetycz-
ne. I czy ma sens położenie tego na 
wadze naprzeciw szali, na której 
jest ponad 50 nagranych płyt czy 
setki radiowych audycji – od jazzu 
po klasykę?
Jak widzisz, trudno jednoznacz-
nie stwierdzić, kim się jest „bar-
dziej”. Za to cieszę się, że to wszyst-
ko wchłonąłem jak gąbka, mózg to 
odnotował i jeszcze ciągle potra-
fię z tej wiedzy korzystać. A teraz 
ta wiedza przydaje mi się w szcze-
gólności. Myślę, że cały „paradoks 
Iwickiego”: muzyka piszącego czy, 
jak ktoś woli, krytyka muzykują-
cego, najlepiej obrazuje wydarze-
nie sprzed wielu lat, dzisiaj wręcz 
anegdotyczne. Marek Dusza zako-
munikował mi gdzieś w kuluarach 
festiwalowych: „A wiesz, że jest 
muzyk, który też się nazywa Piotr 
Iwicki?” I tak to bywa.

Jak oceniasz młodą scenę jazzową 
w Polsce?

Trudno ją oceniać. Można być za-
chwyconym jej mnogością i ak-
tywnością, spotyka się nawet 
określenie: druga fala polskiego 
jazzu. Osobiście dla mnie to przy-

fot. materiały prasowe
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najmniej czwarta, ale niech bę-
dzie druga. O jej wartości nie za-
świadcza aktywność czy liczba 
powstających płyt. Tę jakość osą-
dzi czas. Czas, jak żadne inne sito, 
weryfikuje sztukę. A muzyka to 
sztuka. Za pięć lat, może dziesięć, 
wiele z tych rzeczy, które dzisiaj 
zdają się wykwitem tego namno-
żenia zespołów i solistów, znik-
nie, przyprószy je kurz niepamię-
ci. Zadaj mi to samo pytanie za 
dziesięć lat, wówczas łatwiej bę-

dzie nam to, co dzieje się dzisiaj, 
oceniać. Natomiast jestem wiel-
kim entuzjastą potęgi tej aktyw-
ności. Młodzi ludzie, świetnie im-
prowizujący, tworzący własne – 
autorskie kompozycje. Tak, to jest 
to! Wiele lat temu ostrzegałem, że 
polski jazz zbyt kurczowo trzyma 
się kanonu, idzie na smyczy od-
grywając po raz milionowy Blue 
Bossę czy All Blues. Mieliśmy za-
stępy kopistów i ani jednego świe-
żego dźwięku. Dzisiaj niemal każ-
dy koncert niesie ze sobą tak waż-
ny element nieprzewidywalno-
ści. A jazz rodzi się w danej chwili, 
jest eksplozją emocji i uczuć. Istot-
na jest dla mnie tutaj ocena Ada-
ma Barucha, który w mojej środo-

wej audycji w Radiu dla Ciebie, nomen omen zaty-
tułowanej po staremu Cały Ten Jazz (śmiech), po-
wiedział: „Z boku, z oddalenia, z Izraela widać, jak 
wielką potęgą jest polski jazz i cała polska scena 
improwizowana”. Adam twierdzi wręcz, że brylu-
jemy w skali całej Europy. I ja się tego trzymam.

Jesteś, w takim razie, mniej zwolennikiem kulty-
wowania tradycji polskiego jazzu, a bardziej in-
trygują cię nowe twarze i zespoły?

Nowe twarze i zespoły wychodzą z tradycji. One 
nie powstają z niczego. Jazz to sztafeta pokoleń, jak 

cała sztuka. Nie oderwiesz Orze-
chowskiego czy Kaczmarczy-
ka od Komedy, a Wasilewskiego 
od Makowicza. To samoistnie się 
przenika. Mamy polskie brzmie-
nie, które kiedyś ukształtowa-
ło europejskie klimaty gatun-

ku. Teraz nasi młodzi artyści koncertują po całym 
świecie, i tak trzymać.

Jaka jest codzienność szefa dużej wytwórni fono-
graficznej?

Agencja Muzyczna Polskiego Radia to nie tylko wy-
twórnia płytowa. Można powiedzieć, że to 1/3 na-
szej działalności. Zgadza się, to wytwórnia płytowa, 
która od chwili, kiedy ją objąłem, wydała 76 płyt, w 
tym trzy winyle: od muzyki pop, etnicznej, rocka, 
przez reggae, r’n’b, jazz, soul, po muzykę klasycz-
ną. Oczywiście nie brak też audiobooków i kabare-
tu. Wiele z nich to efekt poszukiwań w archiwach, 
a te są przepastne. Jest z czego czerpać. Druga część 
naszej działalności to zarządzanie studiami nagra-
niowymi i koncertowymi. Najbardziej widać to, co 
dzieje się w studiu koncertowym im. Witolda Luto-
sławskiego i w studiu im. Agnieszki Osieckiej. Do 

Nigdy nie dzieliłem tego, co 
robię, na jakieś odrębne nurty, 
wszystko się przenikało
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tego dochodzi najmniejsze z studiów koncertowych 
im. Władysława Szpilmana. I powiem, że tutaj po-
stawiłem na zapełnienie kalendarza, i ostatecznie 
na dzisiaj studio Lutosławskiego jest zajęte niemal 
w stu procentach do końca 2017 roku! W tym są na-
sze autorskie projekty, czyli koncerty, które kreuje-
my i produkujemy od podstaw. Wiele z nich albo 
już, albo niebawem procentuje wydawnictwami 
płytowymi. Do tego dochodzi wielkie zaintereso-
wanie studiami S2 i S4, nawet traktowane jako sala 
prób studio S3 też jest niemal cały czas zajęte. I nie 
kryję, że ta aktywność koncertowa została już za-
uważona. Trzecia część mojego działania od stycz-
nia będzie również kolejnym „oczkiem w głowie”, 
bowiem w wyniku zmian struktury Polskiego Ra-
dia od 1 stycznia zostaję również 
dyrektorem Polskiej Orkiestry 
Radiowej, bowiem wchodzi ona 
w struktury Agencji Muzycznej. 
Wraz z jej artystycznym szefem, 
znakomitym dyrygentem Mi-
chałem Klauzą oraz powołanym 
na mój wniosek zastępcą dyrek-
tora ds. orkiestry Krzysztofem 
Kurem (wieloletnim wiceszefem 
Warszawskiej Opery Kameral-
nej) mamy wizję poszerzenia nie 
tylko samej działalności orkie-
stry, ale i jej obecności na ryn-
ku koncertowym i fonograficz-
nym. Niestety, martwi mnie jedna rzecz, moja doba 
ma nadal tylko 24 godziny, a przyznam, że pra-
ca w Agencji bardzo mnie wciąga. Czasami od ós-
mej rano do późnych godzin wieczornych… Trzeba 
wręcz wprowadzić sobie reżim, że kończy się pracę 
o określonym czasie. Na szczęście w poniedziałki i 
środy taką cezurą są audycje radiowe, bowiem obok 
środowej z jazzem w RDC w poniedziałki prowadzę 
autorską Tu jest muzyka. To nowy blok w radiowej 

Jedynce, startujemy o godz. 20:08 – 
pięcioro autorów, pięć spojrzeń na 
muzykę. Fajne, ale i będące wyzwa-
niem. No, i wówczas można wcześ-
niej trafić do domu. Tak po godz. 21 
(śmiech).

Czy narzędzia, jakimi dysponujesz 
będąc dyrektorem Agencji Mu-
zycznej Polskiego Radia, dają ci po-
czucie wpływania na jakość pol-
skiej jazzowej sceny? Zwłaszcza in-
teresuje mnie ścieżka fonograficz-
na.

Może raczej dają możliwość kre-
owania i promowania tego, co 
uznam za tego warte. Czasami rzą-
dzi przypadek, kiedy indziej jest to 
wypadkowa ciągu działań. Oczy-
wiście niemal każdego dnia padają 
propozycje wydawnicze. Niestety, 
w większości są to rzeczy mierne. 
Ale – co wynika z samej statystki – 

Wiele lat temu ostrzegałem, 
że polski jazz zbyt kurczowo 
trzyma się kanonu, idzie na 
smyczy odgrywając po raz mi-
lionowy Blue Bossę czy All Blu-
es. Mieliśmy zastępy kopistów i 
ani jednego świeżego dźwięku. 
Dzisiaj niemal każdy koncert 
niesie ze sobą tak ważny ele-
ment nieprzewidywalności
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co jakiś czas trafiają się rodzynki. 
Fajne, że możemy kreować byty, re-
alizować nasze pomysły. No, i oczy-
wiście sięgamy głęboko do archi-
wów. To jest na skarbiec. Reasumu-
jąc, jeśli tak pojmujesz wpływanie 
na jakość polskiego jazzu, to istot-
nie mamy wielki wpływ. A dodam 
tylko, że mam jedną ważną zasa-
dę: nie wydam czegokolwiek, cze-
go musiałbym się wstydzić po la-
tach. Zdradzę też, że w przygotowa-
niu jest kilka fantastycznych albu-
mów jazzowych. W naszym katalo-
gu pojawi się, na przykład, Jan Gar-
barek, a atrakcyjność nazwisk bę-
dzie sukcesywnie rosła. Podpisuje-
my też kontrakty z gigantami na-
szej sceny, artystami rozpoznawal-
nymi na całym świecie, ale proszę 
o wybaczenie, nie zdradzę z kim. 
Zauważyłem, że nawet pojawienie 
się na moim facebookowym profi-
lu zdjęcia z tym czy innym artystą 
na naszej radiowej ściance z płyta-
mi sprawia, że dzwonią ich telefo-
ny: „Dlaczego u Iwickiego, a nie u 
nas?” Proza życia. Biznes.

