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Bielska Zadymka, z której relację publikujemy w tym numerze JazzPRESSu, pierwsza 

daje głośny sygnał. Wbrew swojej nazwie, jest niczym pierwszy zwiastun nadcho-

dzącej wiosny. A wiosna to jazzowa (jest nawet festiwal pod taką nazwą – w Zako-

panem, już wkrótce kolejna edycja), co potwierdza kolejne wielkie przedsięwzięcie 

- Era Jazzu (z nową nazwą Aquanet Jazz Festival) i następne: Lublin Jazz Festiwal, 

Festiwal Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy, Katowice JazzArt Festival, Starzy 

i Młodzi, czyli Jazz w Krakowie. Kiedy rozpoczyna się Jazz nad Odrą, wiadomo już, 

że zielony sezon jest w pełnym rozkwicie. Do tego dochodzą liczne mniejsze lub 

większe trasy koncertowe, jak chociażby Tomasz Stańko New York Quartet, kolejna 

Adama Bałdycha z Helge Lien Trio oraz wzmożona aktywność klubów, w których 

jazz i muzyka improwizowana nie spełniają tylko roli ekscentrycznego dodatku do 

dyskoteki lub innych bardziej masowych rozrywek, ale stanowią o ich charakterze 

– jak jest w przypadku warszawskich: Pardon, To Tu i otwierającego się w nowej 

lokalizacji 12on14 Jazz Club. Oczywiście lista wykonawców, którzy pojawili się lub 

wkrótce się pojawią w wyżej wymienionych miejscach, nie jest błaha. Wystarczy 

tylko przywołać część z tych przybywających z zagranicy, którzy tylko w kwietniu 

zaszczycą swoją twórczością na żywo polskich jazzfanów: Jack DeJohnette, Chica-

go Underground Duo, The Thing, Manu Katché, Brötzmann – Swell – Nilssen-Love, 

Tord Gustavsen, Władysław „Adzik” Sendecki, Archie Shepp, John Abercrombie, 

Marc Copland, Joey Baron, Antonio Sánchez, Greg Osby.

To oczywiście nie wszyscy koncertujący artyści i nie wszystkie miejsca, festiwale, 

przedsięwzięcia, dzięki którym można z pewnością spędzić tej wiosny niejeden uda-

ny jazzowy wieczór. Pisałem już w tym miejscu o specjalnej, złotej jesieni, którą 

mogą się cieszyć w naszym kraju miłośnicy muzyki synkopowanej. Okazuje się, że 

wiosna też jest nasza!

Miłej lektury!



Zagrali 
Take Five
Take 5, czyli specjalny koncert pod 
taką nazwą, na którym 19 marca 
świętowaliśmy piąte urodziny Jazz-
PRESSu, obfitował w nowości. Naj-
pierw w  nowym składzie, odmie-
nionym i rozbudowanym do seks-
tetu, zagrała formacja kierowana 
przez pianistę Kamila Piotrowicza. 
Sekcję dętą: Emil Miszk (trąbka) – 
Piotr Chęcki (saksofon tenorowy) 
wspomógł Kuba Więcek (saksofon 
altowy). W  odnowionej sekcji ryt-
micznej sumiennie pracowali: An-
drzej Święs (kontrabas) i Krzysztof 
Szmańda (perkusja). Zespół bra-
wurowo, z wielką energią, wykonał 
kompozycje lidera, znane z  debiu-
tanckiej płyty Birth.

Emil Miszk, Kuba Więcek, 
Piotr Chęcki, Krzysztof 
Lenczowski, 
Kamil Piotrowicz 
fot. Piotr Gruchała, 
Lech Basel
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Rolę głównej gwiazdy wieczoru do-
skonale udźwignął niewiele star-
szy od JazzPRESSu Atom String 
Quartet, w  swoim niezmiennym 
składzie: Dawid Lubowicz (skrzyp-
ce), Mateusz Smoczyński (skrzyp-
ce), Michał Zaborski (altówka) 
i  Krzysztof Lenczowski (wiolon-
czela). Poza znanymi z Atomsphere, 
czyli najnowszego albumu grupy: 
Snow Hunter, First Breath, Happy 
grupa zaprezentował również kilka 
nigdzie wcześniej nieprezentowa-
nych utworów, w  tym między in-
nymi Namysłowiaka, zgodnie z na-
zwą inspirowanego twórczością 
Zbigniewa Namysłowskiego. Po raz 
pierwszy też w  swojej błyskotliwej 
karierze, Atomy wykonały, w  nie-
zwykły sposób, standard z repertu-
aru Dave’a Brubecka – Take Five.

 
Michał Zaborski, fot. Lech Basel

 
Emil Miszk, Kuba Więcek, Piotr Chęcki, 
Jerzy Szczerbakow, Piotr Wickowski, Ry-
szard Skrzypiec, Roch Siciński 
fot. Piotr Gruchała

Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński 
fot. Piotr Gruchała
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aF L P w w w . j a z z p r e s s . p l
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mailto:jazzpress@radiojazz.fm
http://jazzpress.pl/
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Krzysztof Komeda – Top Ten
Rocznicowy ranking według redakcji JazzPRESSu

Z okazji przypadającej 27 kwietnia 85. rocznicy urodzin Krzysztofa Kome-

dy publikujemy ranking, który jest wynikiem głosowania na ulubione utwory 

kompozytora, przeprowadzonego w redakcji JazzPRESSu. Oto wyniki naszej 

zabawy:

1. Sleep Save And Warm
2. Kattorna
3. Svantetic
4. Ballad For Bernt
5. Nim wstanie dzień (ballada z filmu Prawo i pięść)
6. Cherry
7. Requiem for John Coltrane (Nighttime, Daytime Requiem)
8. Moja Ballada
9. Crazy Girl

10. Astigmatic



Piotr Wickowski: Gdzie i  kim by-
łeś, kiedy ukazywał się pierwszy 
numer JazzPRESSu?

Wojciech Jachna: Marzec 2011? Nie 
pamiętam dokładnie. Muzycznie: 
Contemporary Noise Sextet nagra-
ło trzeci album Ghostwriter's Joke, 
który w  moim odczuciu był naj-
słabszym albumem grupy i  raczej 
zwiastował to, co miało się wkrótce 
stać, czyli zakończenie działalno-
ści grupy. Sing Sing Penelope, zdaje 
się, przebywało wtedy w  uśpieniu, 
po bardzo dziwnym, traumatycz-
nym projekcie z norweskim DJ-em 
Strangefruitem. Miała być wielka 
trasa po Polsce i  triumf grupy, ale 
tak się nie stało. Nagrano tylko mu-
zykę, a  trasa nie odbyła się z przy-
czyn politycznych – z  powodu ka-
tastrofy smoleńskiej... Rok później 
zespół wydał ostatnia płytę This is 
the Music – vol. I. Po niej też nie bar-
dzo wiadomo było co ze  sobą zro-
bić i  zespół zawisł na kołku. Duet 
Jachna / Buhl z kolei popełnił nie-
zwykle udaną płytę Niedokończo-
ne książki. Szkoda tylko, że nikt do 
dziś o niej nie wie... Krakowski Au-
diotong rozpadł się chwilę później 
i  płyt nie można już nigdzie ku-
pić. Szkoda, bo album ma świetny 

dźwięk. Zrealizowany został w sali 
Akademii Muzycznej w  Bydgosz-
czy przez Nicolása de la Vegę, który 
potraktował to nagranie jako część 
swojego licencjatu i  mocno się do 
niego przyłożył. A  kim byłem? Ni-
kim chyba, trębaczem pewnie...

Kiedy pierwszy raz dowiedziałeś 
się o istnieniu JazzPRESSu?

No tego za cholerę nie pamiętam, 
pewnie przy okazji jakichś recenzji 
polskich płyt. Jako taki JazzPRESS 
właśnie kojarzę – w  końcu poja-
wiło się medium piszące o  jazzie 
i  zajmujące się tym, co w  polskiej 
muzyce... No i  na okładce nie ma 
ciągle Branforda Marsalisa i  Pata 
Metheny’ego . Nie żebym coś do 
nich miał...

Z czym ci się kojarzy jazz?

 

5 pytań do 
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Z improwizacją, z  rytmem, szcze-
rością wypowiedzi, brakiem pre-
tensjonalności – w przeciwieństwie 
do wielu projektów rockowych, 
zwłaszcza współczesnych. Oczywi-
ście wcale tak nie musi być, wiado-
mo że są różne odmiany jazzu, ale 
jakoś tak...

Czego słuchasz odpowiadając na te 
pytania?

Odpowiadając na te pytania słu-
chałem wciąż projektu Jachna / 
Mazurkiewicz / Buhl, który wkrót-
ce będzie miał premierę w  In-
stant Classic. Właśnie kończymy 
mastering. Muzyka tak niedefi -
niowalna, że nie wiem, co o  niej 
powiedzieć. I  Free, i  elektronika, 
i  ambient, ale wszystko jakoś tak 
posklejane... Taka miejska muzyka.

Nad czym obecnie pracujesz?

Nad projektem, który już wymie-
niłem – premiera w kwietniu. Nad 
trzecią płytą Innercity Ensemble, 
czyli siedmioosobowy kolektyw, 
jeszcze bardziej rytmicznie i  post-
davisowsko. A na jesień już w przy-
gotowaniu Sundial II w  słowackiej 
Hevhetii. Premiera przewidziana 
na wrzesień 2016.
Dużo tego, ale to już norma. Żyjemy 
w  czasach przesytu i  nadpodaży. 
Zastanawiam się dokąd nas to za-
prowadzi.

6 553 stron
549 recenzji

447 relacji 
koncertowych
251 rozmów

55 okładek.
95 płyt ukazało 
się pod naszym 

patronatem.
Współpracowaliśmy z:

70 autorami 
tekstów

27 fotografi kami

W ciągu pięciu lat
JazzPRESS 

opublikował:
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Wydarzenia

Jazz Boat – pod taką nazwą zarejestrowane zo-
stało w marcu, w Łodzi, stowarzyszenie jazzo-
we zrzeszające miłośników szeroko pojętej mu-
zyki improwizowanej. Wśród członków stowa-
rzyszenia znajdują się między innymi muzycy, 
wykładowcy, organizatorzy koncertów, dzien-
nikarze muzyczni, a  także miłośnicy jazzu, 
którzy aktywnie wspierają jego działania.
Celem stowarzyszenia jest prowadzenie dzia-
łalności kulturalnej oraz edukacyjnej. W  pla-
nach działania na bieżący rok znalazły się mię-
dzy innymi: ogólnopolskie warsztaty Modern 
Jazz & Improvised Music (www.modernjazz.pl), 
cykl koncertów w łódzkich Ciągotach i Tęskno-
tach, mini festiwal z udziałem czołowych mu-
zyków polskiej oraz europejskiej sceny jazzo-
wej młodego pokolenia, trasy koncertowe pol-
skich muzyków jazzowych (między innymi 
Marka Kądzieli, Ksawerego Wójcińskiego oraz 
grup Sphere i Fusion Generation Project).
Pomysłodawczyni oraz prezes stowarzyszenia 
Anna Joachimiak: „Mamy nadzieję, że efektem 
naszych działań będzie propagowanie kultury 
wysokiej, jaką jest szeroko pojęta muzyka im-
prowizowana, a  także stworzenie możliwości 
edukowania oraz zaznajomienia z twórczością 
czołowych muzyków polskiej oraz europejskiej 
sceny jazzowej”.
O szczegółach działania na bieżąco informu-
ją strony stowarzyszenia: https://web.facebo-
ok.com/stowarzyszeniejazzboat/?fref=ts oraz 
www.jazzboat.pl.

Mikołaj Trzaska jest bohaterem fi lmu Szymo-
na Uliasza i Magdaleny Gubały Ucho wewnętrz-
ne, który będzie jedynym polskim reprezentan-
tem w  konkursie dokumentów muzycznych 
DocFilmMusic, w ramach 56. Krakowskiego Fe-
stiwalu Filmowego.
Film prezentuje twórczość Mikołaja Trza-
ski oraz jego biografi ę artystyczną. „Ucho we-
wnętrzne to rzecz o  improwizacji, lecz nie tyl-
ko o  nią tutaj chodzi; to opowieść o  spotka-
niach różnych muzyków, różnych osobowości 
w  twórczym procesie. To historia o  spełnio-
nym marzeniu człowieka, który rzucił studia 
plastyczne i zaryzykował – zaczął grać na sak-
sofonie i  stopniowo odkrywa swoje możliwo-
ści i ograniczenia. Obserwujemy, jak przemie-
rza tak obraną ścieżkę, towarzyszymy mu pod-
czas pracy, podczas spotkań i rozmów w gronie 
przyjaciół. Formalna strona fi lmu podporząd-
kowana jest muzyce, jej zmiennym, nierzad-
ko połamanym rytmom” – wyjaśniają autorzy, 
Szymon Uliasz i Magdalena Gubała.
Magdalena Gubała ukończyła fi lmoznawstwo 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest scena-
rzystką, reżyserką, scenografką, współautorką 
klipów. Szymon Uliasz jest absolwentem antro-
pologii i  literatury na Uniwersytecie Śląskim. 
Jest także autorem fi lmów Papercuts (wraz 
z  Gubałą) i  Something strange has happened 
here.
Krakowski Festiwal Filmowy odbywać się bę-
dzie od 29 maja do 5 czerwca 2016 roku.
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12on14 Jazz Club 4 maja świętować będzie otwar-
cie w  nowej lokalizacji – przy ulicy Noakow-
skiego 16 w  Warszawie. Podczas uroczystego 
wieczoru zagrają Julie Silvera & Polish Friends 
w składzie: Julie Silvera (śpiew), Jan Smoczyń-
ski (hammond), Wojciech Pulcyn (kontrabas), 
Łukasz Żyta (perkusja). Po koncercie zaplano-
wano całonocne jam session. Wstęp na wyda-
rzenie jest wolny.
Z warszawskiej Starówki 12on14 Jazz Club prze-
prowadził się do odrestaurowanej secesyjnej 
kamienicy. Mały lokal, mogący pomieścić za-
ledwie 26 osób, zamienił na trzystumetrową 
przestrzeń z dużą sceną, w której będzie mogło 
uczestniczyć w koncertach około 120 osób. Poza 
salą koncertową na drugim poziomie mieś-
cić się będzie kasa biletowa oraz sklep z  pły-
tami, książkami, magazynami muzycznymi 
i gadżetami.

Polish Jazz, czyli najważniejsza polska seria pły-
towa, powraca w nowym kompaktowym i ana-
logowym wydaniu. 76 albumów wydawanych 
pierwotnie w latach 1964-1990 przez Polskie Na-
grania (w ubiegłym roku przejęte przez kon-
cern Warner Music Poland), będzie ukazywa-
ło się ponownie w seriach po sześć co kwartał. 
Jako pierwsze dostępne będą wznowienia na-
stępujących tytułów: Andrzej Kurylewicz Qui-
ntet Go Right, Krzysztof Komeda Quintet Astig-
matic, Ewa Bem with Swing Session Be a Man, 
Novi Bossa Nova, Tomasz Stańko Twet oraz Ex-
tra Ball Birthday.
Polskie Nagrania zapewniły nowej edycji zre-
masterowane brzmienie, nowe teksty i  szatę 
grafi czną nawiązującą do oryginałów. Winylo-
we wersje albumów w gramaturze 180 dostęp-
ne będą w sprzedaży od 15 kwietnia. Będzie to 
pierwsza w historii reedycja serii Polish Jazz na 
płytach winylowych.

Stowarzyszenie Jazzowe Melomani ogłosiło no-
minacje do nagród Grand Prix, które w  tym 
roku przyznawać będzie po raz 24. W kategorii 
Artysta Roku nominację uzyskali: Atom String 
Quartet, Adam Bałdach i Paweł Kaczmarczyk. 
W  kategorii Krytyk Roku nominowano: Ry-
szarda Borowskiego, Janusza Jabłońskiego z To-
maszem Gregorczykiem oraz Michała Wil-
czyńskiego. W kategorii Nowa Nadzieja szansę 
na zwycięstwo uzyskali: Nikola Kołodziejczyk, 
Nika Lubowicz i zespół Muzozoic. Laureaci na-
gród ogłoszeni zostaną 10 czerwca podczas gali 
w Teatrze Wielkim w Łodzi.

Pianista i  kompozytor Piotr Matusik zwycię-
żył w  konkursie kompozytorskim organizo-
wanym w Belgii w ramach B-Jazz 2016 Interna-
tional Contest. Spośród 73 zgłoszeń to właśnie 
kompozycja zatytułowana Eternal July spotka-
ła się z  największym uznaniem jury konkur-
su. Piotr Matusik ma na swoim koncie nagro-
dy Grand Prix festiwali Jazz Juniors oraz Biel-
skiej Zadymki Jazzowej, której laureatem zo-
stał wraz z zespołem Bartosz Dworak Quartet. 
To właśnie między innymi ten kwartet wyko-
nał i  zarejestrował wspominaną kompozycję 
Eternal July na płycie Polished, wydanej w 2015 
roku. Piotr Matusik jest absolwentem katowi-
ckiego Wydziału Jazzu w klasie profesora Woj-
ciecha Niedzieli, z którym to od kilku miesięcy 
promuje projekt na dwa fortepiany.
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Tomasz Stańko, RGG, Urszula Dudziak, Ewa 
Bem, Wojciech Karolak, Henryk Miśkiewicz, 
Marcin Wasilewski Trio i  Atom String Quar-
tet wystąpią na koncercie charytatywnym dla 
perkusisty i  kompozytora Janusza Stefańskie-
go, u  którego w  2015 roku zdiagnozowano no-
wotwór złośliwy. Koncert odbędzie się 11 maja 
o godz. 19.00 w warszawskim Teatrze Capitol.
Janusz M. Stefański zaliczany jest do grona naj-
wybitniejszych perkusistów jazzowych w  Eu-
ropie. Współpracował z  czołowymi polskimi 
zespołami, wśród których były: Tomasz Stań-
ko Quintet, Studio Jazzowe Polskiego Radia 
pod dyrekcją Jana „Ptaszyna” Wróblewskie-
go, Kwartet Zbigniewa Namysłowskiego, The 
Quartet (Szukalski, Kulpowicz, Jarzębski). Od 
1973 roku współpracował również z  kilkoma 
grupami w Niemczech i Austrii, w tym ze Zbi-
gniew Seifert Variouspheres. W 1981 roku pod-
pisał kontrakt z Vienna Art Orchestra. Ogłosze-
nie stanu wojennego zaskoczyło Janusza Ste-
fańskiego we Frankfurcie nad Menem. Od tego 
czasu mieszka w Niemczech. W ciągu ostatnich 
35 lat grał między innymi w formacjach: Polski 
Jazz Ensemble, Heinz Sauer Quartet, Manfred 
Bründel Basslap, Emil Mangelsdorf Quartett. 
Współpracował z takimi muzykami, jak: Wolf-
gang Dauner, Georg Grunz, Karl Berger, Micha-
el Herr, Joachim Kühn, Ken Werner, Joachim 
Kaufmann, Jan Jarczyk, Jasper van`t Hof, Carla 
Bley, Dave Friedman, Vitold Rek, Steve Swallow, 
Miroslav Vitous, Albert Mangelsdorff, Woody 
Shaw, Kenny Wheller, Ack van Rooyen, Adam 
Pierończyk, Christof Lauer, John Tchicai, Dave 
Liebman, Carlos Ward, Charlie Mariano, Paul 
Heller. W latach 2009-2010, jako członek Inter-
national Polish Jazz Group, odbył tournée kon-
certowe po Kanadzie i  USA. Od kilku lat pro-
wadzi również własny zespół – Janusz M. Ste-
fanski JazzArt.Od 1993 roku jest wykładowcą 
w  klasie perkusji i  teorii rytmu na Wydzia-
le Jazzowym Wyższej Szkoły Muzycznej przy 
Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w  Mo-
guncji. W lutym 2009 został uhonorowany ty-
tułem profesora tej uczelni.