Jakie było najtrudniejsze wy-
zwanie na stanowisku dyrektora 
Agencji Muzycznej Polskiego Ra-
dia?

Każdy szef ma jakąś wizję orga-
nizacyjną czy styl pracy. Ilekroć 
gdzieś obejmowałem stanowiska 
kierownicze, to zawsze najpierw 
musiałem uspokajać załogę, że nikt 

nie przyszedł z miotłą, aby czyścić stanowiska. Tak 
było i tutaj. A potem potrzebna była analiza progra-
mowa, finansowa, zacząłem tworzyć własne plany, 
wprowadzać je w życie. To dotyczyło zarówno fono-
grafii, jak i planów koncertowych. Oczywiście nie 
zabrakło gaszenia pożarów, likwidacji czegoś, co 
ładnie nazywa się kreatywną księgowością. Wraz z 
zarządem, przy dużym kredycie zaufania pani pre-
zes Barbary Stanisławczyk-Żyły, naprawiliśmy to, 
co się dało w tak krótkim czasie naprawić. I tutaj 
chyba dotknąłem sedna, bez zaufania moich sze-
fów, nie byłoby to łatwe. Podobnie jak bez wspar-
cia szefów anten i całego zespołu ludzi, których 
mam w Agencji. Radio to gra zespołowa. A ja mam 
w zwyczaju dbać o swoich pracowników. Miło, gdy 
słyszę, że nie zawsze tak bywało, ale teraz się zmie-
niło. Warto pamiętać, dyrektorem się bywa, a czło-
wiekiem jest.

Czy fakt, że wyszedłeś ze środowiska jazzowego, 
ułatwia czy utrudnia? 

Nagle przypomniało sobie o mnie wielu kolegów, 
którzy dotąd najwyżej wysyłali sms-a na Boże Na-
rodzenie. Ale to proza życia, bycie szefem wydawni-

fot. materiały prasowe
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ctwa to również umiejętność mówienia „nie”. Fakt 
powiązania z środowiskiem jazzowym to zdecy-
dowanie pomocna rzecz, ale ja jestem z kilku mu-
zycznych bajek, a to w szczególności jest pomocne. 
Ot, nasz katalog nie tylko jazzem stoi. Choć oczy-
wiście fakt związania z jazzem ma odbicie w ocze-
kiwaniach wydawniczych, może delikatna suge-
stia priorytetu. Niestety, muszę być realistą i umie-
jętnie decyzje wyważać. Sądzę jednak, że to, co wy-
daliśmy w tym roku, dopieszczone dwoma winyla-
mi Komedy, potwierdza, że jazzu nie omijamy sze-
rokim łukiem. Zauważono to za granicą, co ważne.

W tej chwili polski jazz przeżywa renesans. Wy-
twórnia Warner wznawia i rozwija serię Po-
lish Jazz, od lat funkcjonuje For 
Tune, a coraz więcej polskich 
muzyków wydaje w słowackiej 
wytwórni Hevhetia. Jakie są za-
łożenia polityki wydawniczej 
w kontekście jazzu Agencji Mu-
zycznej Polskiego Radia pod 
twoim zarządem?

Oczywiście dwa szlaki: archiwa-
lia i premiery. Premiery zaś dzie-
lę na dwa nurty: zjawiska kreowane na nasze po-
trzeby przez nas samych i korzystanie z materia-
łu cudzego, wyprodukowanego przez artystów. Ot, 
produkcje wewnętrzne i zewnętrzne. 

Słuchasz muzyki poza pracą?

Oczywiście. W zasadzie cały czas jest ze mną mu-
zyka. Czasami na planie pierwszym, kiedy indziej 
„obok”. Niestety, trudno oderwać się od myślenia 
zawodowego o muzyce. Ale przychodzą chwile wy-
tchnienia.

A po co wtedy sięgasz?

Ostatnio poszedłem do sklepu i 
kupiłem płytę. Serio! Bycie kryty-
kiem, koledzy w innych wytwór-
niach, to wszystko ułatwia wcho-
dzenie w posiadanie płyt. Ale tę 
jedną chciałem mieć już, zaraz. To 
koncertowy, trzypłytowy album 
Kate Bush Before the Dawn. Nato-
miast wczoraj siedziałem nad na-
szymi chopinowskimi archiwalia-
mi, ot, postanowiłem zrobić pięk-
ną chopinowską „składankę”. Efekt 
pod koniec stycznia. A co do płyt 

zasiedziałych w odtwarzaczu, to 
paradoksalnie ostatnio więcej mu-
zyki klasycznej – poważnej. Luto-
sławski, Strawiński i mój ukocha-
ny Szostakowicz. Czasami widzę w 
oczach gości zdziwienie, gdy wcho-
dzą do gabinetu i leci sobie z głoś-
ników Symfonia psalmów Mistrza 
Igora albo Chichester Psalms Bern-
steina. I jak widzisz, do jazzu tutaj 
daleko (śmiech).

W zasadzie cały czas jest ze 
mną muzyka. Czasami na pla-
nie pierwszym, kiedy indziej 
„obok”. Niestety, trudno ode-
rwać się od myślenia zawodo-
wego o muzyce
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Cały ten jazz! MEET! – 
Michał Urbaniak

Jerzy Szczerbakow: Na Jazz Ju-
niors 2016 Grand Prix otrzymał ze-
spół Tomka Chyły, dwa lata temu 
na tym samym konkursie trium-
fował kwartet Bartosza Dworaka. 
Obaj są skrzypkami. Jak sądzisz, 
czy to oznacza, że polska wiolini-
styka jazzowa ma szansę znowu 
być potęgą w świecie?

Michał Urbaniak: Szczerze mó-

wiąc, nie przepadam za skrzypkami w jazzie. Jazz 
to skomplikowana sprawa. Wiele osób zastrze-
ga się, że jazzu nie rozumie, nie lubi, że to dla nich 
za trudna muzyka. Sam staram się unikać słowa 
jazz, używam raczej sformułowania „muzyka ryt-
miczna”. Wielu muzyków, zwłaszcza europejskich, 
gra coś, co brzmi jak jazz, ale nie jest jazzem. Jazz 
to muzyka powstała w USA, zresztą jedyny orygi-
nalny rodzaj muzyki, jaki wywodzi się ze Stanów. 
Natomiast muzycy europejscy bardzo często gra-
ją znakomitą, wspaniałą muzykę, która nie zawsze 

Michał Urbaniak. Muzyk legenda. Saksofonista, skrzypek, kompozytor, aran-

żer, muzyczny innowator oraz odkrywca i promotor młodych talentów. Jazz-

man hiphopowiec. Opowiada o jazzie, który nie jest jazzem, o nowojorskich 

inspiracjach i odkryciach.

Jerzy Szczerbakow 

jerzy.szczerbakow@radiojazz.fm

Piotr Matla

piotr.matla@gmail.com



96| Rozmowy

fot. Zbigniew Waliniowski

jest jazzem. Ale wracając do pytania, niewątpliwie 
wiolinistyka jazzowa bardzo się rozwinęła, szcze-
gólnie właśnie w Europie. Bardzo trzymam kciuki 
za skrzypków, żeby swingowali i żeby trzymali się 
rytmu.

Piotr Matla: Muzyka europejska, która brzmi jak 
jazz, ale nie jest jazzem – czym więc się różni od 
jazzu?

Jak już wspomniałem, w wielu, nawet w większości 
przypadków to jest bardzo dobra muzyka. Na przy-
kład to, co powstaje w Skandynawii. Dlaczego nie 
uważam, tego za jazz? Dla mnie w jazzie najważ-
niejsze jest kołysanie. Zdradziłem dla jazzu muzy-
kę klasyczną, ponieważ właśnie ujęło mnie, poru-
szyło mnie to kołysanie. Bez tego nie ma jazzu. Jazz 
to Ellington, Basie. Do jazzu się tańczyło i po to po-
wstał jazz, stąd to swingowanie. Mam nadzieję, że 
ono powróci i że ludzie będą jeszcze do jazzu tań-
czyć. A Miles... Miles pozostanie zawsze moim bo-
giem i mistrzem.

JS: Skoro wywołałeś postać Milesa, 
to zapytam, czy widziałeś film Mi-
les Ahead?

Niestety widziałem. Szkoda, była 
okazja. Powstały kukiełki.

JS: No tak, myślę, że nie musimy 
tego rozwijać. Wracając do twojej 
refleksji, że jazz musi kołysać, od-
wołam się do cytatu z Wojtka Ka-
rolaka: „dobry jazz to taki, który 
da się zatańczyć”. Jesteś podobnego 
zdania?

Właśnie tak. Jak mnie młodzi mu-
zycy pytają, jak i co ćwiczyć, to im 
powtarzam, żeby po prostu grali, a 
jeśli będzie im się chciało przy tym 
ruszać, właśnie kołysać, to już bę-
dzie OK.

JS: Tak więc istotą tej muzyki jest 
dla ciebie kołysanie. A jakie są 
inne cechy charakterystyczne?

Taką cechą jest serducho olbrzy-
mie, emocja. Ten charakterystycz-
ny odcień błękitu, jak to Miles na-
zwał: Kind of Blue. Ten melancho-
lijny nastrój. Mnie przy słucha-
niu Kind of Blue wciąż  przejmują 
dreszcze.

PM: Powiedziałeś kiedyś, że free 
jazz odsunął publiczność od tej 
muzyki.

W pewnym sensie tak, ale to też 
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nie jest takie proste i jednoznaczne. 
Granie free dało dużo dobrego. Kie-
dy graliśmy z Komedą, to szalony 
Tomek Stańko był takim elemen-
tem zespołu, który pobudzał, pro-
wokował. Kiedy w latach sześćdzie-
siątych graliśmy w Kopenhadze, to 
jeden z recenzentów nazwał Tom-
ka rozszczepiaczem dźwięków. To-
mek był tą osobą, która popychała 
nas do grania rzeczy niezamierzo-
nych, wykraczania poza to, co było 

w nas. Co było wspaniałe. Free jazz 
był elementem muzyki, inspirują-
cym i znakomitym. Jednak to we-
dług mnie bezsensowne, że sam 
stał się odrębnym rodzajem mu-
zyki. To była po prostu muzyka 
improwizowana, nie rytmiczna, 
więc nie jazz. Doszły do tego traw-
ka i inne tego typu używki, co mia-
ło pomagać w tworzeniu. A to nie 
wystarczy. Jako łamanie konwen-
cji, prowokowanie free było w po-
rządku, ale jako sama muzyka już 
nie. Chociaż są oczywiście wyjąt-
ki. Na przykład lubię słuchać Pe-

tera Brötzmanna. Jego muzyka jest taka agresyw-
na, kanciasta, niemiecka. Tego słuchałem z dużym 
przekonaniem. Generalnie najważniejszą kwestią 
jest poczucie autentyczności. W muzyce musi się 
czuć prawdę.

PM: Zawsze byłeś bezkompromisowy wobec pro-
ducentów, wobec amerykańskich wydawców. Kie-
dy pojechałeś do Stanów ze swoim projektem, to 
szybko doprowadziłeś do wydania płyty – w takim 
kształcie, jakiego sam chciałeś. Jak teraz wspomi-
nasz tamte wydarzenia?

Na początku Columbia chcia-
ła mnie skontaktować z jakąś 
mniejszą wytwórnią i dopiero 
jak już stanę się znany, jak na-
gram kilka płyt, to dopiero wte-
dy wziąć mnie pod swoje skrzyd-
ła. Jednak mnie to nie intereso-
wało. Powiedziałem im, że w ta-
kim razie wracam do Europy. 
Mieliśmy już wtedy za sobą suk-
cesy w Europie i dlatego w nas 

wierzyłem, w nasz potencjał i możliwości. To było 
trochę szalone, naiwne. Teraz mając doświadcze-
nie tylu lat za sobą, nie odważyłbym się na taki 
ruch. Rozmowy i spotkania trwały trzy miesiące. 
Columbia interesowała się wtedy dość mocno Pol-
ską. Ściągnęli nasze płyty z Europy i rozesłali w ra-
mach testów po college’ach. Dostali z tych prób po-
zytywny obraz i wtedy, już bez problemów, podpi-
saliśmy kontrakt. Jednak na początku nie chcieli 
sprowadzić moich muzyków. Twierdzili, że nie ma 
potrzeby, że mają najlepszych tu, na miejscu i mogę 
z nimi grać. Moim argumentem było to, że gramy 
już ze sobą pięć lat i jesteśmy na tyle zgrani, żeby 
nagrać płytę w trzy, cztery dni. Trzeba pamiętać, że 
wtedy nagranie płyty zwykle ciągnęło się miesiąca-

Jazz to muzyka powstała w 
USA, zresztą jedyny oryginalny 
rodzaj muzyki, jaki wywodzi się 
ze Stanów. Natomiast muzycy 
europejscy bardzo często grają 
znakomitą, wspaniałą muzykę, 
która nie zawsze jest jazzem
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mi. Nakładki, dogrywki, produkcja – tyle to trwało. 
Zgodzili się i płyta została nagrana w trzy dni.

JS: Skoro mowa o pobycie w Stanach, podobno kie-
dyś mieszkał u was w Nowym Jorku Jaco Pasto-
rius...

Kiedyś, po koncercie promocyjnym nowej płyty Ala 
Jarreau, spotkaliśmy przed klubem gościa z dwo-
ma basami, który pochwalił naszą muzykę. Sie-
dział tam, bo dopiero następnego dnia rano miał 
samolot do Miami. Zaprosiliśmy go do siebie. Pusz-
czał nam, w naszym domu, różne taśmy z muzyką. 
Mnie bardzo się spodobały, szczególnie fragment, 
gdzie, jak się wydawało, ktoś grał na fortepianie 
elektrycznym. Okazało się, że to nie był fortepian, 
tylko on tak na basie grał. Tym gościem był właśnie 
Jaco. Jak wyjął bas i pokazał, co potrafi, to szczęki 
nam poopadały. I od tej pory mieliśmy przyjaciela.
Było wiele podobnych sytuacji. Mieszkałem w No-

wym Jorku w czarnej dzielni-
cy. Bardzo często przychodzili do 
mnie różni młodzi ludzie, młodzi 
muzycy. Graliśmy razem, prezento-
wali mi swoją muzykę. Często by-
wał u mnie pewien 13-letni basi-
sta, który brał ode mnie nagrania i 
dorabiał sobie do tego bas. Któregoś 
razu powiedział slangiem o jed-
nym moim utworze, że nic w nim 
sam nie „wytnie”, ale przyprowadzi 
kolegę, który da sobie z tym radę. 
I przyprowadził 15-letniego sąsia-
da z bloku: Marcusa Millera, któ-
ry potem grał u mnie przez siedem 
lat. Zresztą stamtąd pochodzi mnó-
stwo innych znakomitych muzy-
ków, którzy ze mną grywali: Kenny 
Kirkland, Tom Brown, Lenny Whi-
te, Victor Bailey.

fot. Zbigniew Waliniowski
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PM: Ciągnęło cię do Stanów już od 
dziecka, ale właściwie dlaczego?

Na pewno z powodu muzyki, lu-
dzi. Kiedy dłużej się pomieszka w 
Stanach można zauważyć różni-
cę w mentalności. Nawet język jest 
inny niż na przykład w Anglii. Ten 
kraj tworzą ludzie bardzo praco-
wici, dużo od siebie wymagający. 
Oczywiście można znaleźć kwe-
stie, które da się skrytykować, ale 
przecież wszędzie są jakieś proble-

my. Mam porównanie, bo mieszka-
łem w Skandynawii, w Niemczech, 
w Szwajcarii. Ameryka to najlepsze 
miejsce do bycia wolnym i tworze-
nia muzyki. Wolność, wrażliwość i 
wszechobecna wokół, swingująca 
muzyka.

JS: W jakim stopniu rzeczywistość 
młodego muzyka w Stanach poka-
zuje film Whiplash? Na ile jest to 
artystyczna fikcja?

Ten film jest nie tylko o muzyce i 
sytuacji muzyków. Zresztą to jeden 
z pięciu moich ulubionych filmów 
wszech czasów, obok między in-

nymi Amadeusza i Lotu nad kukułczym gniazdem. 
W Whiplash pokazana jest dość specyficzna sytu-
acja. Dążenie do sukcesu jest podstawowym ce-
lem Amerykanów, ale jeżeli to się udaje, to na ogół 
kosztem osobistego poświęcenia, własnej ciężkiej 
pracy, a nie działania kogoś innego. Big-band czy-
li orkiestra – tak jak w tym filmie – składa się z so-
listów i muzyków orkiestrowych. Trzeba połączyć 
ambicje różnych osób, ambicje dyrygenta. Tutaj 
jeszcze jest konflikt, nie do końca muzyczny, ra-
czej socjologiczny, dotyczący kwestii liderowania. 
Oczywiście każdy wymaga od muzyków w swoim 
zespole dużo, ale w różny sposób, nie takimi me-

todami, jakie tam były przed-
stawione. Komeda, na przykład, 
pozwalał nam na wszystko, cza-
sem coś sugerował, podpowia-
dał, ale bez pouczania. Nie jest 
łatwo być muzykiem, a jak chce 
się być przedstawicielem muzy-
ki rytmicznej, to samo w sobie 
jest już poświęceniem.

JS: Czy masz jakieś wspomnienia toksycznych re-
lacji muzycznych, kłopotów, nieporozumień per-
sonalnych, które sprawiały, że nie chciałeś brać 
udziału w jakichś projektach?

Raz miałem problem rasistowski. Ciekawe, bo prze-
cież jestem otwartą osobą, przychodzili do mnie 
wszyscy i grałem ze wszystkimi. Zawsze podkreśla-
łem, że nie ma znaczenia, jaki ktoś ma kolor skó-
ry, tylko czy potrafi „dać czadu”. Chociaż niewątpli-
wie czarne korzenie to duży atut. Była taka sytua-
cja na trasie, że ktoś z mojego zespołu przeszkadzał, 
próbował niszczyć to, co robiliśmy. To przykre, bo 
przecież dla młodych czarnych muzyków zrobiłem 
dużo, dlatego się u mnie pojawiali, przyprowadza-
li kolegów.