Do 30 kwietnia przedłużony został nabór do 
drugiej edycji Międzynarodowego Jazzowe-
go Konkursu Skrzypcowego im. Zbigniewa Se-
iferta. Konkurs odbywać się będzie od 24 do 
27 sierpnia w  Europejskim Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach oraz 
w Krakowie. Mogą do niego aplikować nie tyl-
ko skrzypkowie, ale również altowioliści i wio-
lonczeliści. Regulamin i  wszelkie niezbędne 
informacje dostępne na stronie: www.seifert-
competition.com.

 
więcej na stronie 

www.jazzpress.pl/news 
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O wielu muzykach jazzowych można by powie-
dzieć – „niezły cat”. Leandro Barbieri nie tylko był 
niezłym „catem”, ale też po prostu posługiwał się 
imieniem-pseudonimem „Gato”, czyli „kot”. Kocim 
zwyczajem, chadzał własnymi ścieżkami – począw-
szy od freejazzowych klimatów, przez latin-jazz 
i  wszelkie inne odmiany przyjemnej muzyki im-
prowizowanej – na smooth jazzie skończywszy.

Jego znakiem rozpoznawczym były nie tylko okula-
ry i czarny kapelusz, ale przede wszystkim roman-
tyczne, południowoamerykańsko ciepłe, zmysłowe 
brzmienie saksofonu tenorowego. Brzmienie, które 
stało się punktem odniesienia dla bodaj wszystkich 
słodzących dźwiękami saksofonistów. Ale nie wol-
no zapominać, iż Gato potrafił dać czadu – szczegól-
nie, gdy tło do jego improwizacji stanowiła ognista 
muzyka latynoska, wpisująca się niekiedy w klima-
ty Carlosa Santany (z którym skądinąd Gato grał 
i  wylansował sławetną Europę autorstwa gitarzy-
sty). Wówczas słodycz brzmienia ulegała schropo-
waceniu, a saksofonista powracał do swoich mniej 
ułagodzonych muzycznych początków. Jakkolwiek 
jednak jego muzyka nie stawałaby się tempera-
mentna, zawsze była przystępna i, w  najlepszym 
tego słowa znaczeniu, rozrywkowa.

Niezły „cat”
Gato Barbieri (1932-2016)

Wojciech Sobczak-Wojeński 

wsimply@o2.pl

Jazzfani, obeznani z  tak zwanym 
kanonem jazzu, poza płytami syg-
nowanymi nazwiskiem Barbierie-
go, mogą kojarzyć fakt obecności 
argentyńskiego muzyka na pierw-
szym krążku Charlie’ego Hadena 
(Liberation Music Orchestra, 1970 
rok), czy na przedziwnym Esca-
lator Over the Hill (1971) Carli Bley. 
Ja zaś, wspominając Gato Barbie-
riego, z sentymentem myślę o The 
Shadow Of The Cat (2002), przed-
ostatniej płycie długogrającej 
w dorobku artysty. Była ona moim 
pierwszym zetknięciem z  twór-
czością Gato, którego może nie 
zgłębiałem jak szalony, ale zawsze 
kojarzyła mi się ona z wysoką ja-
kością i  dobrą energią. Aktywny 
zawodowo do ostatnich dni, zmarł 
z  powodu zapalenia płuc w  wie-
ku 83 lat. Jego płyty   jeszcze dłu-
go będą przemycać promienie ar-
gentyńskiego słońca na wszystkie 
krańce świata.



    |17

Pod naszym patronatem

Chango – Mono vs. Stereo

Chango tworzy czwórka szczecińskich muzy-

ków, mających za sobą występy na najwięk-

szych scenach w kraju i za granicą (między in-

nymi na: Montreux Jazz Festival, Memphis Blues 

Festival, Opener): Szymon Drabkowski – gitara 

elektryczna, Maciek Kałka – gitara basowa, Bo-

rys Sawaszkiewicz – hammond, rhodes, moog, 

Kuba Fiszer – perkusja. Grupa zadebiutowała 

albumem Mono vs. Stereo, wyprodukowanym 

w legendarnym Echo Mountain Studio (Ashe-

ville) oraz Studio B Mastering (Charlotte). W na-

graniach gościnnie wzięli udział przedstawiciele 

dwóch przeciwstawnych biegunów: DJ Falcon1 

(odpowiedzialny za scratche) oraz Tomasza Li-

cak (na saksofonie). Album trafił do sklepów 11 

marca. Jego wydawcą jest Big Flow.

Madame Jean Pierre – Lete

Albumem Lete zadebiutowała formacja Ma-

dame Jean Pierre. Na płycie znajduje się sześć 

kompozycji własnych gitarzysty zespołu Macie-

ja Muszyńskiego i dwa standardy jazzowe. Au-

torką większości tekstów jest wokalistka Joanna 

Markowska. „Dzięki warstwie lirycznej utwory 

same podpowiedziały nam formę i działają jako 

piosenki, trzeba jednak pamiętać, że powstały 

jako autonomiczne, otwarte formalnie kawałki 

i zawsze mogą do takiego punktu wrócić” – wy-

jaśnia Joanna Markowska.

Brzmienie zespołu tworzą również: Denys 

Ostrovnoi na saksofonie altowym, basista Ję-

drzej Łaciak i perkusista Bartek Nazaruk. Płyta 

ukazała się 16 marca dzięki zbiórce funduszy na 

platformie wspieram.to.



18| Pod naszym patronatem

Maciej Fortuna Trio – Jazz

Maciej Fortuna Trio to działająca od lat forma-

cja jednego z najbardziej charakterystycz-

nych i najbardziej aktywnych polskich artystów 

jazzowych. Koncepcja brzmienia zespołu wyra-

sta z nurtu europejskiej muzyki improwizowa-

nej, wyróżniając się przy tym wprowadzonymi 

na stałe elementami elektroniki. Jazz jest pierw-

szym materiałem Maciej Fortuna Trio, zareje-

strowanym w odnowionym składzie: z Frankiem 

Parkerem, który był również w pierwszej jego 

wersji, oraz z kontrabasistą Jakubem Mielcar-

kiem. „Wyraziste rytmy, funkowe groovy i cały 

komplet elektronicznych nawiązań – wszyst-

ko to zaprzęgnięte w służbie starego, dobrego 

jazzu, któremu warto pomóc się przełamać” – 

określa muzykę zespołu jego lider. Wydawcą al-

bumu jest Fortuna Music. Premiera 22 kwietnia.

Cracow Jazz Collective – No More Drama

Albumem No More Drama daje o sobie znać 

Cracow Jazz Collective – formacja składająca się 

z czołówki młodych polskich muzyków jazzo-

wych związanych z Krakowem. Członkowie ok-

tetu współpracują ze sobą na co dzień w wielu 

formacjach (między innymi: NSI Quartet, New 

Bone, PeGaPoFo), podobnie postrzegają muzy-

kę i czerpią dużą radość z jej wspólnego grania. 

Repertuar zespołu stanowią kompozycje Mate-

usza Gawędy. Utwory zostały skomponowane 

koncepcyjnie w taki sposób, że ściśle określona 

forma pozwala miejscami na jej zupełne otwar-

cie, co daje możliwość kreowania całości po-

przez indywidualność każdego z muzyków. Pre-

miera płyty będzie miała miejsce 29 kwietnia na 

festiwalu Starzy i Młodzi Czyli Jazz w Krakowie. 

Wydawcą jest For Tune.
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Szymon Mika Trio – Unseen

Unseen to pierwszy w pełni autorski album 

Szymona Miki – laureata Pierwszej Nagrody na 

Międzynarodowym Jazzowym Konkursie Gi-

tarowym im. Jarka Śmietany w 2015 roku oraz 

zdobywcy Grand Prix na festiwalu Jazz Nad Odrą 

w 2012 roku. Gitarzysta ma już za sobą cztery 

albumy nagrane z czołówką polskich muzyków 

jazzowych oraz płytę Popyt kwartetu Szymon 

Mika / Mateusz Pałka.

Na Unseen znalazło się sześć kompozycji autor-

stwa lidera oraz trzy znane słuchaczom utwory 

w nowych aranżacjach. Mika do udziału w nagra-

niu zaprosił znanego i cenionego kontrabasistę 

młodego pokolenia Maxa Muchę oraz międzyna-

rodową gwiazdę perkusji Ziva Ravitza, znanego 

ze współpracy z takimi muzykami, jak Shai Ma-

estro czy Lee Konitz. Album ukazał się 31 marca 

nakładem słowackiej wytwórni Hevhetia.
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Sefardix – Oleś Brothers & Jorgos Skolias 
– Maggid

Bracia Olesiowie sięgali w swojej twórczości po motywy sefardyj-
skie już w 2007 roku. Miało to miejsce w programie przygotowy-
wanym w  związku z  uroczystością wmurowania kamienia wę-
gielnego pod Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Cztery lata 
później, w dużej mierze za sprawą Mirona Zajferta, dyrektora fe-
stiwalu Nowa Muzyka Żydowska, powstał projekt Sefardix – trio 
z  Jorgosem Skoliasem, które zadebiutowało na festiwalu w  2011 
roku, a  w  2013 udokumentowało materiał świetnie przyjętą pły-
tą. W zasadzie mogłoby się wydawać, że temat został z sukcesem 
zamknięty. Nic bardziej mylnego – w lutym tego roku Sefardix po-
wrócił. I to w jakim stylu!

Fenommedia, 2016 / www.fenommedia.pl
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Poza motywami pochodzącymi 
bezpośrednio z  muzyki Żydów se-
fardyjskich mamy tu do czynienia 
ze źródłami bałkańskimi, greckimi, 
marokańskimi czy berberyjskimi – 
Sefardix zabiera nas w podróż wo-
kół basenu Morza Śródziemnego.

Piotr Rytowski 

rytowski.jazz@gmail.com

Zacznijmy od tytułu, bo stanowi 
on pewnego rodzaju wykładnię 
„filozofii” całego albumu. Utwór 
zatytułowany Maggid pojawił się 
już w  repertuarze grupy. Nie było 
go na pierwszej płycie, ale muzy-
cy wykonywali go na koncertach. 
Co oznacza ta nazwa? „Maggid” to 
we  wschodnioeuropejskim judai-
zmie ktoś na kształt wędrownego 
kaznodziei. Podczas gdy rabini, jako 
uczeni, skupiali się nad poznaniem 
mądrości zawartych w Torze, mag-
gidzi nieśli te nauki ludziom. Co 
ważne, starali się to robić w sposób 
przystępny, a co za tym idzie, często 
ubarwiony przez własne komenta-
rze czy nawet humor.

I oto mamy pierwszy klucz do pły-
ty, a zarazem coś, co odróżnia ją od 
poprzedniego krążka tria. Tym ra-
zem muzycy podchodzą do moty-
wów sefardyjskich mniej dosłow-

nie. W materiale słychać więcej ich własnego mu-
zycznego języka, jest on bardziej otwarty – nie tylko 
w  obszarze interpretacji, ale także inspiracji. Poza 
motywami pochodzącymi bezpośrednio z  mu-
zyki Żydów sefardyjskich mamy tu do czynienia 
ze  źródłami bałkańskimi, greckimi, marokański-
mi czy berberyjskimi – Sefardix zabiera nas w po-
dróż wokół basenu Morza Śródziemnego. Wędrów-
ka ta wydaje się czymś zupełnie naturalnym – mó-
wimy przecież o muzyce ludzi wypędzonych. Żydzi 
sefardyjscy wygnani w XV wieku z Półwyspu Ibe-
ryjskiego rozpoczęli tułaczkę – po Europie, północ-
nej Afryce, Bliskim Wschodzie. Ich muzyka ulegała 
wpływom kultur miejsc, w  których zamieszkali. 
Na ogół też miejscowa muzyka czerpała z tradycji, 
którą przynieśli ze  sobą przybysze. Tę właśnie hi-
storię – wędrówki, tęsknoty, przenikania się kultur 
opowiada nam Maggid.

To bardziej zróżnicowane w kontekście doboru źró-
deł i interpretacji oryginalnych motywów podejście 
sprawia, że album, z  jednej strony stanowi bezpo-
średnią kontynuację już znanego nam materiału, 
z drugiej stanowi ewidentny krok do przodu w od-
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mają swoje korzenie. Muzycy dość 
przekonująco odpowiadają na to 
pytanie w udzielanych wywiadach 
– skoro muzyka ma nieść ze  sobą 
silny ładunek emocjonalny, to sza-
lenie trudno przekazać go w  języ-
ku, którego się nie zna. Greka jest 
dla Skoliasa językiem ojczystym 
i  zapewne dlatego, jego śpiew tak 
porusza naszą wrażliwość – nawet 
kiedy kompletnie nie mamy poję-
cia o  czym jest piosenka. Niestety 
ani tytuły ani teksty (zamieszczo-
ne w  książeczce w  polskiej tran-
skrypcji) nie mówią nic zdecydo-
wanej większości odbiorców – nie-
znającej greckiego. Szkoda, bo sam 
doświadczyłem podczas koncer-
tów tria, że „streszczenie” w  paru 
słowach treści utworu przez woka-
listę może wpłynąć na jego odbiór…

Termin „maggid" ma w  judaizmie 
jeszcze jedno znaczenie – to men-
tor, mistrz spoza tego świata, który 
kontaktuje się z ludźmi poprzez sny 
i  wizje, w  ten sposób przekazując 
im swoje nauki. Dajmy się nawie-
dzić maggidowi z najnowszej płyty 
tria Sefardix. Ręczę, że dostarczy on 
każdemu wiele emocji, inspiracji 
i  po prostu przyjemności ze  słu-
chania świetnej muzyki.

niesieniu do pierwotnego pomysłu. Oczywiście in-
tencją tej recenzji nie jest deprecjonowanie pierw-
szej płyty – po prostu teraz jest jeszcze ciekawiej! 
Mam wrażenie, że tym razem częściej spod war-
stwy etno wydostaje się na powierzchnię jazzowy 
groove. Być może to po części tylko sugestia – magia 
nazwisk wytrawnych jazzmanów / improwizato-
rów bez wątpienia działa, ale na pewno nie powin-
niśmy traktować Maggida jako płyty hermetycznie 
zamkniętej w kręgu muzyki źródeł.

Sylwetek wykonawców nikomu chyba przybliżać 
nie trzeba. Gra braci Olesiów sprawia, że po raz 
kolejny nie możemy wyjść z  podziwu, jak TYLE 
MUZYKI może stworzyć sekcja – kontrabas i per-
kusja. Rożne techniki gry na obu instrumentach 
i przede wszystkim inwencja muzyków sprawiają, 
że słyszymy niezwykle szerokie spektrum dźwię-
ków, świetnie współgrających z  głosem Skoliasa. 
Wywodzące się z „sefardyjskiego tygla kulturowe-
go” skomplikowane metra i nieoczywiste podziały 
rytmiczne to materia, w  której bracia doskonale 
się odnajdują. W  ich grze odnajdziemy też mnó-
stwo przestrzeni podkreślonej przez dobrą realiza-
cję nagrań.

Większą otwartość możemy znaleźć też w  war-
stwie tekstowej. Tym razem Jorgos Skolias, oprócz 
zaadaptowania tekstów tradycyjnych (jak to miało 
miejsce na pierwszej płycie), napisał również kilka 
własnych. Wszystkie utwory śpiewane są w języku 
greckim. Można zastanawiać się, czy nie bardziej 
odpowiedni byłby ladino (język Żydów sefardyj-
skich) albo różne języki, odpowiednie dla miejsc, 
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Fortuna Music, 2016 
www.fortuna-music.com

Od Winobrania i Kujaviak Goes Fun-
ky przez Walcoberka Michała Urba-
niaka, Mazurka 3275 kg Orchestry 
po saksofonowe impresje Michała 
Kulentego i wiele innych – lubię ga-
tunkowy miks określany jako „jazz 
na ludowo”. Oczywiste dla mnie jest 
to, że polskiego eksploratora impro-
wizowanych dźwięków, Macieja 
Fortunę, nieustające muzyczne pe-
regrynacje doprowadziły w  końcu 
do poletka rodzimego folku.

Mamy naprawdę z czego wybierać, 
a  prosta, szczera, żywotna, poru-
szająca i krwista muzyka polskich 
ziem, to dla dzikiego jazzu dosko-
nała pożywka i niesłabnąca od wie-

Maciej Fortuna International Quartet – Zośka

Wojciech Sobczak-Wojeński 

wsimply@o2.pl 

lu już lat inspiracja. W graniu „po 
amerykańsku” Polacy zawsze byli 
mocni. A jak Amerykanie pod wo-
dzą trębacza radzą sobie z  piosen-
kami „made in Poland”? Przyznać 
należy, że całkiem nieźle! Chropa-
we brzmienie saksofonu Macka 
Goldsbury’ego znakomicie ekspo-
nuje surowość przedstawianych 
muzycznych tematów, a  całość 
zbliża do klimatów znanych nam 
z  mazzollowych, klarnetowych 
eksploracji. Dobór rytmicznych 
podkładów do ludowych melodii 
również mocno nawiązuje do tra-
dycji „arytmicznej perfekcji” i  in-
nych yassowych eksperymentów 
stylistycznych.