Dla mnie w jazzie najważniej-
sze jest kołysanie. Zdradziłem 
dla jazzu muzykę klasyczną, po-
nieważ ujęło mnie to kołysanie
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JS: Victor Wooten, wspominał, że kiedyś w nowo 
powstałej firmie lutniczej Fodera oglądał gitary 
basowe i jedna z nich szczególnie przypadła mu do 
gustu. Kiedy napomknął, że chciałby kiedyś ćwi-
czyć na takiej, szef firmy powiedział, żeby ją wziął, 
a jak już zarobi na graniu, to wtedy zapłaci. Woo-
ten był zszokowany, że czarnemu dzieciakowi ktoś 
ot tak. po prostu zaufał i dał instrument.

U mnie nie było żadnych animozji rasowych. Na-
wet zostałem honorowym czarnym i mam mówią-
cy o tym dyplom. Zawsze jak się do mnie zwracali, 
to starałem się pomagać. Kiedyś, w roku 1985, Geo-
rge Benson zadzwonił do mnie, że ma nową płytę i 
chciałby zagrać przed nami jako support. Oczywi-
ście się zgodziłem. Wtedy jego singiel The Masqu-
erade Is Over stał się nagle niesamowicie popular-
ny, ponieważ przypominał nagrania Steviego Won-
dera, na które wtedy wszyscy czekali. Bensona więc 
nagle zaczęto masowo kupować i kiedy przyszło 
do tego umówionego koncertu, nie sposób było się 
na niego dostać, tak wielu było chętnych. Kolejka 
przed klubem ciągnęła się przez pięć przecznic. To 

był chyba ostatni raz kiedy Benson 
nie grał jako gwiazda wieczoru.

JS: W Polsce dostało ci się kiedyś 
strasznie za zbezczeszczenie ko-
medowskiego standardu.

Za Kattornę. Ja ten tytuł przetłu-
maczyłem z duńskiego, bo to był 
utwór napisany do duńskiego fil-
mu. Zmieniłem go więc na angiel-
skie Cats i nagrałem na pierwszą 
płytę Urbanatora. Kiedy przyjecha-
łem do Polski, za kulisami strasz-
nie wtedy dostałem od Zosi Kome-
dowej. Tak solidnie, w twarz, za 
tę zmianę tytułu i za to, że tak po 
hiphopowemu to zostało zrobione.

PM: Byłeś chyba pierwszym mu-
zykiem, który zaprosił do grania 
muzyki jazzowej hiphopowcow.

W Nowym Jorku lubiłem nad ra-
nem jeździć po okolicy i słuchać ra-
dia. W mojej ulubionej rozgłośni 
nad ranem puszczali wtedy takie 
różne dziwne rzeczy, na przykład 
poezję do jazzu, co mi się spodo-
bało, ponieważ było dość rytmicz-
ne. Później, kiedy pojawił się hip-
-hop, to mnie zainspirowało, żeby 
zaprosić hiphopowców do wspól-
nego grania. Rzeczywiście byłem 
chyba jednym z pierwszych, który 
zapraszał hiphopowców do współ-
pracy. Teraz rolę się odwróciły i to 
oni zapraszają jazzmanów do na-
grań. Ja zresztą sam jestem hipho-

fot. Zbigniew Waliniowski
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powcem. Proszę się nie śmiać, prze-
cież od 1987 roku działam z nimi i 
uważam, że gramy bardzo pokrew-
ne rodzaje muzyki.

PM: Można powiedzieć, że inspiro-
wałeś tym Hancocka i Milesa.

Nie traktuję tego w ten sposób. 
Prawda jest taka, że grzebałem się 
strasznie długo ze swoim pomy-
słem. Od rozpoczęcia pracy nad 
pierwszą płytą Urbanatora do jej 
wydania minęło cztery i pół roku. 
Trochę z mojej winy, trochę z winy 

wytwórni. George Butler, słyn-
ny szef jazzu w Columbii, zadzwo-
nił do mnie i powiedział, że utwo-
ry, które mu przyniosłem, nagrane 
między innymi z Marcusem Mil-
lerem, to hip-hop i odesłał mnie 
do innego działu, gdzie pracowa-
li młodzi, czarni ludzie. Bardzo 
im się to spodobało, ale oni uzna-
li, że to jazz i byli zdziwieni dlacze-
go Butler tego nie wydaje. Tak to 
trwało, aż w końcu miesiąc przed 
zaplanowaną naszą premierą poja-
wił się Cantaloupe Island Herbiego 
Hancocka.
Często miałem takie sytuacje, że na 
swoje szczęście, czy może nieszczę-

ście, wychodziłem przed szereg, zanim coś jesz-
cze robiło się popularne. Pewnego razu, kiedy bar-
dzo popularne było białe disco – czarni wtedy ta-
kiej muzyki nie grali – wystąpiliśmy na koncercie 
z nowym programem i strasznie nas wygwizdano. 
Pół roku później okazało się, że cała muzyka poszła 
właśnie w tę stronę, pojawiło się na przykład Earth, 
Wind and Fire.

JS: Twoje sekcje w Urbanatorze były zawsze wzor-
cowe: znakomici basiści i znakomici perkusiści. 
Często inni muzycy dzwonili do ciebie, kiedy szu-
kali sekcji rytmicznej?

Owszem, Joe Zawinul na przykład dzwonił. Mi-
les nie dzwonił, tylko po prostu 
brał. Z Zawinulem rozmawia-
liśmy sobie czarnym slangiem 
– on z austriackim akcentem, a 
ja z polskim. Pewnego razu za-
dzwonił do mnie z informacją, 
że Jaco odchodzi, i że w związ-

ku z tym szuka nowej sekcji. Powiedziałem mu, że 
mam dla niego muzyków do sekcji, ale że nie ma 
mowy o jakiś przesłuchaniach, tylko ma ich od 
razu zaangażować. Zaklął, ale się zgodził. W tej sek-
cji byli wtedy Omar Hakim i Victor Bailey. Ja wów-
czas nie miałem tyle pracy, no i nie miałem takiego 
splendoru, jakim była gra z Zawinulem, więc z bó-
lem serca, ale mu ich oddałem.

JS: Victor Bailey 11 listopada zmarł.

Fenomenalny muzyk, wielka szkoda że zachorował 
na tak straszną chorobę i zmarł.

PM: W czasach, kiedy zaczynałeś karierę, pano-
wał ogromy głód sztuki i muzyki. Muzycy nagry-
wali płyty, potem grali koncerty i zarabiali. Teraz 

Najważniejszą kwestią jest 
poczucie autentyczności. W mu-
zyce musi się czuć prawdę
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skim i zespołem Jazz Rockers mie-
liśmy etaty w Polskim Radiu. Mu-
sieliśmy jako zespół dostarczać 30 
minut muzyki co miesiąc. Pensja 
wynosiła 1500 ówczesnych złotych. 
To były takie przeciętne zarobki, 
ale na przykład na czarnym rynku, 
bo nigdzie indziej przecież nie było 
możliwości, żeby kupić, winyl Mi-
lesa kosztował 3500 zł.
Na koniec przypomnę, że kiedyś 
jazz był muzyką wyklętą. A teraz li-
czę na sukces jazzu, bo sytuacja za-
czyna się powtarzać.

łatwiej nagrywa się płyty, ale na nich się nie zara-
bia i na koncertach już też się nie zarabia. Jak od-
nosisz się do tych realiów?

Cyfryzacja, przeniesienie się do internetu, dały mu-
zykom możliwość uniezależnienia się od dużych 
wytwórni, gdzie władzę po znających się na muzy-
ce fachowcach przejęli księgowi. Jednak z czasem 
w internecie wszyscy zaczęli sprzedawać muzy-
kę, wytwórnie też, kiedy zobaczyły, że to dobry in-
teres. Teraz panuje tam tak straszny tłok, że zasta-
nawiam się nad wydawaniem płyt z naklejką: „tego 
nie znajdziesz w internecie”.
Wspominając, jakie kiedyś były realia, powiem, że 
w latach sześćdziesiątych ze Zbyszkiem Namysłow-

fot. Zbigniew Waliniowski

Cały ten jazz! / www.calytenjazz.pl

Jerzy Szczerbakow – autor cyklu
 

Agnieszka Sobczyńska – autorka plakatów

Piotr Karasiewicz – kanał YT karasek52
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Radość grania. Nic więcej. Cza-
sem przekora, czasem żart, zda-
rza się wirtuozeria i pierwszorzęd-
ne wykonawstwo. Ale radość prze-
de wszystkim. I nieistotne, czy za 
nią stoi chemia czy pierwotne, czy-
ste emocje. To muzyka, która prze-
de wszystkim ma służyć fizycz-
nej przyjemności słuchania, zara-
zem hedonistyczna i altruistyczna. 
Nierzadko taneczna, czasem uru-
chamia tylko bucik, a najczęściej 
wywołuje uśmiech. Choćby we-
wnętrzny.
Nie znaczy to przecież, że muzy-
ka przyjemna jest głupia, a mądra 
to zgrzyty „dla koneserów”. Rzecz 
w tym, że nawet śpiewając pieśń 
protestu muzyk uprawia sztukę, 
a ta nijak się przecież ma do pra-
cy w fabryce. Gdyby John Coltra-
ne albo Brian Eno szukali nowych 
brzmień dla samych brzmień, zo-
staliby może konstruktorami in-
strumentów i stołów mikserskich. 
Gdyby Bob Dylan, Bob Marley albo 
Joe Strummer wyśpiewywali pro-
test dla samych słów, agitowali-
by prozą na wiecach. Nie sposób w 
muzyce uciec od muzyki, od tego, 
co z ludźmi czyni współbrzmienie 
nut i dźwięków, rytm, melodia, na-
gła cisza i hałas. To oczywisty ba-

nał, ale w tym momencie warto go 
powtórzyć, skoro o radości grania 
teraz będzie mowa. Z jakiegoś po-
wodu Dylan mówi o sobie „muzyk”, 
Lou Reed był „gitarzystą”, zaś Billy 
Bragg nagrywa płyty, a nie drukuje 
odezwy polityczne. „I znowu kon-
cert… I znowu gram…” – jak śpiewał 
niegdyś popularny polski zespół 
rockowy Azyl P.

#01.
Benny Goodman, The Famous 
1938 Carnegie Hall Jazz Con-
cert, 1950
Swing, swing, swing – parafra-
zując tytuł jednego z najsłynniej-
szych standardów Goodmana. Od 
tego koncertu datuje się triumfal-
ny pochód jazzu przez wielkie sce-
ny świata, a sama muzyka – nie da 
się tego opisać, to trzeba po prostu 
znać. Chętnych zapraszam też na 
połączony występ orkiestr Coun-
ta Basiego i Duke’a Ellingtona First 
Time! The Count Meets the Duke.

#02.
Różni wykonawcy, Carnegie 
Hall X-Mas '49, 1950
Wizytówka nader intensywnego 
stylu bebop. Od nazwisk gości boli 
głowa (Sarah Vaughan, Miles Da-

Życie jest piękne, czyli hedoniści

Filip Łobodziński 

filobo@poczta.onet.pl
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vis, Stan Getz…), ale to Charlie Parker ze swym kwintetem 
dają autentyczny popis żarliwości i subtelności. A skoro Par-
ker, to czemu nie sięgnąć także po to, co stworzyli Dizzy Gil-
lespie, Cannonball Adderley czy Art Tatum?

#03. 
The Dave Brubeck Quartet, Time Out, 1959
Któż się oprze urokowi fenomenalnej kompozycji Paula De-
smonda Take Five? Brubeck dotarł na salony, co wcale nie 
ujmuje mu waloru: to naprawdę trudna muzyka, która bez 
problemu wpada w ucho! Zabawy z rytmem i niezwykłe 
wyczucie melodii czynią ten album prawdziwym kamie-
niem milowym jazzu i skarbem w domowej kolekcji nawet 
dla tych, którzy od jazzu trzymają się z daleka.

#04. 
Booker T & The MGs, Green Onions, 1962
Oto zestaw piosenek, które nie potrzebują żadnych słów – 
toteż nikt tu nie śpiewa. Zespół instrumentalny organisty 
Bookera T. Jonesa akompaniował wielkim gwiazdom soulu 
(polecam duet Sam and Dave…). Tu przedstawia się sauté, za-
praszając do tańca i słuchania i dowodzi, że „ambitnie” nie 
musi oznaczać „zawile”.

#05. 
Jefferson Airplane, Surrealistic Pillow, 1967
Album, symbolizujący epokę dzieci-kwiatów, Lato Miłości i 
czas wielkiej kontestacji. Słońce, używki, wolny seks i wiel-
ka muzykalność sekstetu z San Francisco dały w sumie bar-
wny, melodyjny i wciąż pełen uroku efekt. Polecam rów-
nież każdą kompetentną składankę przebojów The Ma-
mas & the Papas (można spoglądać przy okazji na fotogra-
fię Irene Papas ) oraz koncert Live/Dead Grateful Dead.
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Kiedy dawno temu rozpoczynałem 
swoją przygodę z jazzem, a płyty 
kompaktowe kosztowały majątek, 
produkcje oznaczone znaczkiem 
CTI uchodziły w kręgach wtajem-
niczonych (na łamach fachowej 
prasy) za jazz, aby użyć modne-
go określenia – „gorszego sortu”. To 
miała być ponoć muzyka ułatwio-
na, adresowana do szerszego od-
biorcy i suma summarum mało 
ambitna, zwłaszcza na tle post-col-
traneowskiej, tak zwanej, awan-
gardy. Omijałem więc te produk-
cje szerokim łukiem, aż pewnego 
razu wpadł mi w ręce krążek opa-
trzony intrygującą, pomarańczową 
okładką z zachodzącym słońcem i 
głowami strusi. Uwielbiałem za-
wsze dźwięk wibrafonu, więc na-
zwisko Milt Jackson nie było mi 
obce. Krążek (przypomnę, że nie 
tani) kupiłem i doznałem podczas 
słuchania objawienia. Płyta Sunflo-
wer od 30 lat jest jedną z moich naj-
bardziej ulubionych. Zmieniła ona 
całkowicie moje wcześniejsze, po-
dejrzliwe podejście do CTI. Co jed-
nak ważniejsze – raz na zawsze po-
zbyłem się uprzedzeń w kwestiach 
muzycznych i przestałem zwracać 
uwagę na etykietki.

Sunflower to pozycja ze wszech 
miar wyjątkowa, nie tylko w dy-
skografii Milta „Bugsa” Jackso-
na. Można ją określić nawet mia-
nem kultowej, chociaż paradoksal-
nie nigdy chyba nie przebiła się do 
świadomości wielkiej rzeszy jazz-
fanów, bo trudno ją znaleźć w ze-
stawieniach różnych „kamieni mi-
lowych” i płyt, które „koniecznie 
musisz znać”. Jednak ja znam wie-
lu takich, co podzielają moją opi-
nię, że Sunflower to perła w koronie 
wytwórni CTI. Oczywiście z dzi-
siejszej perspektywy rozpatrywa-
nie kwestii: cy to jazz, cy nie jazz – 
w przypadku, kiedy grają obok sie-
bie tacy mistrzowie jak Milt Jack-
son, Freddie Hubbard, Herbie Han-
cock, Ron Carter i Billy Cobham nie 
ma za bardzo sensu, ale kiedyś było 
zgoła inaczej.
Kiedy nagrywano Sunflower w stu-
diu Van Geldera, w grudniu 1972 
roku (w ciągu dwóch dni), świat 
jazzu opanowany był już gorącz-
ką elektryfikacji i wpływami bia-
łego rocka z jednej oraz czarnego 
funku z drugiej strony. Zważmy, 
że wszyscy z wymienionych wy-
żej muzyków przechodzili już wte-
dy na „fjużynową” stronę mocy. 

Milt Jackson – Sunflower

Jarosław Czaja 

jarczaja@poczta.onet.pl 

jazztornado.blog.pl
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Mało tego! Oni nadawali ton epo-
ce. Herbie Hanckock był w przede-
dniu wydania epokowego albumu 
Head Hunters. Billy Cobham nie-
co później nagrał swoje jazzrocko-
we opus magnum: Spectrum. Fred-
die Hubbard po serii przebojowych 
płyt nagranych w barwach CTI 
(Red Clay) był u szczytu popularno-
ści. Sam Milt Jackson – utożsamia-
ny wówczas z nobliwą i elegancką 
muzyką Modern Jazz Quartet, wy-
dawał się być od nowych („mło-
dzieżowych”) trendów jak najdal-
szy. Tymczasem swoim debiutem 
w barwach CTI udowodnił wszem 
i wobec, że jest nie tylko muzykiem 
najwyższego formatu, ale też arty-
stą niezwykle kreatywnym i uni-
wersalnym.
Zwykle pisze się, że istotą jazzu jest 
nieskrępowana wolność wypowie-
dzi. To truizm, który przyjmuje się 
zazwyczaj bez zastanowienia. Tym-
czasem praktyka życiowa uczy, że 
na nieskrępowaną wolność i odwa-
gę przekraczania granic stać tylko 
największych muzyków, nie tylko 
jazzowych. Postawa otwartości nie 
jest też często spotykana u publicz-
ności. Wręcz przeciwnie. Schema-
ty i utarte szlaki stanowią funda-