Po odsłuchaniu pierwszej kompo-
zycji (Lipka) można odnieść wraże-
nie, że improwizatorzy podchodzą 
do tematu jednak nieco bardziej 
z  dystansu. Spodziewany ogień 
następuje w Boże co władasz, gdzie 
saksofonista, trębacz i kontrabasi-
sta pozwalają sobie na śmiałe par-
tie solowe. Po ascetycznym Prosi 
Pan Ojciec i Nie chcę Cię Kasiu (tu 
irytujący temat warto przeboleć 
na rzecz ciekawej solówki sak-
sofonu) następuje Obertas, który 
chyba w  największym stopniu 
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stanowi pomost między polskim folkiem a ame-
rykańskim jazzem. Naszemu krajanowi przypa-
da solowa partia improwizowana (bardzo udana) 
wpisująca się w ten drugi muzyczny idiom, nato-
miast Goldsbury uracza słuchacza iście yassową 
wypowiedzią z  wyraźnym posmakiem słowiań-
skiej ludowszczyzny.

Funkowo rozbujana, tytułowa Zośka (kompozycja 
lidera) faktycznie mogłaby posłużyć za utwór pro-
mujący całe wydawnictwo. Jest to przebojowa (naj-
bardziej przystępna propozycja z  zestawu) próba 
uchwycenia przewodniej idei albumu w  czterech 
improwizowanych minutach. I, szczerze mówiąc, 
szkoda, że takiej energii na płycie nieco brakuje, 
a pojawiają się w zamian przerywniki nieco nudzą-
ce – jakby świadomie „utrudniające” odbiór płyty. 
Mimo to transkulturowy eksperyment uważam za 
udany – choć nie prowadzi on słuchacza po żadnych 

nieodkrytych dotąd „polskich dro-
gach”, ani drogach amerykańskich. 
Myślę, że rewolucja w tym temacie 
zwyczajnie nie była intencją twór-
cy, a bardziej chodziło o zmierzenie 
się z  taką, a  nie inną dźwiękową 
materią. Można by powiedzieć, że 
na Zośce muzycy odwołują się po 
pierwsze do muzyki ludowej, a  po 
drugie do polskiego jazzu i  yassu 
wymieszanego z  muzyką ludową. 
Myślę, że doszliśmy już do takiego 
momentu, że zarówno te pierwsze, 
jak i  drugie muzyczne dokonania, 
można określić narodowymi skar-
bami. Dobrze, by polscy muzycy 
o nich pamiętali i raz na jakiś czas 
w  swych autorskich poszukiwa-
niach ich ducha wskrzeszali.

→  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
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BCD Records, 2015 / www.bcdrecords.art.pl

Druga płyta Confusion Project 
mile mnie zaskoczyła. Trzej mło-
dzi panowie z Pomorza zapewniają 
słuchaczom dawkę energetycznej 
muzyki, a  Polskiej Akcji Humani-
tarnej procent ze sprzedaży krążka. 
Słowem, projekt jest nastawiony na 
czynienie dobra, a  nazwa wydaw-
nictwa jeszcze bardziej inspiruje 
do optymistycznego spojrzenia na 
świat.

Trio składające się z  pianisty, gita-
rzysty basowego i  perkusisty nie 
powoduje, być może, że jazzowy 
świat trzęsie się w  posadach, ale 

prezentuje materiał, który daje dobre widoki na 
przyszłość (znów skojarzenie z nazwą płyty) i sam 
w sobie stanowi wartość. Muzyka wpisuje się w dzi-
siejsze tendencje do tworzenia mocno zaaranżowa-
nych, rytmicznie zawiłych mini suit, wymagają-
cych od wykonawców ścisłego „synchronu”. Pomor-
skiej trójce udaje się go zachować, przy jednoczes-
nym utrzymaniu lekkości, swobody i  melodyjnej 
atrakcyjności (tutaj ukłony dla lidera Michała Cie-
sielskiego za przemycenie romantycznego, słowiań-
skiego ducha).

Na plus oceniam wykorzystanie gitary basowej 
(Piotr Gierszewski) zamiast kontrabasu, gdyż dzię-
ki temu zabiegowi propozycja Confusion Project 
nabiera „tłustszego” groove’u i  jeszcze przyjemniej 
buja – w  rytmach jazzowego mainstreamu, post 
bopu, rocka, a nawet latino. W grze zespołu słychać 
mnogość odniesień i fascynacji, co bynajmniej nie 
jest grzechem, o  ile podążanie tą ścieżką ma cha-
rakter rozwojowy i  przejściowy. Myślę, że projekt 
będzie ewaluował, a  być może nawet kiedyś nas-
-krytyków poważnie skonfunduje (w pozytywnym 
tego słowa znaczeniu). Życzę chłopakom udanego 
sezonu koncertowego (propozycja idealnie nadaje 
się na plener), jak również wszelkiego powodzenia 
na dalszym jazzowym szlaku. A nam wszystkim – 
więcej takich inwestycji władz państwowych w po-
budzanie młodych artystów i  tworzenie polskiej 
kultury.

Confusion Project – The Future Starts Now

Wojciech Sobczak-Wojeński 

wsimply@o2.pl 

w w w . j a z z p r e s s . p l

http://jazzpress.pl/
https://www.pinterest.com/jazzpress/
https://twitter.com/JazzpressPL
https://www.facebook.com/JazzPRESSpl
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Olbrzym i Kurdupel & Willi Hanne 
– In side Shout
Rafał Zbrzeski 

zdeski@gmail.com

Requiem Records, 2016 
requiem-records.com

Z jakim narządem najsilniej powią-
zane są dźwięki, a co za tym idzie – 
muzyka? Odpowiedź jest oczywista 
i  niewymagająca zastanowienia. 
Dziwi mnie, że dopiero teraz ktoś 
wpadł na pomysł by skorzystać 
z  bogactwa anatomicznej budowy 
ucha i  nazwy kolejnych fragmen-
tów wewnętrznego, środkowego 
i  zewnętrznego narządu słuchu 
wykorzystać jako tytuły utworów. 
Tak nazwane części składają się na 
swoisty koncept album. Wystarczy-
ło powiązać kolejne improwizowa-
ne fragmenty z drogą jaką przebie-
ga dźwięk od wyłapania go przez 
małżowinę aż do momentu prze-

słania do mózgu – genialne w swej 
prostocie. Nie może być jednak aż 
tak prosto gdy mamy do czynienia 
z  kolejnym nagraniem duetu Ol-
brzym i  Kurdupel (tym razem po 
raz pierwszy na płycie w  składzie 
poszerzonym o perkusistę – Willie-
go Hanne). Porządek rzeczy zostaje 
więc odwrócony.

Podróż z dźwiękami trójki panów: 
Tomasza Gadeckiego (saksofon), 
Marcina Bożka (gitara basowa) 
i  wspomnianego już wyżej gościa 
zza zachodniej granicy Williego 
Hannego (perkusja) rozpoczyna-
my tam, gdzie dźwięk w zwykłych 
okolicznościach kończy swoją dro-
gę i  jest przesyłany do mózgu jako 
impuls nerwowy. Jesteśmy bardzo 
głęboko – w  uchu wewnętrznym, 
blisko narządów odpowiadają-
cych za równowagę – unosimy się 
na granicy słyszalności. Delikat-
nie, ledwie muskając kolejne nuty. 
Wraz z  upływem czasu muzyka 
robi się nieco bardziej intensywna 
– jesteśmy coraz bliżej tego, co na 
zewnątrz, czasem tylko wracając 
na granicę tego, co słyszalne. Na-
wet gdy dźwięków jest więcej i tak 
są dawkowane bardzo oszczędnie 
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– a  może podróżując na zewnątrz 
po drodze mijamy się z dźwiękami, 
które wpadają do środka? Może to, 
w co daliśmy się wciągnąć, to fi lo-
zofi czno-anatomiczny dźwiękowy 
traktat będący studium słyszenia 
i słuchania?

Z premedytacją pisząc powyższy 
akapit użyłem pierwszej osoby licz-
by mnogiej, bowiem intuicyjność 
gry muzyków jest tak daleko posu-
nięta, że ulatnia się gdzieś podział 
na twórcę i  odbiorcę. In side Shout 
to płyta z  gatunku tych, których 
słucha się całym sobą, towarzysząc 
muzykom w  akcie spontanicznej 

kreacji – w przeciwnym wypadku nie ma w ogóle 
sensu po nią sięgać. Tak, jak nie ma tu rozdźwięku 
pomiędzy grającym wspólnie od lat duetem a  ich 
gościem, tak nie ma granicy między słuchaczem 
a muzykami.

Patrząc z perspektywy – jest to chyba najspokojniej-
szy album w dorobku Olbrzyma i Kurdupla. Impro-
wizacje z In side Shout zahaczają wręcz o nastrój bli-
ski muzyce ambientowej – jeśli nie istniał wcześniej 
gatunek „free improv ambient” to Gadecki, Bożek 
i  Hanne właśnie go wynaleźli, nagrywając tę pły-
tę. Brak tu krzykliwości typowej dla wielu artystów 
parających się free, jest za to skupienie prowadzące 
nas na skraj medytacji. Płyta niesamowicie wciąga, 
choć z pozoru nie dzieje się na niej wiele – jak jed-
nak powszechnie wiadomo – pozory mylą.

Pobierz aplikację

Oceń aplikację, zostaw swoją opinię   WWWWW

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.exaco.radiojazz
https://itunes.apple.com/pl/app/radiojazz.fm/id1049078921?mt=8
https://www.microsoft.com/en-gb/store/apps/radiojazzfm/9nblggh5fdst
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ECM Records, 2016 / www.ecmrecords.com

Najnowszy album izraelskiego trę-
bacza Avishaia Cohena to apoteoza 
ciszy. Artysta, uważany za wierne-
go naśladowcę stylu Milesa Davisa, 
stworzył ujmujące spójnością mu-
zycznego wyrazu dzieło poświę-
cone swemu zmarłemu ojcu. Jest 
ono wyjątkowe na tle jego bogatego 
dorobku wydawniczego, zawiera-
jącego albumy wydane z  różnymi 
formacjami (Third World Love, 3 
Cohens, SF Jazz Collective) oraz syg-
nowane jego nazwiskiem.

Into The Silence jest pierwszą pły-
tą Avishaia Cohena, w  roli lide-
ra, wydaną przez monachijską 
wytwórnię ECM. Dominujący 
w  twórczości Cohena kwartet za-
stąpiony został kwintetem. Subtel-
na rozbudowa instrumentarium 

Avishai Cohen – Into The Silence

Anna Piecuch 

anna.paulina.piecuch@gmail.com

nie wpłynęła jednak na zagęsz-
czenie faktury, którą znamionuje 
przejrzystość i  lekkość. Obecność 
saksofonu ubarwiła kolorystykę 
dzieła, zdominowaną przez barwy 
ciemne i przytłumione, potęgują-
ce nastrój melancholii i  zadumy. 
Zachwyt nad ciszą w  utworach 
wyczuwalny jest poprzez nagro-
madzenie pauz, wolno zmienia-
jące się funkcje harmoniczne, 
szerokie frazy i  charakterystycz-
ne, długo wybrzmiewające płasz-
czyzny dźwiękowe, pozwalające 
na kontemplowanie pojedyncze-
go dźwięku i każdej przenoszonej 
przez niego emocji.

Kolejną cechą albumu jest im-
prowizacyjność. Sam autor wspo-
mniał, iż tworząc Into The Silence 
porzucił wcześniejsze szablono-
we muzyczne rozwiązania i  do-
świadczenia minione na rzecz 
opisywania uczuć towarzyszą-
cych mu w  momencie gry. Dzięki 
temu przez każdą wygraną przez 
niego frazę przepływa najczyst-
sza emocja. Ukierunkowanie na 
duchowość i  emocjonalizm nie 
jest jednak próbą rekompensaty 
braków w technice. Absolwent bo-
stońskiego Berklee College of Mu-
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sic posiada bowiem wielki arsenał 
możliwości wykonawczych, które 
stosuje z  rozwagą. Brak u  niego 
akrobatyki wykonawczej i  nad-
miernego zdobnictwa. Każda fra-
za jest wyważona i  przemyślana. 
Wolny przebieg narracji muzycz-
nej, w  której ujawnia się osobisty 
ton wypowiedzi muzyka, kreuje 
nastrój intymności.

Idiom stylistyczny Into The Silence 
jest tożsamy z  poprzedzającym go 
wydawnictwem Dark Night (Anzic 
Records, 2014). Łączy te dzieła sta-
tyka, emocjonalizm i  eksploracja 
ciemnych barw. W odniesieniu do 
przedostatniego albumu Into The 
Silence pozbawione jest elektro-
nicznych ubarwień, które rekom-
pensuje poniekąd rozszerzenie 
instrumentarium o  saksofon (Bill 
McHenry), dodatkowo wzbogacają-
cy jego warstwę brzmieniową.

Forma płyty jest zwarta i  klamro-
wa. Rozpoczynający utwór Life and 
Death wprowadza pełen liryzmu 
i  zamyślenia nastrój  powielany 
w następnych utworach. Brzmienie 
trąbki cechuje klarowność i  brak 
chropowatości. Melodie porównać 
można do „niemego krzyku”, snu-

tego na wzór lirycznej wokalizy. Projekcję utworów 
kończy ascetyczny Life and Death – Epilogue. Podsu-
mowuje on koncepcję albumu. W  nim dochodzi 
do całkowitej minimalizacji środków muzycznego 
wyrazu i  redukcji obsady. Krótki epilog przezna-
czony został dla jednego instrumentu. To w partii 
fortepianu wykreowanej na modłę muzyki filmo-
wej spod znaku Yanna Tiersenna, rozgrywa się 
kulminacja dzieła, zmierzająca do całkowitego 
wyciszenia.

Into The Silence jest potwierdzeniem wielkiego 
zgrania muzyków tworzących zespół, który zare-
jestrował tę płytę. Avishai Cohen oraz perkusista 
Nasheet Waits dopełnili się niczym Miles Davis 
i Tony Williams. Brzmienie perkusji, pełne subtel-
ności wzbogacone efektami szmerowymi, stworzy-
ło, wraz z oszczędnymi dźwiękami w partii kontra-
basu, jednorodne tło dla dialogującej trąbki i forte-
pianu (Yonathan Avishai). Izraelski pianista wniósł 
wpływy bluesa i  muzyki filmowej. Wraz z  Cohe-
nem, z którym współtworzy formację Third World 
Love, oczarował pełną kreatywności i wzajemnego 
zrozumienia muzyczną rozmową.

Into The Silence to dzieło ukazujące w pełni kunszt 
kompozytorsko-wykonawczy izraelskiego tręba-
cza, uważanego przez krytyków muzycznych za 
jednego z  najbardziej ciekawych twórców zmie-
rzających drogą wyznaczoną przez mistrza Milesa 
Davisa. Materiałem tym muzyk podkreślił wielką 
wagę ciszy, która dookreśla jego w pełni indywi-
dualny styl.
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Paolo Fresu, Richard Galliano, Jan Lundgren 
– Mare Nostrum II
Krzysztof Komorek 

donos_kulturalny@wp.pl / www.donos.blox.pl

ACT, 2016 / www.actmusic.com

Sardyński trębacz, francuski akor-
deonista i  szwedzki pianista. Trzy 
różne osobowości muzyczne. Trzy 
kultury, z  których się wywodzą. 
W  roku 2007 nagrali album Mare 
Nostrum. Płytę okrzykniętą – z  ra-
cji wspomnianych różnorodności – 
jako „brzmienie Europy”. Po niemal 
dekadzie muzycy zdecydowali się 
na drugie spotkanie w  studiu na-
graniowym. Nie dokonywali żad-
nej rewolucji we wspólnym graniu. 
Zaprezentowali to, co uwiodło słu-
chaczy na całym świecie w pierw-
szej odsłonie ich muzykowania.

Powstał album ciepły i  spokoj-
ny. Jedynie lundgrenowskie boo-
gie Leklåt jest utrzymane w  nieco 

szybszym tempie. Pozostałe kom-
pozycje – w znakomitej większości 
autorstwa członków tercetu – to 
mniej lub bardziej melancholijne 
ballady, zahaczające o  tango (Blue 
Silence), francuską chanson (Giselle) 
czy świat tradycji nordyckiej (Chri-
stallen Den Fina tradycyjny utwór 
w aranżacji Jana Lundgrena). Obok 
utworów każdego z  członków tria, 
na płycie pojawiają się aranżacje 
dwóch kompozycji z kanonu muzy-
ki klasycznej: Gnossienne No. 1 Erika 
Satie i Si dolce e il tormento Claudio 
Monteverdiego.

Wiele osób zakwestionuje jazzo-
wość tych nagrań. Dla mnie jednak 
nie jest istotne stylistyczne szuflad-
kowanie Mare Nostrum. Szczerze 
mówiąc, spodziewałem się, że ta 
muzyczna współpraca będzie wy-
darzeniem jednorazowym. Powrót 
tria Fresu, Galliano, Lundgren stał 
się więc dla mnie niesamowicie 
miłą niespodzianką. Zauroczy-
li mnie pierwszymi nagraniami, 
a  teraz także z  lubością zatopiłem 
się w  ich intymne, poetyckie na-
grania, oferujące słuchaczowi wy-
ciszenie i kojące duszę wszechogar-
niającą błogością.
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Resonance, 2016 
www.resonancerecords.org

To nie jest pomyłka. Oto kilka tygo-
dni temu ukazał się nowy album 
Wesa Montgomery’ego. Tym razem 
to nie reedycja czy jakieś odnale-
zione odrzuty ze  znanej wcześniej 
sesji, przyklejone do sprzedanego 
już fanom kilka razy materiału. 
To zupełnie nowe, nigdy wcześniej 
niepublikowane nagrania kon-
certowe, odnalezione w  magicz-
ny sposób w  archiwach zmarłego 
niedawno kolekcjonera i  znanego 
w Indianapolis jazzowego fotografa 
– Duncana Schiedta.

Nie jest to co prawda pierwsza taka 
publikacja z  jego zbiorów, jednak 
właśnie ta wydaje się muzycz-

Wes Montgomery feat. Eddie Higgins Trio – 
One Night In Indy

Rafał Garszczyński 

rafal@radiojazz.fm

nie najdoskonalsza. Sam Duncan 
Schiedt nie dożył niestety wyda-
nia tego materiału, bowiem – jak 
zwykle w  takich przypadkach – 
od podjęcia decyzji o  próbie wy-
dania materiału do wytłoczenia 
płyty minęły niemal trzy lata, 
które upłynęły na negocjacjach 
ze  spadkobiercami muzyków 
oraz starannej obróbce materiału 
muzycznego.