ment wielkiego przemysłu muzycznego. Niedawno 
przeczytałem kapitalny wywiad z Waynem Shorte-
rem na łamach MWM. Wielki saksofonista mówi 
tak: „Mądra muzyka może nas wiele nauczyć, tyle 
że jest gnębiona, zniechęca się do jej słuchania, 
ogranicza się jej wydźwięk.”. W rzeczy samej. Nie-
dawno ze zdumieniem wysłuchałem w publicz-
nym radiu, jak jeden redaktor prezentując koncer-
towy utwór zespołu Breakout (z Jazz Jamboree) po-
chwalił się słuchaczom, że własnoręcznie wyciął z 
tegoż nagrania długie „solo na flecie”, ponieważ on 
nie lubi fletu, tylko gitary. Zdumienie moje wyni-
kało również z tego, że w owym nagraniu nie było 
żadnego fletu, tylko saksofon altowy, na którym 
prawdopodobnie grał Włodzimierz Nahorny. Za-
pewne pan prezenter wzruszyłby ramionami, cóż 
to za różnica – jedna czy druga rura. Wszystko, co 
nie jest gitarą, jest wszak „trąbą” i tyle. 
Jak to się wszystko ma do Sunflower? Otóż ilekroć 
słucham tej płyty, myślę sobie – jaki piękny był 
(muzyczny) świat w owym 1972 roku! Jak różno-
rodny i zarazem otwarty. To zaiste mądra muzyka 
– wedle przytoczonej definicji Shortera. Studio Van 
Geldera (nie pierwszy i nie ostatni raz) musiała od-
wiedzić muza. Uderza cudowne uczucie zawiesze-
nia. W tle poczynań jazzowych luminarzy słyszy-
my – najpełniej w utworze otwierającym całość, te-
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macie własnym Milta Jacksona: For Someone I Love 
– orkiestrę smyczkową, którą kierował Don Se-
besky.
W ogóle płyta składa się z dwóch, nieco odrębnych 
części. Oryginalna strona A jest bardziej stonowana 
i klasyczna w formie. Dopełnia ją temat filmowy 
Michela Legranda What Are You Doing The Rest Of 
You Life? z 1969 roku. Strona B to już klimat bardziej 
funky. Fantastyczna wersja soulowego hitu zespo-
łu The Stylistics People make The World Go Round 
z 1971 roku z powalającą linią basową Rona Carte-
ra oraz niezwykle nośny temat tytułowy skompo-
nowany przez Freediego Hubbarda. Tak naprawdę 
nie ma tutaj lidera, to raczej spotkanie na szczycie 
równorzędnych partnerów.
Słuchając kapitalnych partii solowych poszczegól-
nych muzyków, doznaję wręcz wrażenia, że grają-
cy z Miltem Jacksonem mistrzowie, wznieśli się na 
wyżyny swojego talentu. Niesamowite wrażenie 
robi zwłaszcza gra Hubbarda na wpółprzymknię-
tych wentylach oraz wstawki Hancocka, który gra 
na elektrycznym pianie Fendera na przemian z for-
tepianem. Największym jednak pozytywnym za-
skoczeniem jest tutaj perkusista Billy Cobham. Fa-
cet potrafił naprawdę słuchać. Jego celne interwen-
cje podczas solówek kolegów wyraźnie podniosły 
dramaturgię całości.
Kiedy  Sunflower wydano po raz pierwszy na kom-
pakcie, dodano jeszcze nagrany w tym samym skła-
dzie temat SKJ, skomponowany przez Milta Jackso-
na. Też dobry, ale jakby z innej bajki...

Milt Jackson – Sunflower, CTI, 1973
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Sonny Rollins – Sonny Rollins +3

Rafał Garszczyński 

rafal.garszczynski@radiojazz.fm

Milestone / Fantasy, 1996

W zasadzie to nikt nie potrafi opo-
wiadać za pomocą saksofonu hi-
storii w tak niezwykle sugestyw-
ny i zwyczajnie piękny sposób, jak 
od ponad 60 lat robi to Sonny Rol-
lins. Kiedy tylko ma okazję zagrać 
w gronie wybitnych muzyków, po-
wstaje album co najmniej bar-
dzo dobry, a w wielu przypadkach 
po prostu genialny. Taki jest właś-
nie Sonny Rollins +3 – album, któ-
ry powstał w 1996 roku, więc właś-
nie skończył 20 lat, co umożliwia 
mu znalezienie się w naszym ra-
diowym Kanonie Jazzu.
W zasadzie to samo robił już w la-
tach pięćdziesiątych ubiegłego wie-
ku, choć z czasem dojrzewała za-
równo jego technika, jak i możli-
wości techniczne studiów nagra-

niowych. Saksofon jak mało który 
instrument potrzebuje doskonałe-
go inżyniera dźwięku i jeszcze lep-
szego studia.
Sonny Rollins +3 to z pozoru zwy-
czajna płyta, jakich wiele powsta-
wało pół wieku wcześniej i jakich 
niezwykle mało powstaje w cza-
sach nieco bardziej współczesnych. 
Oto w studiu spotykają się dosko-
nali, dobrze znający swoje możli-
wości muzycy. Na fortepianie lide-
rowi towarzyszy jeden z jego ulu-
bionych pianistów – Tommy Fla-
nagan, z którym Sonny Rollins na-
grywał już czterdzieści lat przed 
sesją, w wyniku której powstał al-
bum Sonny Rollins +3. Tommy Fla-
nagan zagrał na jednym z najczęś-
ciej dziś przypominanych klasy-
ków Sonny’ego Rollinsa z 1956 roku 
–Saxophone Colossus. To album, na 
którym premierę miała jedna z 
najbardziej przebojowych kompo-
zycji Rollinsa – St. Thomas – chęt-
nie grywana do dziś.
Pozostali muzycy dzielnie dotrzy-
mują kroku mistrzowi. Choć to 
wielkie nazwiska, gwiazda może 
być tylko jedna. Dla Sonny’ego, któ-
ry dziś w zasadzie nie koncertu-
je, choć często wypowiada się na 
jazzowe tematy za pośrednictwem 
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internetu, Sonny Rollins +3 była w zasadzie przed-
ostatnią ważną płytą studyjną. W roku 2000 po-
wstał równie genialny album o wymownym tytule 
This Is What I Do. Pozostałe dwie pozycje studyjne 
nie są słabe, ale w pierwszej dziesiątce najlepszych 
nagrań muzyka z pewnością się nie mieszczą. W 
XXI wieku ukazują się jedynie nagrania koncer-
towe (Sonny, Please stanowi wyjątek od tej reguły, 
choć też nie należy do tych najciekawszych albu-
mów wielkiego mistrza saksofonu). Zupełnie sen-
sacyjna wizyta we Wrocławiu i genialny koncert w 
2011 roku był chyba jego ostatnim wypadem do Eu-
ropy i jednym z ostatnich występów.
Dziś takich mistrzów już chyba nie ma. Sonny Rol-
lins pozostaje jednym z nielicznych żyjących mu-
zyków, którzy nie tylko byli częścią złotych jazzo-
wych lat pięćdziesiątych, ale należy bez wątpienia 
do grupy tych, którzy pozostali wierni swoim mu-
zycznym ideałom, na przekór przeróżnym chwilo-
wym modom. Nawet kiedy nagrywał z zespołem 
Rolling Stones, zagrał to, co potrafił najlepiej. Kon-
cert z 2011 roku pamiętam jakby odbył się niemal 
wczoraj, a wszystkie poprzednie okazje posłucha-
nia na żywo wielkiego mistrza wspominam po-
dobnie jak okazje do spotkania Milesa Davisa, Ah-
mada Jamala i może jeszcze kilka innych niezwy-
kłych wydarzeń.
Realizatorom i muzykom udało się stworzyć al-

bum przypominający niemal na 
żywo nagrywane produkcje, które 
powstawały pół wieku wcześniej. 
To zupełnie niezwykłe osiągnięcie 
w świecie cyfrowej obróbki dźwię-
ku, niezliczonych godzin spędza-
nych w studiach, zdalnej współ-
pracy muzyków nagrywających w 
różnych miejscach i wiecznego po-
prawiania wcześniej zarejestrowa-
nego materiału. Znam ten album 
na pamięć i mógłbym doszukać 
się kilku drobnych niedoskonało-
ści, ale to właśnie one sprawiają, że 
mamy do czynienia z prawdziwy-
mi emocjami żywych muzyków, 
którzy spotkali się w studiu i posta-
nowili ten fakt zarejestrować.
Pamiętam kiedy ten album był 
sensacyjną premierą. Czasem prze-
raża mnie upływ czasu i fakt, że to 
już 20 lat. Jednak Sonny Rollins +3 
to album zupełnie ponadczasowy, 
mógł powstać równie dobrze wczo-
raj, jak i pół wieku wcześniej. Jest 
zwyczajnie genialny w swojej bez-
pretensjonalnej balladowej prosto-
cie. .
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Taperzy XXI wieku?

Piotr Rytowski 

rytowski.jazz@gmail.com

Wykonywanie muzyki na żywo do 
projekcji filmowych, niegdyś (z ko-
nieczności) było zjawiskiem pospo-
litym. Wraz z udźwiękowieniem 
filmów zanikło, by powrócić po 
wielu latach, ale pełniąc już zupeł-
nie inne funkcje.
Dosyć szybko po tym jak ruchome 
obrazy pojawiły się na ekranach, 
zauważono, że połączenie obra-
zu z dźwiękiem robi zdecydowa-
nie większe wrażenie. Po pierw-
szych próbach z gramofonami i 
mechanicznymi pianolami w sa-
lach kinowych pojawili się taperzy. 
Wbrew pozorom nie była to profe-
sja, która powstała na potrzeby nie-
mego kina. Już wcześniej tym mia-
nem określano pianistów grają-
cych muzykę „użytkową” – do tań-
ca, w barach czy kabaretach. Kiedy 
pojawiło się kino, zyskali oni nowe 
pole do działania, które z czasem 
zaanektowało nazwę taper.
Dobry taper od początku miał coś 
wspólnego z pianistą jazzowym – 
umiejętność improwizacji. Musiał 
umiejętnie oddać emocje towarzy-
szące fabule filmu, a jego gra peł-
niła funkcję dźwiękonaśladow-
czą i akcentującą to, co działo się 
na ekranie. Poza taperami na se-
ansach czasem pojawiali się także 

skrzypkowie, zespoły kameralne, a 
nawet orkiestry, które same w so-
bie stanowiły atrakcję pokazów. W 
1908 roku powstało Zabójstwo księ-
cia Gwizjusza (reż. Charles Le Bar-
gy, André Calmettes), uważane za 
pierwszy „film artystyczny”, dzię-
ki któremu kino zaczęto trakto-
wać jako sztukę. Warto o nim pa-
miętać, bo chyba po raz pierwszy 
w historii X muzy twórcy zamówi-
li muzykę u uznanego kompozy-
tora – Camille’a Saint-Saëns’a. Mu-
zyka oczywiście była wykonywa-
na przez orkiestrę na żywo podczas 
projekcji.
Kolejne dekady XX wieku dały 
nam mnóstwo świetnej muzy-
ki filmowej, która jednak płynęła 
już bezpośrednio ze ścieżki dźwię-
kowej obrazu lub płyt z soundtra-
ckiem. Ale moda na żywe granie 
muzyki do filmów powróciła. War-
to wspomnieć chociażby The Ci-
nematic Orchestra, dla której klu-
czem do światowej kariery było 
stworzenie ścieżki dźwiękowej do 
niemego filmu Dżigi Wiertowa 
Człowiek z kamerą z 1929 roku. W 
Polsce od lat Iluzjon Filmoteki Na-
rodowej organizuje Święto Nieme-
go Kina, podczas którego pokazom 
filmowym towarzyszy muzyka wy-
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konywana na żywo. O poziomie artystycznym im-
prezy najlepiej świadczy lista wykonawców, którzy 
wzięli dotychczas udział w przedsięwzięciu: Hen-
ryk Miśkiewicz, Marcin Masecki, Raphael Rogiń-
ski, Paweł Kaczmarczyk Audiofeeling, Maciej Tri-
fonidis, Atom String Quartet, Andrzej Jagodziński, 
Sean Noonan, Paweł Szamburski, Patryk Zakrocki 
(a to tylko niewielki jej fragment). Ostatnio dużym 
wydarzeniem był cykl pokazów Metropolis Fritza 
Langa z muzyką wykonywaną przez Władysława 
Komendarka, Agnieszkę Makówkę i Igora Gwade-
rę. Widowiska łączące niemy film, muzykę elektro-
niczną, operowy śpiew i rockową gitarę miały miej-
sce w tak prestiżowych miejscach jak Teatr Wielki 
w Łodzi, Filharmonia Szczecińska czy mieszczące 
się w Warszawie Studio Polskiego Radia S1.
Niezależnie od tego, czy oprawa muzyczna filmów 
bliższa była klasycznej muzyce ilustracyjnej, czy też 
przybierała formy jazzowe, eksperymentalne albo 
awangardowe, to jednak jej rola pozostała zbliżona 
do tej, którą pełnił taper. Ilustrowała obraz, czasem 
nadawała mu inne znaczenie, podbijała emocje.
Zupełnie inaczej rzecz ma się w przypadku etiud 
skomponowanych przez kanadyjkę Nicole Lizée 
do filmów Alfreda Hitchcocka, Stanleya Kubricka 
i Davida Lyncha. Mogliśmy ich wysłuchać w grud-
niu ubiegłego roku w warszawskim Nowym Tea-
trze, podczas drugiej edycji festiwalu Kwadrofonik. 
Na czym polega różnica? Lizée nie tyle skompono-
wała muzykę do filmów, co użyła filmów do skom-
ponowania muzyki. Filmy stały się tworzywem. 
Kompozytorka traktuje je jak turntabliści płyty wi-
nylowe – zapętla, skreczuje, czasem odtwarza dłuż-
sze fragmenty.
Co ważne, nie pracuje tylko z obrazem – tym sa-
mym zabiegom poddaje ścieżkę dźwiękową fil-
mów. Istotnym elementem kompozycji Nicole Lizée 
jest jej zamiłowanie do wywoływania i ekspono-
wania zakłóceń, zniekształceń i błędów – zarówno 

w warstwie wizualnej, jak i dźwię-
kowej. Fragmenty filmów tworzą-
cych etiudy są pourywane, poza-
pętlane, zacinają się..
Ścieżka dźwiękowa spreparowa-
na w ten sposób tworzy niepokoją-
cy kolaż. Mieszają się w nim frag-
menty wypowiadanych przez akto-
rów kwestii, urywki filmowej mu-
zyki i dźwiękowego tła. Są one czę-
sto zdeformowane i zestawione ze 
sobą w nieoczywisty sposób. Stano-
wią podkład dźwiękowy pod wy-
konywaną na żywo solową partię 
fortepianu. Utwory muzyki współ-
czesnej na „instrument z taśmą” 
nie są niczym nowym, ale tym ra-
zem są to kompozycje na fortepian 
z taśmą filmową! 
Podczas warszawskiego koncer-
tu kolejne etiudy wykonali: Bartek 
Wąsik (Hitchcock Études), Emilia Si-
tarz (Kubrick Études) oraz kanadyj-
ska pianistka Eve Egoyan (Lynch 
Études). Na ekranie nie zabrakło 
kultowych scen z Ptaków, Psychozy, 
Mechanicznej Pomarańczy, Lśnienia, 
Miasteczka Twin Peaks czy Dzikości 
serca. Oprócz charakterystycznych 
postaci z dobrze znanych nam fil-
mów, w kadrze czasem pojawiała 
się – bardzo zgrabnie tam „wmon-
towana” – kompozytorka. Atmosfe-
rę utworów dobrze określa cytat z 
programu festiwalu: „>>Tam, skąd 
jesteśmy, ptaki śpiewają cudowną 
pieśń, a w powietrzu zawsze dźwię-
czy muzyka<< – brzmi to bardzo 
obiecująco, dopóki nie uświadomi-
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my sobie, że może chodzić o Pta-
ki Hitchcocka, miejsce, o którym 
mowa, to na przykład hotel Over-
look z Lśnienia Kubricka, zaś wypo-
wiadającym powyższe zdanie jest 
Człowiek Stamtąd, karzeł z lyncho-
wskiego Miasteczka Twin Peaks”.
Program „urozmaicały” także ele-
menty performatywne, takie jak 
wrzucanie do wnętrza fortepia-
nu (a potem rzucanie w publicz-
ność) piłeczek pingpongowych – 
podczas zapętlonej sceny z Lśnie-
nia, w której Jack Nicolson rzuca 
piłką w hotelowym hallu – czy za-
kraplanie pianistce obfitych da-

wek kropli do oczu – podczas pa-
miętnej sceny z Malcolmem McDo-
wellem z Mechanicznej Pomarań-
czy (zabiegu tego dokonał na swo-
jej koleżance z zespołu Bartek Wą-
sik). O ile te „atrakcje” mogli podzi-
wiać tylko uczestnicy koncertów, to 
same etiudy (choć w innych wyko-
naniach) są do odnalezienia na YT.
Wykonywanie muzyki na żywo do 
projekcji filmowych niegdyś było 
zjawiskiem pospolitym. Dziś na-
leży do awangardy współczesnej 
sztuki, o czym przekonali nas or-
ganizatorzy i wykonawcy festiwalu 
Kwadrofonik. Brawo!
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Camp Lo – Uptown Saturday Night

Adam Tkaczyk 

adam-tkaczyk@wp.pl

Dawno, dawno temu na antenie 
VIVY, a następnie MTV, swój ra-
powy program mieli Wujek Samo 
Zło i Człowiek Nowej Ery – naj-
pierw pod tytułem Rap Kanciapa, 
po zmianie kanału Rap Pakamera. 
Bywało tak, że gdy dany raper / ze-
spół był gościem jednego odcinka, 
w następnym miał prawo wybrać 
klipy, które telewizja emitowała. 
Wśród często wybieranych, oprócz 
całej masy teledysków Mobb Deep 
(pamiętam zabawną argumenta-
cję: bo to „prawdziwy hip-hop” – w 
domyśle: „prawdziwszy” niż baun-
sujące hity Snoop Dogga) był klip 
Luchini AKA This Is It grupy Camp 
Lo. Bardzo wyróżniał się na tle 
pozostałych. Panowie byli ubra-
ni inaczej, w bicie słychać bardziej 
było wysamplowane instrumenty 
niż perkusję czy głęboki bas, a ca-
łość była dziwnie wesoła – szcze-
gólnie biorąc pod uwagę te wszyst-
kie puszczane wcześniej Mobb De-
epy i Wu-Tangi.
Camp Lo tworzy dwóch MC z 
Bronxu, o pseudonimach Sonny 
Cheeba i Geechi Suede. Proszę w 
tym momencie o przypomnienie 
sobie (na przykład z filmu) jakie-
goś czarnoskórego podrywacza z 
Harlemu lat siedemdziesiątych. W 

skórzanej kurtce, kaszkiecie i zło-
tym łańcuszku na szyi. Koleżkę, 
który uwielbiał pieniądze, ubra-
nia, alkohol i kobiety. Macie? Taki 
właśnie wizerunek tworzą  Sonny 
Cheeba i Geechi Suede – nie tylko 
na klipach, ale również w swojej 
muzyce. Rapują, używając nieła-
twego do zrozumienia slangu, za-
inspirowanego (a jakże!) filmami 
z gatunku Blaxploitation i bohate-
rami podobnymi do tego opisane-
go wyżej.
Trudno zatem ocenić Uptown Sa-
turday Night pod kątem tekstów – 
często wydaje się, że nie mają one 
sensu, ale dzięki użytym słowom 
po prostu brzmią stylowo i fajnie. 
Może w tej rubryce to wszystko 
brzmi dość banalnie i naciąganie, 