Resonance Records – wytwórnia 
odpowiedzialna za tak sensacyj-
ną publikację – działa w  Stanach 
Zjednoczonych i, publikując swo-
je wydawnictwa, zawsze czyni to 
z  pełną akceptacją spadkobierców 
i  posiadaczy praw autorskich do 
nagrań. Nie jest to zatem żaden 
bootleg, ale album, który można 
dopisać bez żadnych wątpliwości 
do oficjalnych dyskografii Wesa 
Montgomery’ego, Eddiego Higginsa 
i Waltera Perkinsa.

Nazwiska basisty wydawcom nie 
udało się ustalić, choć ich wiedza 
oraz kontakty w środowisku jazzo-
wym w Indianapolis są niezwykle 
rozległe. To właśnie w słynnym pół 
wieku temu Indianapolis Jazz Club 
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został zarejestrowany, zapewne nie do końca za 
zgodą muzyków, publikowany dziś materiał.

Trio Eddiego Higginsa nie było stałym zespołem 
Wesa Montgomery’ego. Dziś można przypuszczać, 
że gitarzysta, mający już wówczas status gwiaz-
dy, podróżował po kraju sam, poszukując możli-
wości koncertowania w towarzystwie lokalnych 
muzyków – tak było taniej i prościej. Wystarczyło 
zabrać gitarę i wybrać się w podróż. W Indiana-
polis było najłatwiej, bowiem to rodzinne miasto 
Wesa Montgomery’ego, gdzie z  pewnością znał 
wielu muzyków jeszcze z lat czterdziestych, kie-
dy zaczynał swoją karierę w  orkiestrze Lionela 
Hamptona.

Kiedy Wes Montgomery po kilku latach przerwy 
wznowił swoją muzyczną karierę w  1957 roku, 
Indianapolis nie było może centrum jazzowych 
wydarzeń, ale wspomniany już Indianapolis Jazz 
Club był przystankiem na trasach największych 
jazzowych sław. W okresie bezpośrednio poprze-
dzającym początek 1959 roku, kiedy powstał pre-
zentowany po latach przez Resonance materiał, 
Wes Montgomery podpisał kontrakt nagraniowy 
z Riverside, nie był bowiem zadowolony ze swojej 
współpracy z  Pacific Jazz. To właśnie wtedy po-
wstały jego najważniejsze albumy: Fingerpickin’, 
który był jednocześnie debiutem w studiu nagra-
niowym dla Freddiego Hubbarda, The Wes Mont-
gomery Trio, a  wkrótce potem The Incredible Jazz 
Guitar Of Wes Montgomery z udziałem Tommy’ego 
Flanagana.

W styczniu 1959 roku, kiedy odwie-
dził swoje rodzinne miasto, z pew-
nością był już dla bywalców India-
napolis Jazz Club wielką gwiazdą. 
Indianapolis dało jazzowemu świa-
tu, oprócz Wesa Mongtomery’ego 
i  Freddiego Hubbarda, chyba jesz-
cze tylko J. J. Johnsona – oczywiście 
spośród tych największych.

Muzycy, z  którymi Wes Montgo-
mery zagrał w  styczniu 1959 roku 
kilka koncertów w  małym klu-
bie, nie byli zupełnie nieznani. 
W  latach świetności hard bopu 
w Chicago pianista Eddie Higgins, 
rezydujący przez większość czasu 
w klubie London House, nagrywał 
z  wieloma artystami. W  jego dy-
skografii, tej najbardziej oficjalnej 
i tej nieco mniej znanej, znajdzie-
cie nagrania z  Frankiem Foste-
rem, Miltem Hintonem, Sonnym 
Stittem, Lee Morganem, Waynem 
Shorterem i Julianem Cannonbal-
lem Adderleyem. To tylko kilka 
z nazwisk, które spotkacie na pły-
tach w towarzystwie Eddiego Hig-
ginsa. Z  całej listy można ułożyć 
całkiem kompletną encyklopedię 
hard bopu.

Walter Perkins był kolejnym wy-
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chowankiem jazzowego Chicago. 
W  połowie lat pięćdziesiątych był 
perkusistą w trio Ahmada Jamala. 
Później często towarzyszył gitarzy-
stom – spotkacie go na płytach Jima 
Halla. Grywał też z Patem Martino. 
Nagrywał przebojowe płyty z Son-
nym Stittem i  Davem Pike’em. Po-
trafi ł odnaleźć się w zespole akom-
paniującym Carmen McRae i  pró-
bował zrozumieć, czego oczekuje 
od perkusisty Charles Mingus. Grał 
też z  Rahsaanem Rolandem Kir-
kiem i  Georgem Shearingiem. Do-
konaniem jego życia z  pewnością 
pozostanie album Count 'Em 88 Ah-
mada Jamala.

Zmontowany dla kilku koncertów 
skład zagrał garść standardów, któ-
re wszyscy znali. Niby nic nadzwy-
czajnego. Jednak w  rezultacie po-
wstał unikalny dokument. Praw-
dziwy zapis koncertu, z  odrobiną 
niedoskonałości, niezrozumienia 
i nieuzgodnionych wcześniej zwro-
tów muzycznej akcji. Dla fanów 
Wesa Montgomery’ego to pozycja 
niezwykła. Dla wszystkich innych 
– doskonały hardbopowy klasyk 
i  fantastyczny dokument z  najlep-
szej epoki muzyki improwizowa-
nej. Nowość sprzed niemal 60 lat. 
Zaskakująca, zdumiewająca i  za-
chwycająca.
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Płyta tygodnia
Rafała Garszczyńskiego
od poniedziałku do piątku
w RadioJAZZ.FM
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Impulse! Records, 2015 
www.impulse-label.com

Laureatem tegorocznej nagrody 
Grammy za najlepszy album w ka-
tegorii Jazz instrumentalny został 
John Scofield, nagrodzony za płytę 
Past Present. To pierwsze takie wy-
różnienie w  karierze artysty (no-
minowany był również do tego-
rocznej Grammy w  kategorii naj-
lepszego improwizowanego sola 
jazzowego – tu nagroda przypadła 
Christianowi McBride'owi). Nie 
sposób pominąć faktu, że, jak na 
wirtuoza tej klasy, szczycącego się 
nagraniem przeszło 40 płyt (jako 
lider, bądź współlider zespołów, 
których spora część zdążyła przejść 
już do kanonu jazzu światowego), 
jest to sytuacja co najmniej zasta-
nawiająca. Zostawmy to jednak 

bez dalszego komentarza, nale-
ży tylko przyznać, że członkowie 
amerykańskiej Narodowej Akade-
mii Sztuki i  Techniki Rejestracji 
nie mogli wybrać lepszej okazji na 
uhonorowanie dorobku artystycz-
nego gitarzysty z Ohio.

Past Present jest bez wątpienia pły-
tą szczególną. Na uwagę zasługuję 
już samo wydawnictwo – album 
sygnowany jest przez legendarną 
wytwórnię Impulse! – pierwszy raz 
w solowej karierze Scofielda. Szcze-
gólna jest jednak, a  raczej przede 
wszystkim, koncepcja albumu, wy-
rażona w  jego przewrotnym tytu-
le. W  sposób dosłowny przeszłość 
z  teraźniejszością przenika się tu 
w  składzie zespołu. Na płycie ar-
tysta powrócił do swojego kwarte-
tu z  początku lat dziewięćdziesią-
tych. Na saksofonie ponownie za-
grał Joe Lovano, a sekcję rytmiczną 
stworzyli: na perkusji Bill Stewart 
oraz nowy, w  porównaniu z  ory-
ginalnym składem, basista Larry 
Grenadier.

Nie sposób nie zauważyć, że od 
czasu ostatniej płyty formacji The 
John Scofield Quartet jej członko-
wie wzbogacili się o nowe doświad-

John Scofield – Past Present

Jakub Krukowski 

j.krukowski@op.pl
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czenia, niezależnie współpracując 
z jazzową czołówką. Album składa 
się z dziewięciu autorskich kompo-
zycji, w których gitarzysta pełnymi 
garściami czerpie z  uwielbianych 
od lat gatunków: bluesa, R&B, coun-
try czy souljazzu. W wywiadzie dla 
London Jazz News Scofield przy-
znał: „Jazz wywodzi się z przeszło-
ści, każda dobra muzyka bierze się 
z przeszłości, ale równocześnie jest 
częścią teraźniejszości. Będąc tu 
i  teraz, ale czerpiąc z  różnych do-
świadczeń, nie musisz odtwarzać 
przeszłości, ale ją przetwarzać”.

Tworzenie materiału na płytę zbie-
gło się z ciężką chorobą i śmiercią 
syna artysty – Evana (zmarł w 2013 
roku). Scofield często podkreśla 
w wywiadach, jak duży wpływ na 
pracę przy albumie miało to trau-
matyczne przeżycie – „Gdy myślę 
o  moim synu, jest on ze  mną tu, 
w  teraźniejszości, pomimo, że jest 
on już przeszłością”. Tytuły utwo-
rów Get Proud oraz Enjoy the Futu-
re! to ponoć ulubione frazy wypo-
wiadane za życia przez syna, zaś 
określenia Mr. Puffy Evan używał, 
aby opisać swój wygląd podczas 
chemioterapii.

Pomimo tych trudnych doświadczeń płyta utrzy-
mana jest w  ciepłym, optymistycznym tonie. Mu-
zyka Scofielda zawsze wyróżniała się stylistyczną 
różnorodnością. Otwierająca album kompozycja 
Slinky pobrzmiewa w stylu funky, zaś już następna 
Chap Dance przywołuje bardziej folkowe skojarze-
nia. To zresztą utwór, który doskonale obrazuje tezę 
Wojciecha Karolaka, że „dobry jazz, to jest taki, któ-
ry da się zatańczyć”. Kompozycja jest swego rodzaju 
dialogiem saksofonu Lovano, z gitarą Scofielda, za-
granym w  duchu tanecznego country – inspiracją 
był tu zresztą brodwayowski musical Oklahoma!

Później album przechodzi w bardziej soulowe Han-
gover czy Get Proud. Muzyczne wizjonerstwo gita-
rzysty najpełniej wyraża się zaś w Museum, w któ-
rym czerpie on wszystko co najlepsze z gry towarzy-
szących mu wykonawców. To zresztą melodia, która 
chyba najdłużej zostaje w  pamięci po przesłucha-
niu całości płyty.

Bez wątpienia Past Present jest kolejnym, ważnym 
etapem w twórczości artysty – i to bez względu na 
przyznane jej nagrody. Album jest bardzo osobisty, 
jednocześnie nawiązujący do najlepszych dokonań 
Scofielda. Pomimo wielu odniesień do przeszłości, 
zarówno tych muzycznych, jak i życiowych, mate-
riał wciąż brzmi świeżo. Scofield prezentuje wyso-
ką formę. Przy wsparciu wspaniałych akompania-
torów stworzył płytę, która jest połączeniem tego, 
co jest w jego muzyce najlepsze. Ten album najlepiej 
świadczy o bogactwie jego twórczości..
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Blue Note Records, 2016 / www.bluenote.com

Charles Lloyd do nagrania naj-
nowszej płyty zaprosił imponu-
jący skład muzyków. Bill Frisell, 
Reuben Rogers, Eric Harland, Greg 
Leisz. Cóż, nic dziwnego, że nazwa-
li się The Marvels. To zresztą nie 
koniec personalnych niespodzia-
nek na I Long To See You, ale o tym 
za chwilę.

Historia tych nagrań zaczęła się od 
spotkania Lloyda z Frisellem w 2012 
roku. Wspólny koncert rok póź-
niej ugruntował przekonanie o ko-
nieczności zorganizowania sesji 
nagraniowej, co zmaterializowało 
się na początku roku 2015.

Na płycie znajdziemy sporo utwo-
rów wcześniej już publikowanych: 

Masters of War Dylana czy hity samego Lloyda – Of 
Course, Of Course i  Sombrero Man (ten do połowy 
z główną rolą gitar i z solem Lloyda na flecie w dru-
giej części). Kolejne cztery to tradycyjne melodie: 
Shenandoah (która stała się już standardem), La Llo-
rona (znana z  płyty kwartetu Lloyda z  2009 roku), 
Abide With Me (czyli XIX-wieczny chrześcijań-
ski hymn) i All My Trials (kołysanka z Bahamów). 
Wszystkie zagrane w  lirycznej, czasem wręcz me-
lancholijnej konwencji. Całość zamyka 16-minuto-
wy Barche Lamsel autorstwa lidera projektu, który 
tytuł wziął od buddyjskiej modlitwy o  usunięcie 
wszelkich przeszkód z życiowej ścieżki.

Powrót do współpracy z  gitarzystami i  połączenie 
saksofonu Lloyda z duetem Frisell – Leisz (grający 
na steel guitar) dało znakomity i oryginalny efekt. 
Wspiera ich znana z ECM-owskiego kwartetu Lloy-
da sekcja rytmiczna.

Wreszcie czas na anonsowane już wcześniej niespo-
dzianki. W siódmym utworze, śpiewając i grając na 
gitarze, objawia się w antywojennym protest songu 
z lat pięćdziesiątych nie kto inny jak Willie Nelson. 
Drugim nieoczekiwanym akcentem na płycie jest 
gościnny występ Norah Jones w You Are So Beautiful. 
Subtelny, wymruczany i wyszeptany fragment mię-
dzy dwoma solami lidera. Charles Lloyd wspomina, 
że grając ten utwór na koncertach często wyobrażał 
sobie, jak zabrzmiałby on z  udziałem tej właśnie 
wokalistki. Ja dodam tylko, że osiągnięty efekt (ma-
jąc na myśli także całą płytę) najlepiej opisuje tytuł 
właśnie tej kompozycji.

Charles Lloyd & The Marvels – I Long To See You

Krzysztof Komorek 

donos_kulturalny@wp.pl / www.donos.blox.pl 
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ACT, 2016 / www.actmusic.com

Utworem symbolicznym Lyckling 
resa (Szczęśliwa podróż) Jan Lund-
gren podsumował bogaty w odnie-
sienia do tradycyjnych szwedzkich, 
węgierskich i  rosyjskich melodii 
najnowszy album The Ystad Con-
cert. Jeden z  najznamienitszych 
współczesnych szwedzkich piani-
stów pochylił się w nim nad twór-
czością Jana Johanssona – pioniera 
skandynawskiego jazzu.

Podążając za zapoczątkowaną przez 
niego eksploracją rdzennej euro-
pejskiej muzyki przetworzonej na 
jazzową modłę, artysta zebrał osob-
liwe tematy muzyczne, funkcjo-
nujące w  tradycji ludowej różnych 
narodowości. Na płycie odnaleźć 

Jan Lundgren – The Ystad Concert: 
A Tribute to Jan Johansson
Anna Piecuch 

anna.paulina.piecuch@gmail.com

można między innymmi cytaty starych rosyjskich 
pieśni – Stepp min stepp i  På ängen stod en björk 
(które przed artystą w 1967 roku opracował sam Jan 
Johansson i zebrał na płycie Jazz på ryska), a także 
węgierską melodię Det snöar (również z  repertua-
ru szwedzkiej legendy pianistyki z albumu Jazz på 
ungerska).

Dzieło Lundgrena wydane przez monachijską 
wytwórnię ACT stanowi zapis koncertu pianisty 
z  kontrabasistą Mattiasem Svenssonem i  zespo-
łem Bonfiglioli Weber String Quartet, który odbył 
się podczas Ystad Sweden Jazz Festival 30 lipca 2015 
roku. Premiera The Ystad Concert miała miejsce 
dwa miesiące po Mare Nostrum II nagranym przez 
Lundgrena z włoskim trębaczem Paolo Fresu i fran-
cuskim akordeonistą Richardem Galliano. Podob-
nie jak w The Ystad Concert, w dziele tym połączyły 
się różne tradycje narodowe. Płyty te różnią się za-
stosowanymi środkami wyrazu i kolorystyką. Mu-
zyka w  Mare Nostrum II jest bardziej motoryczna 
i zróżnicowana wyrazowo, zaś w The Ystad Concert 
spójna i  jednolita, bo połączona idiomem skandy-
nawsko-słowiańskiego kolorytu, potęgowanego no-
stalgicznym i rzewnym brzmieniem skrzypiec.

Bogata w  różnorodne inspiracje działalność wy-
dawnicza Lundgrena obfituje nie tylko w  dzieła 
ukierunkowane na twórczą fuzję tradycyjnej mu-
zyki europejskiej. W  dorobku artystycznym pia-
nisty znajduje się bowiem nagrana z  Larsem Da-
nielssonem płyta Magnum Mysterium, inspirowana 
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renesansowymi i  wczesnobaroko-
wymi dziełami kompozytorów, ta-
kich jak Orlando di Lasso, Andrea 
Gabrieli oraz Claudio Monteverdi. 
Szerokie spektrum zainteresowań 
stylistycznych, sięgających do mu-
zyki klasycznej, znalazło odzwier-
ciedlenie również w  The Ystad 
Concert, poprzez wykorzystanie 
– nietypowej dla combo jazzowe-
go – obsady poszerzonej o  kwartet 
smyczkowy. Zespół ów stworzył 
subtelne tło dla pianisty, który peł-
ni kluczową rolę nośnika głównych 
tematów melodycznych, a także od-
słonił predylekcję artysty do wyła-
godzenia brzmienia muzyki i  jej 
wysubtelnienia.

Warsztat techniczny pianisty z ba-
gażem doświadczeń muzycznych 
w  zakresie klasycznej pianistyki 
wpłynął na aurę wydawnictwa, 
które wypełniły łagodność i  li-
ryzm. Brak w nim wybujałych i ek-
statycznych zwrotów oraz gęstych 
faktur ze  złożonymi strukturami 
harmonicznymi, typowymi dla 
czystego, mainstreamowego jazzu. 
Lundgren ukazał jazz w ujęciu ska-
meralizowanym, o  spowolnionym 
toku narracji i  z charakterystycz-

ną dla muzyki skandynawskiej 
nutą melancholii, podbudowa-
ną przestrzennością. W  jego grze 
słychać echa dawnych mistrzów 
– Billa Evansa czy Oscara Peterso-
na, a  także klasyczną równowagę 
i  wyważenie w  prezentacji głów-
nych myśli muzycznych, które 
wiernie odtworzył bez niepotrzeb-
nych,  ozdobnych wirtuozowskich 
pasaży. Wieloletni kompan artysty 
Mattias Svensson, z którym nagrał 
jedno z najsławniejszych dzieł Swe-
dish Standards (1997), poprowadził 
klarownie rytmiczno-pulsacyjną 
stronę płyty. Jako jedyny przedsta-
wiciel sekcji rytmicznej pozbawio-
nej perkusji, utrzymał w  ryzach 
muzyczną całość, nie ogranicza-
jąc się jedynie do tworzenia tła. 
W utworach: Berg-Kirstis Polska i w 
På ängen stod en björk ujawniła się 
wielka śpiewność  jego gry. Inicju-
je on tam główną melodię, która 
wielokrotnie pojawia się w postaci 
dialogu prowadzonego z  pianistą. 
Lider wraz z  Svenssonem w  The 
Ystad Concert stworzyli pełną wza-
jemnego zrozumienia, dźwiękową 
wymianę myśli, którą ubarwiły 
słowiańskie brzmienia instrumen-
tów smyczkowych.
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Najnowsze dzieło Lundgrena po 
raz kolejny – pomimo dość kon-
wencjonalnej i  stale kontynuowa-
nej formuły eksploracji muzyki 
ludowej zapoczątkowanej przez 
Johanssona – zaskakuje nowym, 
świeżym spojrzeniem na już opra-
cowane przez innych kompozyto-
rów melodie. Szata brzmieniowa, 
w  której zawarte zostały nośniki 
dwóch tradycji muzycznych: kla-
sycznej i jazzowej, ujmuje przejrzy-
stością i jednorodnością. The Ystad 
Concert ukazuje wielkie bogactwo 
tradycyjnej muzyki europejskiej, 
która idealnie wtopiła się w struk-
tury jazzowe.

Kwintesencją albumu okazał się 
utwór Lyckling resa – jedyny skom-
ponowany przez Lundgrena. Po-
przez nagromadzenie w  nim cha-
rakterystycznych zwrotów melo-
rytmicznych, typowych dla muzyki 
ludowej (między innymi statyczne 
kwinty w basie), jak i cytatów z po-
zostałych kompozycji, artysta do-
prowadził do muzycznej konklu-
zji całego albumu, dzięki któremu 
wydobyte zostało niezwykłe pięk-
no drzemiące w pradawnych pieś-
niach.

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE
IM. STANISŁAWA MONIUSZKI – ROK ZAŁOŻENIA 1871

Koncerty w Pałacu Szustra

13 IV 2016 / g.19:30
MARCIN ŁOSIK 

TRIO

Projekt współfinansuje m.st.Warszawa

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

MARCIN ŁOSIK – fortepian

KSAWERY WÓJCIŃSKI – konrtabas

KRZYSZTOF SZMAŃDA – perkusja

27 IV 2016 / g.19:30
SMOCZYŃSKI / 
BRAUN
MATEUSZ SMOCZYŃSKI – skrzypce

STEPHAN BRAUN – wiolonczela
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BMC Records, 2015 / www. bmcrecords.hu

Najnowszy album jednego z  naj-
znamienitszych węgierskich pia-
nistów młodego pokolenia Pétera 
Rozsnyóia to dzieło wyjątkowe, 
przełamujące wydawniczą ciszę po 
śmierci jednego z  członków jego 
tria – perkusisty Andrasa Mohaya 
(2014). Pogłębiona emocjonalność, 
pozbawiona jednak sztampowego 
sentymentalizmu, jest główną ce-
chą albumu poświęconego pamięci 
zmarłego muzyka.

Rozsnyói swój język muzyczny, 
zabarwiony wpływami stylisty-
ki Brubecka i  Evansa oraz nawią-
zaniami do muzyki klasycznej, 
ze szczególną predylekcją do ekspo-
nowania polifonicznych zdobyczy 
Bacha, ukazał w  zwartej formie. 
Naprzemienność utworów kwazi-

-lirycznych z  motorycznymi sta-
nowi o  dynamizmie tej muzyki, 
w  której odnaleźć można bebopo-
we, intelektualne fragmenty zesta-
wione z  przypominającymi cha-
rakter dzieł z nurtu cool jazzu.

Wydawnictwo Pain of an Angel jest 
próbą wskrzeszenia energii i pełni 
brzmienia tria z  czasów Mohaya, 
kiedy to po wydaniu albumu Witch 
(2010) – uważanego za najlepszy 
w dorobku pianisty –  świeciło ono 
największe tryumfy. Nowy perku-
sista Zoltán Csörsz (były muzyk 
progresywnej rockowej formacji 
Flower Kings oraz Tria Jana Lund-
grena) świetnie wtopił się w  ogól-
ną stylistykę kolektywu, stając się 
niezbędnym ogniwem do osiągnię-
cia muzycznej jedności Pain of an 
Angel.

Na płycie słychać wyzwoloną 
z  wszelkich rygorów improwiza-
cję lidera formacji, ujmującą róż-
norodnością rytmiczną i  wielką 
kreatywnością w  przekształcaniu 
wyjściowego tematu muzycznego. 
Umiejętne dobranie proporcji – ła-
godnej melodii przeciwstawionej 
nieskrępowanym  wirtuozowskim 
wtrętom – pozwala na delektowa-

Péter Rozsnyói Trio – Pain of an Angel

Anna Piecuch 

anna.paulina.piecuch@gmail.com
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nie się dziełem bez uczucia znu-
żenia czy nadmiernego wysiłku 
i skupienia.

Pain of an Angel wypełnia muzy-
ka kameralna, w  której odnaleźć 
można echa muzyki Bacha. Roz-
snyói naśladując Jacquesa Lous-
siera – jednego z  najsłynniejszych 
jazzmanów sięgających po muzykę 
barokowego mistrza – czyni ana-
logię do jego stylistyki. Subtelne 
nawiązania do improwizowanego 
charakteru i  ozdobności przygry-
wek organowych, a  także do fak-
tury akordowej przypominającej 
chorałową, obecne między innymi 
w  Song for my Grandpa, podkre-
ślają charakter muzyki, ujmujący 
emocjonalizmem popartym inte-
lektualnym fundamentem i  wiel-
ką świadomością przeszłości.

Utwór Monk zwraca uwagę swoją 
popisowością, jest namiastką stylu 
pioniera bebopu, zaś następujący 
po nim Heartbeat of a  Friend who 
is no more wprowadza wyciszenie, 

aurę spokoju i  łagodność z  nutą 
rzewności. Osobliwością płyty jest 
The Beginning, w  którym, niczym 
kanadyjski pianista klasyczny Glen 
Gould w  swych nagraniach dzieł 
Bacha, Rozsnyói podkreśla główną 
melodię swoim wtórującym grze 
nuceniem. To właśnie zmysł me-
lodysty i  wielkiego improwizatora 
stanowi o wyjątkowości twórczości 
jednego z  najbardziej rozpozna-
walnych węgierskich pianistów 
jazzowych.

Eklektyczny język muzyczny Péte-
ra Rozsnyóia, jego otwartość na 
inne gatunki, poczynając od mu-
zyki klasycznej, kończąc na muzy-
ce popularnej (Pop Song), wielka 
sprawność techniczna oraz zdol-
ności kompozytorskie – te wszyst-
kie cechy jego twórczości znalazły 
odzwierciedlenie w Pain of an An-
gel. Dzieło symbolizujące otwarcie 
nowego rozdziału w  dorobku ar-
tysty jest dowodem na niewyczer-
pane pokłady jego pomysłów mu-
zycznych.

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

https://www.facebook.com/JazzPRESSpl
https://twitter.com/JazzpressPL
https://www.pinterest.com/jazzpress/
mailto:jazzpress@radiojazz.fm
http://jazzpress.pl/
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Edition Records, 2016 / editionrecords.com

Nazwisko i osoba Pera Oddvara Jo-
hansena mogą wydać się co ponie-
którym słuchaczom mało znane. 
Let’s Dance to pierwsza płyta, którą 
nagrał jako lider. Jest jednak muzy-
kiem bardzo doświadczonym, rzec 
by można sesyjnym weteranem. 
Brał udział w  nagraniu ponad 80 
płyt dla ECM-u, ACT-u, Universa-
lu. Współpracował z  takimi arty-
stami jak Trygve Seim, Christian 
Wallumrød, Solveig Slettahjell czy 
wreszcie Adam Bałdych. Tak, to nie 
pomyłka, bowiem Johansen to czło-
nek Helge Lien Trio, z którym nasz 
znakomity skrzypek nagrał swą 
ostatnią płytę.

Helge Lien – pianista i  lider terce-
tu wspiera kolegę w  jego debiucie, 

Per Oddvar Johansen – Let’s Dance

Krzysztof Komorek 

donos_kulturalny@wp.pl

a skład uzupełnia saksofonista Tor-
ben Snekkestad. Sam Per Oddvar 
Johansen nie ogranicza się do swe-
go koronnego instrumentu grając 
także między innymi na wibra-
fonie, gitarach i  skrzypcach. Dwa 
utwory muzycy napisali wspólnie, 
pozostałych siedem jest autorstwa 
Johansena.

ECM-owska przeszłość lidera daje 
na tej płycie o  sobie znać. Granie 
pauzą, celebrowanie ciszy na rów-
ni z dźwiękiem, to wszystko znaj-
dziemy na Let’s Dance. Dwa pierw-
sze utwory sugerują jednak bardzo 
mainstreamową, melodyjną pły-
tę. Tytułowe nagranie to piękna 
ballada, nieco żywszy jest, drugi 
w  kolejności, No. 7. Jednak już na-
stępny utwór Forest Flower, podob-
nie jak późniejszy Impromptro, są 
stylistycznym zwrotem o 180 stop-
ni. Dają o  sobie znać awangardo-
we korzenie Torbena Snekkestada, 
bowiem to jego instrumenty grają 
główną role w  tych krótkich im-
prowizacjach. Nie jest to jednak 
free jazz ekspresyjny. Czasem sły-
szymy tylko wdmuchiwane w  in-
strument powietrze, czasem je-
dynie stukający mechanizm klap 
saksofonu. Helge Lien wydobywa 
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zaś dźwięki bezpośrednio z  forte-
pianowych strun.

Te dwa przerywniki wmieszane 
są pomiędzy kolejne nastrojowe 
utwory. Najdłuższy na płycie – Fly-
ing – ze  skrzypcowym solo Johan-
sena – skłonił mnie do ponownego 
sięgnięcia do opisu i  sprawdzenia, 
czy wśród wykonawców nie zabłą-
kał się przypadkiem wspomniany 
już Adam Bałdych. Z  kolei folko-
wy Uluru (for Anette) spowodował, 
że musiałem sprawdzić, czy nadal 
w  odtwarzaczu pozostaje ta sama 
płyta. Ten zagrany na akustycznej 
gitarze utwór, zakończony wygene-
rowanym elektronicznie ćwierka-
niem ptaków, jest dla mnie zagad-
ką. Chyba tylko domniemane oko-
liczności związane z zawartą w ty-
tule dedykacją, usprawiedliwiać 
mogą umieszczenie go na płycie.

Poza tym stylistyczno-estetycz-
nym dysonansem dostaliśmy bar-
dzo ciekawą propozycję. Nagrania 
ze  spokojną, czasem wręcz leniwą 
narracją, balansujące między sty-
listyką mainstreamową i  brzmie-
niami „monachijskimi”, urozmai-
cone dwiema wycieczkami w  dość 
przystępną  awangardę.

fot. Lech Basel

Każdy festiwal może mieć swój 
JazzPRESS...
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Mo’ Blow – Live In Berlin

Rafał Garszczyński 

rafal@radiojazz.fm

ACT, 2016 / www.actmusic.com

Live In Berlin to najnowszy kon-
certowy album zespołu Mo’ Blow 
wydany przez ACT w  serii Young 
German Jazz. Muzycy zespołu do 
weteranów z  pewnością nie na-
leżą, jednak istniejący już pewnie 
około 10 lat zespół trudno nazwać 
młodym, szczególnie wedle jazzo-
wych standardów. W  świadku 
jazzu, wypełnionym kipiącymi 
kreatywnością talentami, nie ma 
już bowiem w zasadzie zespołów. 
Są muzyczne projekty, co ozna-
cza mniej więcej tyle, że muzycz-
ne drogi kilku osób spotkały się 
na parę dni i  w związku z  tym, 
że fajnie im się rozmawiało, po-
stanowili nagrać płytę. Wychodzi 
różnie, jak to w życiu, czasem po-
wstają nagrania genialne, często 

jednak jak na dłoni widać, a  ra-
czej słychać, że ów projekt jest nie-
dopracowany, co wynika z niewy-
starczającej ilości czasu poświęco-
nego na próby.

Mo’ Blow z pewnością czasu mieli 
wystarczająco dużo, bowiem zagra-
li razem pewnie tysiące koncertów, 
we  wszelkich możliwych jazzo-
wych i klubowych miejscach w Eu-
ropie. Występowali również w Pol-
sce. Skład zespołu ulegał zmianom, 
jednak z  całą pewnością muzycy 
obecnego spędzili na wspólnym 
graniu więcej czasu niż większość 
jazzowych grup.

Domeną zespołu są niezwykle ży-
wiołowe koncerty. Jeśli kiedykol-
wiek będziecie mieli okazję, wy-
bierzcie się koniecznie. Nie będzie 
to dla Was być może ortodoksyjnie 
jazzowe przeżycie, ale z pewnością 
niezwykle energetyczny i  wypeł-
niony radosnym muzykowaniem 
wieczór. Polecam.

Najnowszy, trzeci już wydany 
w  wytwórni ACT album zespołu 
zawiera nagrania zarejestrowane 
w  czasie kilku koncertów zespo-
łu w  berlińskim klubie A-Trane 
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w sierpniu 2015 roku. Z pewnością 
wydawcy mogli zdecydować się na 
umieszczenie na krążku każdego 
z tych koncertów. Wybrana formu-
ła zakładała jednak obecność gości 
specjalnych, którzy pojawiali się 
w czasie kolejnych wieczorów i dla 
każdego należało znaleźć odrobinę 
miejsca na płycie. Trochę szkoda, 
że wytwórnia nie zdecydowała się 
na podwójny album. Z  pewnością 
materiału jest dużo więcej.

Wśród gości specjalnych na szcze-
gólne wyróżnienie zasługuje grają-
cy jak zwykle z niespotykaną u in-
nych skrzypków intensywnością 
Adam Bałdych. Jego ekspresja nie 
oznacza zbędnej liczby niepotrzeb-
nych dźwięków. Adam potrafi jak 
najwięksi mistrzowie zrobić uży-
tek z  muzycznej przestrzeni i  za-
grać mniej, co oznacza lepiej. To ta-
lent niezwykły, a Ray – utwór Mat-

ti Kleina – klawiszowca zespołu, z  jego udziałem 
należy do najlepszych momentów tego niezwykle 
udanego albumu.

Pozostali goście też stają na wysokości zadania – 
po raz kolejny mogę więc napisać, że wolę Nilsa 
Landgrena jako puzonistę, niż wokalistę. Kacper 
Smoliński, również gość specjalny koncertu wy-
śmienicie wypadł w kompozycji członków zespołu 
– Fried Chocolade. Mam nadzieję, że jego obecność 
na scenie wraz z  gwiazdami wytwórni ACT ozna-
cza początek współpracy zasługującej na między-
narodową karierę formacji Weezdob Collective z tą 
wytwórnią. Jeśli to się uda – muzycy zespołu z pew-
nością wypłyną na szersze wody, co im się słusznie 
należy.

Goście specjalni stanowią jednak tylko dodatek 
do muzycznej kreacji zespołu Mo’ Blow, który od 
lat zapełnia kluby w całej Europie, znajdując do-
skonałą równowagę pomiędzy cieszącymi pub-
liczność tanecznymi rytmami i cytatami z komer-
cyjnych przebojów oraz ich własnymi, jazzowymi 
korzeniami.

Przegapiłeś ulubioną audycję w RadioJAZZ.FM?
Zajdziesz ją na 

www.archiwum.radiojazz.fm

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

http://radiojazz.fm/
http://archiwum.radiojazz.fm/
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Kendrick Scott Oracle – We Are The Drum

Wojciech Sobczak-Wojeński 

wsimply@o2.pl

Blue Note Records, 2015 
www.bluenote.com

Nie znałem wcześniej Kendricka 
Scotta, ale zdecydowanie znałem 
wcześniej taką muzykę, którą moż-
na znaleźć na najnowszym wy-
dawnictwie sygnowanym nazwi-
skiem amerykańskiego perkusisty 
i tajemniczym „Oracle” (z ang. wy-
rocznia). To dynamiczny, świeżo 
brzmiący (bardzo udana, współ-
czesna produkcja), absorbujący 
i  przystępny jazz, w  którym jest 
miejsce na solowe popisy, rytmicz-
ne zwroty akcji, wpadające w ucho 
motywy. Wszystko to dzięki otwar-
tości na wpływy innych gatunków 
(funk, rock, ambitny pop, elektro-
nika) i  nieprzesadne przywiąza-
nie do pogmatwanych jazzowych 
harmonii.

Niegdyś na takie muzyczne wybie-
gi, na przykład w  wykonaniu tria 
Esbjörna Svenssona, niektórzy ro-
dzimi krytycy z  jazzowego forum 
patrzyli krzywym okiem, zarzu-
cając muzyce zbytnią „rozrywko-
wość” i  rozwiązłość stylistyczną. 
Teraz, po latach, widać (i słychać), 
jak wielce znaczący był ten kieru-
nek – szczególnie zaś dla licznych 
muzyków, którzy nadal poruszają 
się po tych przetartych, między in-
nymi przez E.S.T., ścieżkach. Przy-
znam, że bardzo bliska jest mi taka 
estetyka, choć podzielam obawę, że 
katalog oryginalnych środków ar-
tystycznych w jej obszarze zaczyna 
się mocno kurczyć.

We Are The Drum stanowi kolejny 
udany projekt perkusisty-lidera, 
choć powodzenie takich przed-
sięwzięć nie powinno dziwić ni-
kogo, kto pamięta nagrania for-
macji choćby Tony’ego Williamsa, 
Billy’ego Cobhama, czy bliższe-
go współczesności Manu Katché. 
Kendrick Scott, tak jak jego godni 
pochwały poprzednicy, nie tylko 
robi na płycie rytmiczne zatrzęsie-
nie, ale również dostarcza cieka-
we kompozycje dzielącym z  nim 
scenę muzykom. Dobór tych ostat-
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nich jest całkiem udany, choć osoby te 
pozostają mi bliżej nieznane. Gitarzyście 
Mike’owi Moreno, mimo wyraźnego podo-
bieństwa brzmienia, udaje się szczęśliwie 
uciec od gitarowych ściegów Metheny’ego. 
Taylor Eigsti na fortepianie i  Joe Sanders 
na kontrabasie ciekawie zagęszczają mu-
zyczne przestrzenie prezentując impro-
wizatorską biegłość w partiach solowych, 
a saksofonista / klarnecista John Ellis na-
daje całości wyraźnego klimatu „smooth”.