Profile Records, 1997



JazzPRESS, styczeń 2017       |115

ale proszę mi zaufać – brzmi rewe-
lacyjnie, o wiele inaczej od wszyst-
kiego, co ukazało się w 1997 roku. 
Raperzy prezentują podobny po-
ziom umiejętności, ale są od siebie 
wyraźnie różni pod względem gło-
su, flow i ogólnego vibe'u. Już tłu-
maczę: Geechi Suede jest bardziej 
energiczny, wyraźnie rytmiczny 
i posiada „młodszy” głos, a Sonny 
Cheeba spokojniejszy, raczej me-
lodyjny niż rytmiczny, z odrobinę 
„starszym” głosem. Takie zestawie-
nie świetnie się ze sobą łączy na 
oryginalnych podkładach, o któ-
rych za moment...
Najlepszymi momentami Uptown 
Satuday Night są single, ale niech 
to nikogo nie zmyli – cały album 
jest mocny. Coolie High ukazał się 
rok wcześniej, na ścieżce dźwięko-
wej do filmu The Great White Hype 
(w Polsce znanego jako Wielka bia-
ła pięść), Luchini AKA This Is It oraz 
Black Nostaljack AKA Come On po 
wydaniu albumu – wszystkie do-
brze oddają brzmienie Uptown Sa-
turday Night – z mnóstwem soulo-

wych i funkowych sampli, z pełną muzycznego op-
tymizmu duszą. Przy 14 z 15 bitów na Uptown Satur-
day Night widnieje ksywka Ski Beatz. Tego człowie-
ka z pewnością kojarzą fani rapu – dorzucił swo-
je podkłady na kilka bardzo istotnych albumów z 
lat dziewięćdziesiątych, a za jego bezdyskusyjne 
opus magnum uważany jest ikoniczny dla gatun-
ku utwór Dead Presidents Jaya-Z. Wśród wysamplo-
wanych artystów znajdziemy między innymi gru-
pę Dynasty, Curtisa Mayfielda, Vana McCoya z The 
Soul City Symphony, Isaaca Hayesa, czy The Fear-
less Four.
Uptown Saturday Night często nazywane bywa za-
pomnianym klasykiem i jest w tym trochę prawdy, 
ale trudniej to zrozumieć uświadamiając sobie, jak 
lekki jest ten album w odbiorze. Wydaje mi się, że 
nawet dla średnio zainteresowanego rapem odbior-
cy muzyki, przesłuchanie go od deski do deski, nie 
będzie dużym wyzwaniem, a spora część tych słu-
chaczy zechce włączyć go ponownie!
Camp Lo nigdy później nie dobili choćby odrobinę 
do poziomu Uptown Saturday Night, ale bardziej za-
angażowane rapowe głowy pamiętają jak unikato-
wy to jest album. Warto również zwrócić uwagę na 
okładkę – hołd dla frontu albumu I Want You Mar-
vina Gaye'a, na którym widniał obraz Sugar Shack 
Ernie’ego Barnesa. Motyw ten był później w hip-ho-
pie powtarzany.
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K Rutkowski & Kossowska – Blues on the Bridge 
Luna Music, 2016

Projekt cenionego wibrafonisty 
Miłosza Rutkowskiego i jednej z 
najbardziej znanych harmonijka-
rek w Polsce i w Niemczech Beaty 
Kossowskiej jest mostem łączącym 
bluesa ze zróżnicowaną gatunko-
wo drogą brzmień. Znając moż-
liwości kompozytorskie i instru-
mentalne Rutkowskiego, można 
było przypuszczać, że płyta będzie 
perfekcyjna – zarówno pod wzglę-
dem muzycznym, jak i doboru to-
warzyszy. Duet wzmocniła sekcja 
rytmiczna: na kontrabasie Grze-
gorz Piasecki, a na perkusji Woj-
ciech Buliński.
Piękne w swojej tajemniczości 
Intro wprowadza słuchacza do 
jazzowego, pełnego elegancji Fore-

Prosto z bluesowego mostu
Aya Lidia Al-Azab 

aya.alazab@radiojazz.fm

ver.. Następuje szybka zmiana na-
stroju, bo kolejnym numerem jest 
funkowy Just do it autorstwa Rut-
kowskiego, w którym króluje wi-
brafon.
Aranżacje, bazujące na subtelnym 
połączeniu bluesa, jazzu i soulu, 
czynią wydawnictwo pierwszokla-
sową propozycją roku 2016. Może 
właśnie wysoko postawiona po-
przeczka stała się pułapką dla moż-
liwości wokalnych Beaty Kossow-
skiej. Podczas słuchania płyty Blu-
es on the Bridge nie mogłam pojąć 
dlaczego nie skupiła się jedynie na 
wspaniałym, bluesowym instru-
mencie, dzięki któremu udowadnia 
swoją wysoką pozycję wśród har-
monijkarek. Zaproszenie innej wo-
kalistki lub uczynienie płyty wy-
łącznie instrumentalną nie ujęło-
by całokształtowi, a nawet pozwo-
liłoby słuchaczowi docenić walo-
ry wszystkich muzyków biorących 
udział w nagraniu. W tym miej-
scu należy wspomnieć o gitarzy-
ście Krzysztofie Piaseckim, któ-
ry w tytułowym Blues on the Brig-
de, wydobył z utworu drapieżny 
rock‘n’rollowy charakter, a zara-
zem potwierdził moją tezę, że pły-
ta instrumentalna obroniłaby się 
sama.
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Mark Olbrich BluesEternity & Toruń Friends – 
Toruń Rocks the Blues (HRPP Live Sessions)
JRPP Records, 2016

Jeszcze niedawno pisałam o no-
wym wydawnictwie zespołu Blu-
esEternity Marka Olbricha, a już 
mam przed sobą ich kolejną płytę! 
Najwidoczniej Mark Olbrich bar-
dzo polubił toruński Hard Rock 
Pub Pamela, bo dokonał tam kolej-
nego nagrania: „Bezdyskusyjnie to 
miejsce o najlepszej energii po tej 
stronie Atlantyku. Uwierzcie – wie-
my na pewno – byliśmy wszędzie!” 
– napisał lider grupy na okładce al-
bumu.
W wakacyjnym numerze Jazz-
PRESSu miałam przyjemność 
przywołać barwną postać Marka 
„Bestii” Olbricha z okazji ukaza-

nia się winylowego wydania pły-
ty Live at Pamela Blues z 2014 roku. 
Koncert ten, pełen energii płyną-
cej z bluesowych interpretacji ze-
społu, pokazał, jak niezapomnia-
ne muzyczne wieczory organizo-
wane są w toruńskim HRPP. Nie 
sądziłam jednak, że grupa po-
stanowi wrócić i zaprosić miej-
scowych artystów-przyjaciół do 
wspólnej sesji nagraniowej typu 
live session.
Do wrześniowego koncertowania 
dołączył członek Open Blues Prze-
mysław Łosoś, który zaśpiewał dwa 
utwory, wypełniając je również 
swoją grą na harmonijce. Do sek-
cji rytmicznej dołączył perkusista 
Nocnej Zmiany Bluesa – Grzegorz 
Minicz. Silny, męski skład przeła-
muje kobiecy pierwiastek w posta-
ci Joanny Czajkowskiej, która zmie-
rzyła się z kompozycją Jimmy’ego 
Rogersa, czyniąc ją zwiewną i dow-
cipną.
Wspólna zabawa i radość z grania 
standardów bluesowych, wymiana 
doświadczeń i dzielenie się włas-
nymi fascynacjami – to wszystko 
składa się na Toruń Rocks the Blues 
(HRPP Live Session).

Powrót do Torunia
Aya Lidia Al-Azab 

aya.alazab@radiojazz.fm
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Rozmowy:
Tomasz Dąbrowski 

Paweł Kaczmarczyk

TOP NOTE
Szymon Mika Trio

– Unseen

Take 5,
czyli 5 pytań do

Rafała
Gorzyckiego

Maciej Maleńczuk 
Najchętniej grałbym na 

wszystkim

We Remember Zbiggy
– 70 rocznica urodzin 

Zbigniewa Seifert a
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Rozmowy:
Ronnie Burrage

Krzysztof Lenczowski

TOP NOTE
Jachna / Mazurkiewicz / Buhl

– Dźwięki ukryte

Krzysztof
Kobyliński
Zwiedzanie świata
od muzycznej strony
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Rozmowy:
Michał Urbaniak

Piotr Iwicki 

TOP NOTE
HoTS – Numbers

Piotr Chęcki
Laureat nagrody JazzPRESSu na Festiwalu Jazz Juniors

Kiedy wychodzisz na scenę,
nie możesz oszukiwać
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