Trudno po tym nagraniu orzekać o  in-
dywidualnym stylu któregokolwiek 
z  nich, co tłumaczy przeważnie młody 
wiek wykonawców, jak również wspo-
mniane ograniczenia stylistyczne. Gdyby 
każdy z  instrumentalistów „dawał cza-
du” po swojemu, trudno by było to tak 
zsynchronizować, aby finalnie powstał 
tak przystępny, „blue note’owy” miks. 
Ów ostatni przymiotnik nie jest przy-
padkowy. Choć propozycja Kendricka 
Scotta mogłaby spokojnie zasilić katalog 
na przykład wytwórni ACT, to jednak 
tchnie ona większą dozą iście amery-
kańskiego jazzu, a co za tym idzie – luza-
ckiego szwungu. Dla muzyków – dobra, 
współczesna prezentacja udanego zespo-
łowego grania, a  dla słuchaczy – przy-
jemna, choć nie pozbawiona ambicji mu-
zyka. Chciałoby się rzec – płyta idealna 
na pozimowe przebudzenie!

55 
 

Mamy za sobą

JazzPRESSu
numerów
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Anderson Ponty Band – Better Late Than Never

Barnaba Siegel 

barnaba.siegel@radiojazz.fm

Rattle, 2015 / www.rattlerecords.net

Może mnie mylić trochę pamięć 
(albo wiedza), ale mam wrażenie, 
że dopiero ostatnie 10 lat to czas 
realizowania przez muzycznych 
weteranów niespełnionych ma-
rzeń i projektów. Nic w tym zresztą 
dziwnego. Media społecznościowe 
i  cały przemysł info-rozrywkowy 
w  mgnieniu oka rozprzestrzeniają 
kluczowe informacje. Na przykład 
o  zbiórce pieniędzy na nowy album 
– kolejna zaleta nowych czasów.

I z tego też skorzystali muzycy wy-
dający się pozornie reprezentan-
tami dwóch różnych światów. Jon 
Anderson – wokalista kultowej pro-
gresywnej formacji Yes, Jean-Luc 
Ponty – skrzypek jazzrockowy, któ-
ry nagrał masę znakomitych płyt 
autorskich i  zapisał się w  historii 

także pionierskimi dla fusion al-
bumami oraz nagraniami z  Fran-
kiem Zappą i  Mahavishnu Orche-
strą. Jednak i muzycy Yes wyrażali 
zainteresowanie jazz rockiem, Pon-
ty natomiast fascynację koncepcyj-
ną formą albumów i malowniczy-
mi kompozycjami.

Przy wsparciu kilku starych współ-
pracowników skrzypka (wśród 
nich: Jamie Glasier i Rayford Grif-
fin), powstała bardzo kolorowa 
fuzja radosnego, pejzażowego 
stylu Ponty’ego z  patosem rocka 
progresywnego i  uroczo trącący-
mi myszką klawiszami. Podjąć się 
oceny tekstów nie zamierzam (bo 
rzadko mnie w  ogóle interesują), 
ale sam głos Andersona bardzo 
ładnie się starzeje i  zgrywa z  ca-
łością. Co zresztą bardzo cieszy, to 
brak widocznej przewagi, któregoś 
z  panów. Skorzystano z  samych 
znajomo brzmiących kompozycji. 
Nie ma tam szalonej wirtuozerii, 
nie czuję astralnej głębi i  jeśli tak 
na dobre zastanowić się, po co na-
grano ten album, to zdecydowanie 
dla tych oddanych od kilkudziesię-
ciu lat fanów. I żeby spełnić dawne 
marzenia. W  końcu lepiej późno 
niż wcale.
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JAZZ A CAPPELLA
Piosenki Louisa Armstronga i standardy wyśpiewy-
wane niegdyś przez Ellę Fitzgerald w nowoczes-
nych, aranżacjach na chór a cappella znajdą się w 
programie koncertu, który odbędzie się 14 kwietnia 
w Filharmonii Częstochowskiej. Wykona je 24-oso-
bowy Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium 
Cantorum pod kierownictwem Janusza Siadlaka. 
Działający od 2012 roku zespół ma na koncie wiele 
prawykonań utworów polskich kompozytorów. Zna-
ny jest również z bardzo wymagającego repertuaru 
rzadko goszczących na scenach dzieł Arvo Pärta, 
Ernsta Peppinga i Hugo Distlera.

LUBLIN JAZZ FESTIWAL
Trio Jachna – Mazurkiewicz – Buhl w programie 
Dźwięki ukryte oraz New Constellation z udziałem 
Michała Urbaniaka rozpoczną 17 kwietnia ósmą 
edycję Lublin Jazz Festiwal. Przez tydzień koncer-
tować będą również: Shalosh, Derek Brown, Ksawe-
ry Wójciński, Made In Jazz, Oleś Brothers & Antoni 
"Ziut" Gralak, Jimi Tenor & Kabu Kabu, Automatik, 
Irek Wojtczak Folk Five Polish Quintet, Marcus Stri-
ckland Twi-Life, Chicago Underground Duo, Manu 
Katché Unstatic, trio Brötzmann – Swell – Nilssen-
-Love i Namby Pamby Boy.

CAŁY TEN JAZZ! LIVE!: INTO INTERLUDE
Trio Into Interlude wystąpi 19 kwietnia w warszaw-
skim PROMie Kultury Saska Kępa w ramach cyklu 
Cały ten jazz! LIVE!. Into Interlude należy obecnie do 
najciekawszych młodych polskich zespołów łączą-
cych polską melodykę, elektryczne brzmienia i szero-
ką muzyczną skandynawską przestrzenność. W skład 
tria wchodzą: saksofonista Kuba Więcek, pianista 
Grzegorz Tarwid i perkusista Albert Karch.
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PARDON, TO TU: MIKOŁAJ TRZASKA SOLO
„Po wielu latach wewnętrznych wahań i wątpliwości, 
poczułem, że nadszedł czas, aby wejść do studia i na-
grać materiał na swoją pierwszą, solową płytę. Solo 
czyli sam na sam z saksofonem altowym, klarnetem 
basowym i saksofonem barytonowym. Nadszedł 
czas, kiedy nazbierało się we mnie dużo historii do 
opowiedzenia, wiele doświadczeń do przekazania” 
– wyznał Mikołaj Trzaska. Art ysta zaprezentuje ten 
nowy materiał 20 kwietnia podczas koncert u w war-
szawskim klubie Pardon, To Tu.

FESTIWAL MUZYKI FILMOWEJ KRZYSZTOFA KOMEDY
Tord Gustavsen na fort epianie solo oraz Krzesi-
mir Dębski Special Project Komeda otworzą 23 
kwietnia ósmą edycję Festiwalu Muzyki Filmowej 
Krzysztofa Komedy. Następnego dnia zagra Wła-
dysław „Adzik” Sendecki Komeda Project. Wszy-
scy wykonawcy zaprezentują specjalnie przygo-
towany na ten festiwal premierowy materiał, z 
utworami Krzysztofa Komedy we własnych aranża-
cjach. Koncert y odbywać się będą w Muzeum Hi-
storii Żydów Polskich Polin w  Warszawie. Będą im 
towarzyszyć pokazy fi lmów z muzyką Krzysztofa 
Komedy oraz wystawa fotografi i autorstwa Marka 
Karewicza Komeda w obiektywie.

KATOWICE JAZZART FESTIVAL
The Thing, RGG, Raphael Rogiński Solo, Yasmin 
Levy, Brussels Jazz Orchestra, Jack DeJohnette na 
fort epianie solo, Marcin i Bart łomiej Oleś Duo, Au-
kso in Motion, czyli połączeniem Motion Trio z or-
kiestrą kameralną Aukso pod batutą Marka Mosia 
oraz Selvhenter – to wykonawcy piątej edycji Kato-
wice JazzArt  Festival. Poza koncert ami odbywać się 
będą projekcje fi lmów: Burning Bright o trasie Fire! 
Orchestra, Miles Electric: A Diff erent Kind of Blue. Na 
wystawie Graphicology prezentowane będą prace 
ilustratora Philipa Paqueta, który jazzowe historie 
przeobraził w komiks. Festiwal potrwa od 25 do 30 
kwietnia.

Designated 
UNESCO Creative City

 

in 2015

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
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JAZZ NAD ODRĄ
Laureat Grand Prix ubiegłorocznego konkursu Jazzu 
nad Odrą – Vehemence Quartet z gościnnym udzia-
łem Leszka Możdżera otworzy 26 kwietnia tego-
roczną edycję tego wrocławskiego festiwalu. Tego 
samego wieczoru wystąpią jeszcze: Archie Shepp 
Quartet z Piotrem Wojtasikiem i Joris Teepe Quartet. 
Przez następne cztery dni publiczność będzie mogła 
posłuchać między innymi: kwartetu Darek Oleszkie-
wicz – John Abercrombie – Marc Copland – Joey Ba-
ron, Billy Childs Jazz Chamber Ensemble, projektu 
Adama Pierończyka z Jeanem Paulem Bourellym, 
Orlando le Flemingiem i Johnnem B. Arnoldem, Jana 
Lundgrena z Mattiasem Svenssonem. Festiwalowi 
towarzyszyć będzie wystawa okładek JazzPRESSu.

STARZY I MŁODZI, CZYLI JAZZ W KRAKOWIE
Zdobywca tegorocznej nagrody Grammy za muzykę 
do filmu Birdman – perkusista Antonio Sánchez z ze-
społem Migration rozpocznie 24 kwietnia 22. edycję 
festiwalu Starzy i Młodzi Jazz w Krakowie. Następ-
nego dnia na specjalnym koncercie pamięci Janusza 
Muniaka wystąpią artyści różnych pokoleń, którzy 
współpracowali z wybitnym krakowskim jazzmanem. 
W ramach festiwalu, do końca kwietnia zagrają jesz-
cze: Alfredo Rodriguez Trio, High Definition Quartet, 
Cracow Jazz Collective, trio Apostolis Anthimos –
Etienne Mbappe – Gary Husband.

WIOSNA JAZZOWA ZAKOPANE 2016
Od 29 kwietnia do 3 maja, w ramach Wiosny Jazzo-
wej w Zakopanem, po raz trzynasty zagości muzyka 
synkopowana na żywo. Zagrają między innymi: Apo-
stolis Anthimos, Gary Husband, Etiene Mbappe Trio, 
Mag Baley & Michał Wierba, Easy Rider, Villu Veski & 
Tango Conspiration, Ondrej Havelka Pearls of Swing, 
Leliwa Jazz Band, AMC Trio, Atom String Quartet & 
Nika Lubowicz, Śmietana Friends (Karolak, Napiór-
kowski, Baron, Czerwiński, Dębski), Wojciech Mazo-
lewski, Scott Henderson Trio. Festiwalowi 30 kwietnia 
towarzyszyć będzie Tatrzański Zlot Pojazdów Zabyt-
kowych.
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VEIN & GREG OSBY
Z okazji obchodzonego 30 kwietnia Międzynaro-
dowego Dnia Jazzu w Białołęckim Ośrodku Kultury 
w Warszawie wystąpi szwajcarskie trio Vein, którego 
gościem specjalnym będzie amerykański saksofoni-
sta Greg Osby. Osby jest czterokrotnym zdobywcą 
prestiżowej Jazz Journalists Award i laureatem na-
grody kompozytorskiej przyznawanej przez Doris 
Duke Foundation. Od lat osiemdziesiątych występo-
wał i nagrywał z największymi gwiazdami jazzu, taki-
mi jak: Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, Jack DeJoh-
nette, Steve Coleman, Jim Hall i Andrew Hill.

JAZZ NAD ODRĄ – ŚWIATOWY DZIEŃ JAZZU
Na Światowy Dzień Jazzu – 30 kwietnia – wrocławski 
festiwal Jazz nad Odrą przygotował w tym roku bo-
gaty i różnorodny program. Posłuchać będzie można 
Urszuli Dudziak z zespołem, specjalnej supergrupy 
w składzie: Tomasz Stańko, Leszek Możdżer, Zohar 
Fresco, Vitold Rek, Tadeusz Sudnik. Program złożony 
z muzyki Bronisława Kapera przedstawi Kuba Stan-
kiewicz. Zagra trio Ken Vandermark – Mark Tokar 
– Klaus Kugel. Na oddzielnym koncercie zgromadzo-
no wykonawców nawiązujących do muzyki etnicznej 
z Milo Kurtis Orkiestra Nanos, Andrzej Olejniczak 
Bask Quartet, Konikiewicz@Transgroove Trio. Tego 
dnia ogłoszony zostanie też zdobywca Grand Prix 
Jazz na Odrą 2016.

TRASA ADAM BAŁDYCH & HELGE LIEN TRIO  
– BRIDGES
Adam Bałdych i Helge Lien Trio rozpoczynają 3 maja 
niemal miesięczną trasę koncertową, podczas której 
prezentować będą międzynarodowej publiczności 
materiał ze swojego albumu Bridges. Artyści w maju 
wystąpią w Niemczech, Norwegii, Rumunii i Polsce. 
Polska część trasy przebiega przez: Lublin (11 maja 
– Teatr Stary), Chełm (12 maja – Chełmski Dom Kul-
tury), Warszawę (13 maja – Teatr Roma) i Suwałki 
(19 maja – Sala Królewska). Album Bridges, nagrany 
z norweskim trio i wydany w sierpniu 2015 roku, już 
trzecią płytą Adama Bałdycha nagraną dla prestiżo-
wej wytwórni ACT.
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WOJTEK JUSTYNA TREE... OH!?
– TRASA KONCERTOWA
Formacja Wojtek Justyna Tree... Oh! wyrusza 3 
maja w trasę koncert ową po Polsce. Do 12 maja 
grupa wystąpi w Wałbrzychu (3 maja – A Propos), 
Częstochowie (4 maja – Paradoks), Wrocławiu (5 
maja – Vert igo Jazz Club & Restaurant), Kluczbor-
ku (6 maja – Jazz Pub), Jaworznie (7 maja – Jazz 
Club Muzeum), Krakowie (8 maja – Harris Piano 
Jazz Bar), Warszawie (9 maja – Harenda), Łodzi 
(11 maja – Szafa) i Poznaniu (12 maja – Blue Note). 
Grupę tworzą holenderscy muzycy kierowani przez 
również mieszkającego w Holandii polskiego gita-
rzystę Wojtka Justynę.

12ON14: MACIEJ OBARA INTERNATIONAL QUARTET
Po uroczystym zainaugurowaniu 4 maja swo-
jej działalności w nowym miejscu specjalnym All 
Stars Jam Session już następnego dnia warszawski 
klub 12on14 rozpoczyna regularne koncert y. Jako 
pierwszy wystąpi Maciej Obara International Quar-
tet, czyli najnowszy projekt Macieja Obary z piani-
stą Dominikiem Wanią oraz skandynawską sekcją 
rytmiczną: Ole Mort enem Våganem na kontrabasie 
i Gardem Nilssenem na perkusji. Zespół ma w swo-
im dorobku płyty Live at Manggha i Komeda (obie 
wydane w 2013 roku) oraz nagrane w poszerzonym 
składzie Live in Mińsk Mazowiecki (2015).

DOBRY WIECZÓR JAZZ: DOROTA MIŚKIEWICZ
Dorota Miśkiewicz 16 maja koncert em Piano.pl, 
w warszawskim Teatrze Roma, złoży hołd polskiej 
pianistyce. Jako art ystka jazzowa zajmie się głównie 
dokonaniami polskich pianistów jazzowych. W pro-
gramie wieczoru znajdą się piosenki wykonane w ka-
meralnych duetach z wybitnymi pianistami różnych 
generacji, między innymi z: Włodzimierzem Nahor-
nym, Andrzejem Jagodzińskim, Leszkiem Możdże-
rem, Marcinem Wasilewskim, Krzysztofem Herdzi-
nem, Dominikiem Wanią i Piotrem Orzechowskim. 
Niektórym duetom z pianistami towarzyszyć będzie 
Atom String Quart et.
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Zadymka z lotu Ptaka
Marek Brzeski 

marek.brzeski@onet.pl

Sześciodniowe święto jazzu, kuksa-
niec dla wszystkich, którzy chcie-
liby wymazać jazz z  kulturalnej 
mapy Polski. Koncerty zaproszo-
nych gości, ale również konkurs 
młodych talentów, muzyczne 
happeningi, wystawy oraz liczne 
imprezy towarzyszące. Wybrane 
koncerty transmituje telewizja 
muzyczna Mezzo Live HD, nadając 
festiwalowi rangę wydarzenia mię-
dzynarodowego. Występy odbywa-
ją się w Bielsku, a finałowy w sali 
NOSPR-u w  Katowicach. Najważ-

niejszym elementem festiwalu są 
jednak płatne koncerty, w większo-
ści odbywające się w klubie Klimat, 
znajdującym się w Galerii SFERA.

Hasło galeria handlowa nie wpły-
wa na mnie najlepiej. Występy 
muzyków czy aktorów w  takich 
miejscach zawsze działają na mnie 
jak płachta na byka. Jest to sprowa-
dzenie kultury do poziomu wabika 
przy zakupach proszku do prania, 
cały organizm się buntuje. Niektó-
rzy mówią: „takie czasy”. Ja uwa-
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Lotos Jazz Festival 18. Bielska Zadymka Jazzowa, 

1-6 marca 2016 r.
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ła, reflektory oświetlają scenę. Nic. Kilka minut po 
19:30 wychodzi do mikrofonu Jerzy Batycki, prowa-
dzący cały festiwal, wita się z publicznością i z re-
fleksją w głosie oznajmia: „Ma być szybko i spraw-
nie (oddech – przyp. MB). Nic nie będzie ani szybko 
ani sprawnie...” Schodzi. Po jakimś czasie pojawia 
się w  towarzystwie Jana Ptaszyna Wróblewskiego 
oraz pozostałych organizatorów. Trochę rozmawia-
ją ze sobą, trochę z publicznością, przedstawiają sie-
bie, wyniki konkursu. Wyszli na scenę jakby przy-
padkiem. Lubię luzik. Też jestem zdania, że nie ma 
się dokąd spieszyć.

Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki prze-
niosłem się w  dawne czasy, gdzie „prawdziwe ży-
cie” toczyło się za kulisami, a na scenę wychodzo-
no w przerwie. Jest, poza tym, taka maniera wśród 
niektórych „weteranów”, aby ustawiać publiczność 
w roli osób przysłuchujących się rozmowie. Nie mó-
wię, że tak jest źle. To można nawet polubić, trzeba 

żam, że każde czasy tworzą ludzie, 
to od nich zależy, jak będzie po-
strzegana kultura.

Klub Klimat oddzielony od czę-
ści handlowej pozwala skutecznie 
odizolować się od ludzi robiących 
zakupy. Duże wnętrze z  akcepto-
walną akustyką umożliwia robie-
nie imprez na przyzwoitym pozio-
mie. Ciekawy wydarzenia i miejsca 
przyjechałem do Bielska we  wto-
rek, 1 marca, odpowiednio wcześ-
nie i punktualnie o 19:20 usiadłem 
na swoim miejscu.

Dzień I - Phronesis Trio, 
China Moses – Klub Klimat

Godzina 19:30, przygaszone świat-

Jasper Høiby, Anton Eger, fot. Barbara Adamek
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tylko mieć odpowiedni dystans i inny stosunek do 
czasu.

Tradycyjnie elokwentny Jan Ptaszyn Wróblewski 
odczytał werdykt jury i po kilku improwizowanych 
wystąpieniach pozostałych organizatorów koncert 
ruszył o godzinie  20:00.

Jako pierwszy wystąpił zespół Phronesis. Między-
narodowe trio założone przez duńskiego basistę Ja-
spera Høiby’ego, w którym oprócz lidera grają Bry-
tyjczyk Ivo Neame na fortepianie oraz Szwed An-
ton Eger na perkusji. Zdaniem magazynu Jazzwise 
jeden z  najbardziej ekscytujących zespołów jazzo-
wych na świecie.

Faktycznie coś w tym jest. Znakomity time, wzoro-
wa komunikacja – trzech równorzędnych artystów 
skupionych na muzycznej rozmowie. Ich improwi-
zacje pozbawione technicznych popisów sprawiały 
wrażenie skupionych wokół wspólnej idei, jakiegoś 
wspólnego muzycznego świata. To wartościowy ze-
spół proponujący dobry jazz, wymagający skupie-
nia, operujący niuansami i ciszą. Nie jestem tylko 
pewien czy klub ze swoim gwarem, barem i głoś-

nymi rozmowami sprzyjał uwa-
dze. Trochę szkoda, tym bardziej, że 
występ można zaliczyć do bardzo 
udanych.

W części drugiej wystąpiła China 
Moses z  zespołem. Amerykańska 
wokalistka, córka Dee Dee Bridge-
water, poruszająca się w  obszarze 
jazzu, R&B, soulu i popu. Związana 
z wytwórniami Blue Note Records, 
EMI, UMG, wydała do tej pory pięć 
solowych albumów.

Klimatycznie koncert całkowicie 
różny od Phronesis. Elektryczny 
zespół, mocny soul, repertuar pro-
mujący jej najnowszą płytę, mającą 
ukazać się za kilka miesięcy. 
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Lubię taką muzykę, czekałem na 
ten występ i  właściwie się nie za-
wiodłem. China w  bardzo dobrej 
formie, znakomity głos, brzmienia, 
których często słucham w  domu. 
Niejasnym punktem był jedynie 
zespół. Mam w pamięci koncert na 
Jazz Baltica z 2015 roku, który zagra-
ła w  innym składzie. „Zawodowi” 
muzycy, recital przygotowany od 
początku do końca.

Koncert na Lotos Jazz Festiwal wy-
padł trochę jak próba nowej ka-
peli. Z poprzedniego składu został 
saksofonista, pozostali wyraźnie 
odstawali, szczególnie jeśli chodzi 
o  znajomość repertuaru. Odnio-
słem wrażenie, że niektórych ak-
centów dopiero się uczą...

Dzień II – Z lotu Ptaka, czyli 
80 lat Jana Ptaszyna Wrób-
lewskiego – Teatr Polski 
w Bielsku-Białej

Teatr wypełniony po brzegi, ścisk, 
duszno, ale w odróżnieniu od klubu 
studyjna akustyka i atmosfera wo-
kół milsza. Drugi dzień był dniem 
szczególnym. Występowali: laure-
at tegorocznego konkursu Global 
Schwung Quintet oraz zaprosze-
ni przez jubilata – Atom String 
Quartet, Maciej Obara Quartet, 
Myrczek & Tomaszewski i  Paweł 
Kaczmarczyk Trio. Na zakończenie 
zagrał sam Jan Ptaszyn ze  swoim 
sekstetem.

Wspaniały wieczór. Takie małe święto polskie-
go jazzu. Już na samym początku zaskoczył mnie 
poziom tegorocznych laureatów. Swoboda, wyso-
kie umiejętności (szczególnie gitarzysty), dojrzałe 
brzmienie – słuchanie ich to czysta przyjemność. 
Nawet, jeśli na upartego, doszukiwać by się różnych 
inspiracji, to w  ogólnym rozrachunku odniosłem 
wrażenie, że grali przede wszystkim „siebie”, a  to 
duża wartość.

Po przerwie jako pierwszy wystąpił Paweł Kacz-
marczyk ze  swoim trio. Wszechstronni muzycy, 
o dużej wrażliwości. Muzyka nostalgiczna, czasem 
wzruszająca, w  miejscach dynamicznych lekko 
„szesnastkowa”. Z przyjemnością odnalazłem kli-
mat Sunrise z ich ostatniej płyty Something Personal. 
To jakiś cud, że w tym technicznym świecie istnieją 
takie zespoły. Udany występ.

Paweł Kaczmarczyk, Maciej Obara Quartet, fot. Barbara Adamek
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Maciej Obara to trochę inna baj-
ka. Jazz nowoczesny w  układzie: 
saksofon, bas, perkusja i fortepian. 
Improwizacje z  pogranicza free 
jazzu daleko odbiegały od klima-
tów proponowanych przez pozosta-
łe zespoły. Stylistyka wymykająca 
się słowom, zmuszająca do współ-
uczestnictwa w  emocjach, wyma-
gająca skupienia.

Bardzo miłym akcentem był wy-
stęp trzeciego wykonawcy. Duet 
Myrczek & Tomaszewski to rodzaj 
deficytowej elegancji, taki świat za-
giniony. Mimo iż nie jestem wielbi-
cielem prostych melodii, mógłbym 
ich słuchać w  nieskończoność, 
a  pianiście zabroniłbym wstawać 
od fortepianu.

Atom String Quartet kładzie na łopatki. Dwoje 
skrzypiec, altówka i wiolonczela – czwórka znako-
mitych instrumentalistów i improwizujących soli-
stów. Genialny zespół i fantastyczny występ. Smutni 
są ludzie, dla których znajomość kwartetów smycz-
kowych kończy się na promowanej w telewizji Gru-
pie MoCarta.

Recital zespołu kończy część drugą wieczornego kon-
certu. Na scenie pojawiają się organizatorzy, przed-
stawiciele Lotosu i świata polityki. Składają serdecz-
ne życzenia jubilatowi, po czym po odśpiewaniu 
tradycyjnego „sto lat”, ogłaszają przerwę i zapraszają 

Jan Ptaszyn Wróblewski, Henryk Miśkiewicz, Wojciech Myrczek, 
fot. Barbara Adamek
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na degustację urodzinowego tortu. 
No tak, słuchając w radiu Jana Pta-
szyna Wróblewskiego zapominamy 
o  upływającym czasie. Ikona pol-
skiego jazzu kończy właśnie 80 lat! 
Kłaniamy się z sympatią.

Część trzecią i  ostatnią wypełnił 
sekstet Jana Ptaszyna Wróblew-
skiego. Choć nic szczególnie wyjąt-
kowego się nie wydarzyło, występu 
słuchałem z przyjemnością. Mistrz 
w  dobrej formie i  dobrym towa-
rzystwie, a  dawno nie słuchany 
przeze mnie Henryk Miśkiewicz 
przypomniał, że jest jednym z cie-
kawszych polskich saksofonistów. 
Piękny wieczór. 

Wyszedłem z teatru z mieszanymi 
uczuciami. Z jednej strony zauro-
czony wspaniałymi wykonawcami, 
z  drugiej z  poczuciem żalu, a  na-
wet złości. Zdałem sobie sprawę, że 
tych zespołów, na co dzień, właści-
wie nigdzie nie zobaczymy, ani nie 
usłyszymy. Kraj, który ma tak wielu 
utalentowanych muzyków, z  jakąś 
obłąkańczą determinacją promuje 
tandetę i  kulturę masową w  naj-
gorszym tego słowa znaczeniu.

Dzień III – Bireli Lagrene 
Electric Quartet, Dave Holand 
Trio – Klub Klimat

Godzina 19:30, przygaszone światła, 
szum typowy dla klubu z  barem. 
Godzina 19:50 wychodzi nieśmia-

ło zza kulis prowadzący i  donośnym głosem, jak 
przed walką bokserską zapowiada występ zespołu 
Biréli. Nic. Schodzi. Po chwili na scenie pojawia się 
drugi prowadzący i informuje, że zespół wystąpi za 
dziesięć minut, o  20:00. Jednym słowem – witamy 
ponownie w klubie...

Pierwszym wykonawcą był Biréli Lagrène Elec-
tric Quartet. Już po pierwszym utworze, nie tracąc 
podziwu dla środowego „dnia polskiego” coś mi 
w  uchu zaszeptało, że „żarty się skończyły”. Bireli 
to pierwsza liga poza wszelką wątpliwością. Nieby-
wały technik, jeden z  tych, którzy grają wszystko 

Biréli Lagrène, Franck Wolf, fot. Barbara Adamek
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w  dowolnym tempie i  o dowolnej 
porze. Wirtuoz w pełni zasługujący 
na przydomek „cudowne dziecko”, 
jakim lubią go obdarzać krytycy – 
jakby urodził się z gitarą. Towarzy-
szyli mu znakomici muzycy – na 
saksofonie Franck Wolf, na orga-
nach Hammonda Jean-Ives Jung 
oraz Jean-Marc Robin na perkusji. 
Ten ostatni, mimo że nie zachwy-
cał tak błyskotliwymi solówkami 
jak pozostali, wyróżniał się genial-
nym timem. On nie grał rytmu, 
on płynął z  rytmem perfekcyjnie 
spajając zespół. Urzekła mnie ra-
dość z  grania, jaką widziałem na 
twarzach muzyków. Radość, która 
udzieliła się również publiczności 
nagradzającej owacjami każdą im-

prowizację. No, może oprócz kobiety siedzącej przy 
stoliku obok, starającej się przekrzyczeć artystów 
opowieściami o  mizernym asortymencie w  skle-
pach z sukienkami.

W części drugiej wystąpił Dave Holland ze swoim 
trio. Inna muzyka, bardziej wymagająca, dla wielu 
siedzących na antresoli za trudna. Pierwotnie miał 
przyjechać z  gitarzystą Kevinem Eubanksem. Jak 
to jednak czasem bywa, gitarzystę zastąpił Chris 
Potter na saksofonie, a  na perkusji zagrał Obed 
Calvaire.

Legendarny basista, mający na swoim koncie 
współpracę z takimi wykonawcami jak Pat Methe-
ny czy Herbie Hancock, na Bielską Zadymkę przyje-
chał z programem jazzu nowoczesnego. Pogranicze 
free z mocnym funkowym rytmem. Bardzo dobre 
improwizacje, rewelacyjny duet saksofonu z perku-
sją – mocny skład. Przy braku instrumentu harmo-
nicznego dotarcie do szerszej publiczności jest za-
wsze arcytrudne. Holland nie miał z tym najmniej-
szego problemu – tak objawia się klasa artysty.

Dave Holland

Maceo Parker
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Dzień IV – Okolice jazzu – Slowly Rolling 
Camera, Maceo Parker – Klub Klimat

Dzień czwarty – Okolice jazzu – był ostatnim dniem 
w  Bielsku, jeśli nie liczyć sobotniego koncertu 
w schronisku na Szyndzielni. Finał festiwalu prze-
widziano bowiem na niedzielę w  sali NOSPR-u 
w  Katowicach. Nie mam nic przeciwko okolicom 
jazzu, mam wiele przeciw „okolicom publiczności”. 
Na piątkowy koncert w  Klubie Klimat wpuszczo-
no prawdopodobnie tak zwane „stoliki zakładowe”, 
czyli grupy zmęczonych tygodniem pracowników 
korporacji, którzy nie przyszli posłuchać muzyki, 
tylko, wyrażając się potocznie, „zapić mózgi” i odre-
agować tydzień. Stoły na antresoli zastawione hek-
tolitrami wódki i wydzierający się w niebogłosy, na-
zwijmy ich, yuppies. Oburzające.

Wracając do muzyki, w  pierwszej części wystąpił 
Slowly Rolling Camera, jedyny chyba zespół, któ-
ry nie zostawił mi w pamięci jakiegoś sensownego 
śladu. Pisząc te słowa posiłkuję się nagraniami za-
rejestrowanymi przez TV Arte, aby odświeżyć pa-
mięć i przypomnieć sobie coś więcej. To prawdopo-
dobnie całkiem ambitny zespół i  ciekawi muzycy. 

Trochę jazzu, miejscami nastrojo-
wo, sentymentalnie, może i klubo-
wo. Z pewnością jednak to nie ten 
klub i nie ta stojąca publiczność (w 
tym dniu nie było miejsc siedzą-
cych) – pomylono miejsce i czas. Pi-
jackie ryki na antresoli chwilami 
zagłuszały muzykę, całkowicie ig-
norowano improwizacje, o zwróce-
niu jakiejkolwiek uwagi na klimat 
nie wspomnę. Pojawiły się również 
problemy techniczne z  nagłośnie-
niem. Śpiew wokalistki był zupeł-
nie nieczytelny, nawet w chwilach 
grupowego połykania wódki, kiedy 
robiło się trochę ciszej.

Prawdziwą gratką tego wieczoru był 
występ w drugiej jego części Maceo 

Greg Boyer

Chris Potter
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Parkera. Pojawił się prawie w tym samym składzie, 
co na letnich koncertach w Wiedniu, w 2015 roku, 
z tą tylko różnicą, że na perkusji zamiast Dennisa 
Chambersa zagrała fantastyczna Nikki Glaspie.

Jeszcze jakiś czas temu perkusja czy gitara basowa 
wydawały się być „zarezerwowane” dla mężczyzn. 
Dzisiaj nie ma barier, granic ani różnic. Nikki to 
świetna perkusistka, znakomity technik, punk-
tualna aż do bólu. Patrzyłem zachwycony, jak peł-
na uśmiechu grała równocześnie świetnie się ba-
wiąc. W ogóle była to rewelacyjna funkowa kapela. 
Chwilami wydawało mi się, że przy nich legendar-
ny Earth Wind & Fire są wypaloną historią. Praw-
dziwymi „smaczkami” były przerywniki muzycz-
ne grane przez pianistę Willa Boulwarego solo lub 
w  duecie z  Maceo Parkerem. Genialnie urokliwą 
solówkę na perkusji zagrała Nikki Glaspie. Gdyby 
nie pewne „ale” można by zaliczyć ten wieczór do 
jednego z najlepszych.

Co było nie tak? Część klientów baru, bo trudno ich 
nazwać publicznością. Zupełnie nie zainteresowani 
muzyką tak głośno krzyczeli do siebie przy wódce, 
że czasami kompletnie zagłuszali muzykę. Całości 

dopełniały pijane „zombi” włóczące 
się między publicznością i  zdewa-
stowane tego wieczoru toalety.

Dzień VI – Terence Blanchard 
z zespołem, Narodowa Orkie-
stra Symfoniczna Polskiego 
Radia w Katowicach oraz goś-
cinnie Dee Dee Bridgewater, 
China Moses i  Becca Stevens 
– NOSPR Katowice

Ktoś, kiedyś powiedział, że Kraków 
jest kulturalną stolicą Polski. Chy-
ba po pijanemu. Kraków do dzisiaj 
nie ma sali koncertowej z  praw-
dziwego zdarzenia, w  Krakowie 
prawie nic się nie dzieje, a patrząc 
na repertuar Filharmonii Krakow-
skiej widać jak na dłoni brak więk-
szych ambicji. Do Katowic przyje-
chałem już po zmroku i  wysiada-
jąc na parkingu przed NOSPR-em 
poczułem się jak w  metropolii. 
Nowy budynek Narodowej Orkie-
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stry robi wrażenie. Nowoczesne 
wnętrze, piękna sala i  znakomi-
ta akustyka. Gdybym miał więcej 
czasu przyjeżdżałbym tu na kon-
certy co tydzień. Jest pięknie.

Wieczór był wyjątkowy – Terence 
Blanchard i  jego muzyka filmo-
wa. Już po kilku dźwiękach or-
kiestry wiedziałem, że to będzie 
piękny koncert. Na ekranie nad 
sceną wyświetlano tytuły jego fil-
mów i  pojedyncze klipy. Znaczną 
część z  nich widziałem, nie zdając 
sobie sprawy, jak piękna muzyka 
towarzyszy tym obrazom. Pierw-
szym gościem, który wystąpił była 
Dee Dee Bridgewater śpiewająca 
piosenkę z  filmu Bamboozled. Nie 
zrobiła na mnie większego wraże-
nia (poza wyglądem), ale jak czas 
pokazał najlepsze wejście miała 
przed sobą.

Becca Stevens bardzo uroczo za-
śpiewała piosenkę z  filmu Clo-
ckers. Młodziutka, z lekką manierą 
Simply Red, trochę nieśmiała, ale 
wzbudzająca sympatię. Ważnym 
punktem w dramaturgii przedsta-
wienia była muzyka z  filmu Mal-
colm X, a  szczególnie krótki film 
poświęcony działaczowi na rzecz 
praw czarnoskórych mieszkańców 
Malcolmowi Little. Fragment, zwa-
żywszy, że Malcolm przeszedł na 
islam i był zwolennikiem stosowa-
nia przemocy w  walce z  białymi, 
w  kontekście ostatnich wydarzeń 

związanych z  imigrantami i  terroryzmem, nieco 
kontrowersyjny. 

Z drugiej strony słuchając lektora opowiadającego 
o  dumie i  miłości, a  szczególnie Nelsona Mandeli 
mówiącego o szacunku dla istoty ludzkiej, „tej tutaj, 
w tym dniu, w tym społeczeństwie i na tej ziemi...”, 
nie sposób nie odnieść wrażenia, że wśród czarno-
skórej społeczności USA istnieje olbrzymie poczu-
cie krzywdy. Co najsmutniejsze – uzasadnione.

Bardzo korzystnie wypadł występ Chiny Moses. 
Pokazała się z  zupełnie innej strony niż w  galerii 
handlowej pierwszego dnia festiwalu. Dojrzała, 
świadoma własnej wartości artystka.

Po przerwie, w  drugiej części, zrobiło się bardziej 
swobodnie. Pierwszy utwór Terence wykonał bez 
towarzyszenia orkiestry, tylko ze swoim zespołem. 
Jak na prawdziwy jazz przystało pojawiło się wię-
cej swobody i  improwizacje nagradzane brawami. 
Przegląd twórczości filmowej powrócił obrazem 
25th Hour z bardzo ładną i nastrojową muzyką. Po 
nim Becca Stevens i piosenka z filmu Jungle Fever. 
Powinienem się przyznać, że w ogóle jej wcześniej 
nie znałem. Muszę jak najszybciej nadrobić zale-
głości. Becca Stevens to bardzo ciekawa wokalist-
ka. Klasę pokazała również Dee Dee Bridgewater, 
znakomicie uzupełniając śpiewem solowe partie 
Blancharda. Koncert zakończył się ogólną zabawą, 
w której artyści prowadzeni przez Dee Dee Bridge-
water opuścili scenę i wmieszali się w publiczność 
prowokując wspólny śpiew. „Dziecko sceny”, Brid-
gewater, królowała poruszając się wśród słuchają-
cych. Publiczność nagrodziła koncert owacjami na 
stojąco, długo nie chcąc wypuścić artystów ze sceny. 
Piękny koncert i piękny finał festiwalu.

Świat bez sztuki nie istnieje.
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Huczne urodziny? Mało powiedziane!
Piotr Rytowski 

rytowski.jazz@gmail.com Warszawa, Pardon, To Tu, 6-10 marca 2016 r.

Pięciodniowa rezydencja Petera 
Brötzmanna w  warszawskim klu-
bie Pardon, To Tu byłaby świętem 
dla fanów jazzu niezależnie od to-
warzyszących jej innych okoliczno-
ści. Ale tym razem było to szczegól-
ne świętowanie – guru freejazzo-
wego saksofonu obchodził podczas 
imprezy swoje 75. urodziny.

To było niezwykłe pięć dni. Ze-
staw muzyków jaki pojawił się 
w  Warszawie z  Brötzmannem, 
składy w  jakich muzycy występo-
wali na scenie, atmosfera w klubie 
– wszystko to kolejne argumenty 

za tym, że śmiało możemy mówić 
o wydarzeniu bezprecedensowym! 
Chociaż nie mogłem uczestniczyć 
we  wszystkich koncertach, to je-
stem przekonany, że dwa wieczory 
spędzone w  Pardon, To Tu pozwo-
liły mi dostatecznie głęboko zanu-
rzyć się w nastroju tego święta.

Pierwszego dnia tego Brötzman-
nowskiego mini-festiwalu, na roz-
grzewkę przed czterodniowym 
maratonem koncertowym, wi-
dzowie mogli zobaczyć dokument 
Petera Sempela Rohschnitt Peter 
Brötzmann. Była to polska premie-
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ra filmu. Jako że tego dnia przypadały właśnie 
urodziny mistrza, nie obyło się bez urodzinowego 
tortu.

Drugi dzień był już wypełniony muzyką. Rozpoczął 
się koncertem duetu: Toshinori Kondo i  Heather 
Leigh. Choć mogę się spotkać z  zarzutami, że naj-
pierw powinienem wymienić kobietę, to ze wzglę-
du na fakt, że mówimy tu o muzyce, a nie o kon-
wenansach, zdecydowanie utrzymam tę kolejność. 
Kondo grał w  tym duecie rolę pierwszoplanową. 
Już od pierwszych dźwięków budował swą trąbką 
przestrzenne, czasem wręcz hipnotyczne brzmie-
nie. Początkowo do dźwięku trąbki dodany był tyl-
ko silny pogłos, ale z czasem mogliśmy poznać cała 
gamę efektów charakterystycznych dla gry tręba-
cza. Brzmienie instrumentu oscylowało pomiędzy 
szumami i niezwykle wysokimi piskami a energe-
tycznymi wybuchami pełnego, silnego tonu. Towa-
rzysząca Kondo gitarzystka wydobywała delikatne 
dźwięki ze  swojej elektrycznej gitary hawajskiej 
(pedal steel gitar), które potęgowały wrażenie od-
realnienia całej sytuacji. Często, kiedy Toshinori 
Kondo wzmagał energię trąbki, Leigh spowalniała 
swoją grę – tak aby „bilans energetyczny pozostał 
constans” – niezmiennie na wysokim, satysfakcjo-
nującym słuchaczy poziomie. Mieliśmy okazję po-
znać różne oblicza trębacza – zarówno brzmienie 
niemal czystej trąbki jak i  obudowane przez całe 
spektrum przetworników – do czego artysta nas 
przyzwyczaił. Im dłużej trwał set, tym bardziej 
robiło się onirycznie – czasem nawet zbyt sennie – 
przede wszystkim za sprawą Heather Leigh, której 
gra była moim zdaniem nieco zbyt monotonna.

Po tej dawce hipnotycznych dźwięków w  klubie 
eksplodował dynamit. Na niewielkiej scenie zro-
biło się ciasno. Już dwie rozstawione perkusje zaj-
mowały większość powierzchni, do tego wibrafon, 

kontrabas i  skromnie, na skraju 
sceny sam Brötzmann. Obok niego 
– Jason Adasiewicz na wibrafonie, 
John Edwards na kontrabasie, Ste-
ve Noble na perkusji i niezapowia-
dany wcześniej drugi perkusista – 
Hamid Drake.

Długa forma improwizowana, jaką 
wykonali muzycy, była wirtuozer-
skim popisem free jazzu. Jej tem-
po i  intensywność zmieniały się 
wielokrotnie – doświadczaliśmy 
przypływów i  odpływów, prze-
żywaliśmy huragany dźwięków 
i  następujące po nich ukojenia. Te 
spokojniejsze momenty przywo-
dziły mi na myśli, uduchowione, 
kontemplacyjne free z późnych lat 
sześćdziesiątych. Jako słuchacz bez 

Peter Brötzmann, fot. Jarek Misiewicz
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zastanowienia mogę powiedzieć, że na scenie mie-
liśmy samych mistrzów, jako widz – muszę wyznać, 
że show skradł wibrafonista Jason Adasiewicz. Jego 
energia, niesamowite, czasem wręcz deliryczne ru-
chy przy instrumencie przykuwały uwagę widow-
ni. Używał wszystkich technik gry – grał dwoma, 
trzema, czterema pałkami, smyczkiem – ale nie 
tylko włosiem po krawędziach sztabek, ale także 
prętem – uderzając nim w  ich powietrznię, grał 
na rurach rezonansowych, a przy tym wszystkim 
robił to niesamowicie widowiskowo. W  warstwie 
muzycznej wibrafon był równie ważny – stanowił 
kontrapunkt, w stosunku do ostro grającego Brötz-
manna i sekcji. Zdecydowanie poszerzał spektrum 
dźwięków. Całość była głośna, energetyczna i  po 
prostu rewelacyjna.

Trzeci set rozpoczął się dosyć niespodziewanie. Na 
scenie pojawił się Han Bennink, usiadł za perkusją 
i po chwili, poświęconej na sprawdzenie / popra-
wienie ustawienia bębnów, po prostu zaczął grać... 
Set nie był jednak występem solowym. Po chwili 
dołączył do niego Jason Adasiewicz. Duet dał świet-
ny występ. Opisując poprzedni set komplemento-
wałem Adasiewicza za jego sceniczną energię i po-

mysłowość – tym razem to 73-letni 
Bennink oczarował wszystkich 
swoją inwencją, wirtuozerią i sce-
niczną charyzmą! W jego grze na 
równych prawach egzystowały za-
równo swobodne free jak i pulsu-
jący swing. Miło było słuchać i pa-
trzeć jak ten doświadczony muzyk 
bawi się różnymi perkusyjnymi 
trikami, cieszy się graniem i dzieli 
się swoją radością ze słuchaczami. 
Jason Adasiewicz dotrzymywał 
mu kroku, grając równie dobrze, 
jak w  obecnym przed chwilą na 
scenie kwintecie.

W czasie następnych dwóch dni 
mogliśmy zobaczyć kolejne kon-
figuracje muzyków, których sły-
szeliśmy w  poniedziałek. Nowym 

Han Bennink

Toshinori Kondo
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elementem w tym zestawie był tylko Alexander von 
Schlippenbach. Ale po kolei. Trzeciego wieczoru wy-
stąpili: Toshinori Kondo z Johnem Edwardsem i Ha-
nem Benninkiem, następnie Peter Brötzmann w du-
ecie z Heather Leigh a na zakończenie wspomniany 
Alexander von Schlippenbach, John Edwards i Steve 
Noble.

Kolejnego dnia koncert składał się wyjątkowo tylko 
z dwóch setów: rozpoczął kwartet – Heather Leigh, Ja-
son Adasiewicz, John Edwards i Steve Noble, a w dru-
giej części na scenie pojawili się Peter Brötzmann, 
Alexander von Schlippenbach, Toshinori Kondo oraz 
Han Bennink. Niestety nie byłem, nie słyszałem, nie 
widziałem. Nie pozostaje mi nic innego, jak założyć, 
że były równie dobre jak te, w których uczestniczy-
łem i przejść do wielkiego finału czyli piątego dnia 
rezydencji Petera Brötzmanna w Pardon, To Tu.

Ostatni dzień koncertowy rozpoczął, podobnie jak 
pierwszy – duet. Tym razem był to Alexander von 
Schlippenbach i  Han Bennik, grający tym razem 
tylko na werblu. Tylko?! Bennik dał popis perkusyj-
nej wirtuozerii, ale też kreatywności i po raz kolej-
ny ogromnej radości z grania. Mimo że za fortepia-
nem siedział Alexander von Schlippenbach i  grał 
naprawdę świetnie, to odnosiłem wyrażenie, że 
słucham koncertu na werbel z akompaniamentem 
fortepianu, a  nie występu duetu. Charyzma Ben-
nika wzięła we władanie cały klub. Muzyk używał 
mnóstwa technik, mieszał style, tłumił werbel ręcz-
nikiem i stopą, w pewnym momencie grał nawet us-
tami (choć może trudno to sobie wyobrazić – trzeba 
było zobaczyć…). W końcówce występu perkusista za-
mienił werbel na drewniany stołek, na którym grał 
równie sprawnie i efektownie. Widać było, że Ben-
nik bawi się świetnie – kiedy pot zaczął już widocz-
nie występować na jego czole, przewiązał je banda-
ną i grał dalej z niegasnącym zapałem. Artyści, ku 

nieskrywanej radości perkusisty, 
zagrali trzy bisy!

Drugi, główny set tego wieczoru to 
wydarzenie zapowiadane od same-
go początku przez organizatorów 
– niemal wszyscy muzycy, których 
widzieliśmy do tej pory razem na 
scenie! Niewielka scena Pardon, To 
Tu (i tak tym razem powiększona) 
była tak zastawiona sprzętem, że 
muzycy musieli wchodzić na nią 
z dwóch stron, bo przemieszczenie 
się z  prawej na lewą jej część było 
niemożliwe. Ale rzecz jasna, mimo 
zajmowanej powierzchni nie 
sprzęt zdominował scenę. Przed 
publicznością pojawili się: Peter 
Brötzmann, Jason Adasiewicz, John 
Edwards, Toshinori Kondo, Steve 

Heather Leigh, fot. Jarek Misiewicz
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Noble, Alexander von Schlippenbach oraz dwóch 
młodych polskich muzyków, których nie słyszeli-
śmy podczas poprzednich koncertów – Mateusz Ry-
bicki i Zbigniew Kozera.

Występ rozpoczął zgiełk głośnego free – fala nie-
okiełznanej energii popłynęła w  stronę słuchaczy. 
Po chwili z tego kłębowiska dźwięków wyłoniły się 
tony trąbki Kondo i wibrafonu Adasiewicza, tworząc 
magiczną wręcz aurę. Potem znów kolejno włączały 
się pozostałe instrumenty i muzyka stawała się bar-
dzo dynamiczna. Warto zaznaczyć aktywną obec-
ność Polaków na scenie – szczególnie klarnecisty, 
który miał kilka solowych popisów, w trakcie któ-
rych pokazał, że może bez kompleksów występować 
na scenie z tuzami pokroju Brötzmanna. Czuć było 
doskonałe porozumienie między muzykami. Utwór 
zmieniał tempo – obfitował zarówno we fragmen-
ty bardzo energetyczne, szalone oraz takie, gdzie to 
szaleństwo przybierało postać oniryczną, stawało 
się szalonym snem. Przestrzenne brzmienia trąb-
ki i wibrafonu zmieniały koloryt muzyki, działając 
niejako w innej płaszczyźnie niż reszta instrumen-
tów. Nie można nie wspomnieć o niespożytej ener-
gii Benninka. Perkusista, nie przejmował się, kiedy 
od dynamicznej gry spadł ze statywu jeden z talerzy. 

Kiedy zespół nieco się uspokajał, 
zwalniał obroty – on dynamizował 
grę, jakby mówił: „Panowie tempo, 
tempo, nikt na was nie będzie cze-
kał!” To on znów zachęcał cały ze-
spół (i podkręcał publiczność) do 
bisowania.

Po zakończeniu tego setu Brötz-
mann podziękował organizatorom 
i publiczności. Przyznał, że sam nie 
spodziewał się takich 75. urodzin 
i  to spędzonych w  Warszawie. Nie 
pożegnał się jednak jeszcze ze słu-
chaczami. Nie mogło zabraknąć ju-
bilata w ostatnim, wieńczącym pię-
ciodniowe święto występie. Obok 
niego na scenie pojawili się Toshi-
nori Kondo, Heather Leigh i  Han 
Bennink, który ponownie stał się 
energetycznym centrum składu. 
Dzięki mniejszej liczbie muzyków 
na scenie mogliśmy doświadczyć 
większej selektywności dźwięków. 
Choć w dalszym ciągu słuchaliśmy 
free-improwizacji, muzyka miała 
łagodniejszy charakter. Dobry kon-
cert na zakończenie tego wyjątko-
wego, muzycznego maratonu. A po-
tem długie, długie oklaski…

Może paradoksem jest to, że w całej 
tej relacji najmniej pisałem o  sa-
mym Brötzmannie. Nie był to za-
bieg świadomy i sam musiałem się 
zastanowić, dlaczego tak się stało. 
Odpowiedź jest prosta – Brötzmann 
to Brötzmann. Nic więcej na ten te-
mat nie trzeba!.

Peter Brötzmann, fot. Jarek Misiewicz



JazzPRESS, kwiecień 2016       |71

Krzysztof Komorek 

donos_kulturalny@wp.pl

Brad Mehldau solo, Wrocław, 

Narodowe Forum Muzyki, 12 marca 2016 r.

20:05 – Zaczyna się.

22:05 – Intermezzo B-dur Johannesa 
Brahmsa, Yesterdays Jerome’a Ker-
na, ’Til I  Die Briana Wilsona, I  Fall 
In Love Too Easily 
Jule’a Styne’a, Don't 
Think Twice It's All 
Right Boba Dylana, 
And I Love Her spółki 
Lennon-McCartney, 
This Here Bobby’ego 
Timmonsa, River Man 
Nicka Drake’a, Jigsaw 
Falling into Place Ra-
diohead / From This 
Moment On Cole’a 
Portera*. Dziewięć-
dziesiąt minut zapla-
nowanego koncertu, trzykrotny po-
wrót na scenę i pół godziny bisów.

22:20 – stoję na wrocławskim Pla-
cu Wolności, są 2 może 3 stopnie 
powyżej zera, a  ja nie odczuwam 
potrzeby założenia kurtki i czapki. 
Przyjemny chłód tonuje emocje. 
Najchętniej wróciłbym do domu na 
piechotę, może wtedy udało by mi 
się ochłonąć, zebrać myśli. Zupeł-
nie zapominam, że to grubo ponad 
200 kilometrów. Zastanawiam się, 
czy uda mi się znaleźć i czy w ogóle 

warto szukać słów, które opiszą ten 
koncert.

23:30 – „Błogosławiony zakaz foto-
grafowania. Szkoda by było każdej 

sekundy nieprzezna-
czonej na słuchanie” 
– napisał nasz redak-
cyjny kolega Lech Ba-
sel. To chyba zamyka 
sprawę.

16:00 następnego 
dnia – Oszołomienie 
jeszcze trwa. Cały 
czas wracam do be-
atlesowskiej historii 
miłości i  oddania, 
napisanej przez dwu-

dziestolatka, pewnego że uczucie 
trwać będzie wiecznie. Wczoraj 
pokazanej z  perspektywy bardziej 
doświadczonego narratora. Oso-
by, która zna już życiowe mielizny 
i rafy oraz wie, że nie zawsze da się 
je ominąć. Jednak nadal z tą samą 
pewnością powtarza na końcu And 
I Love Her.

Błogosławiony zakaz fotografowania

* Pełna lista wykonanych utworów została uzu-

pełniona i zweryfikowana dzięki zapisowi dys-

kusji na facebookowym profilu pana Adama 

Domagały.

fot. Lech Basel
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W ostatni piątek minionej już zimy 
w  sali koncertowej NOSPR w  Ka-
towicach wystąpił zespół mistrza 
jazzowej perkusji, współtwórcy 
stylu fusion i  jazzrocka Billy’ego 
Cobhama. I  to wystąpił w  dwóch 
rolach. W  pierwszej, godzinnej, 
części wieczoru zespół w składzie: 
lider Billy Cobham na perkusji, Je-
an-Marie Ecay na gitarze, Michael 
Mondesir na gitarze basowej i Ste-
ve Hamilton na instrumentach 
klawiszowych wraz z  Orkiestrą 
Symfoniczną NOSPR pod dyrek-
cją Alexandra Humani zaprezen-
tował kompozycje lidera w  aran-

żacjach Karola Ślusarskiego na 
orkiestrę symfoniczną. Natomiast 
w drugiej, już tylko czterdziestomi-
nutowej, samodzielnie zagrał ener-
getyczny set.

Trudno mówić, że jeden wykonaw-
ca towarzyszył drugiemu: band 
i  orkiestra na scenie byli równo-
prawnymi partnerami, którzy 
wzbogacili swoje brzmienie i moż-
liwości wykonawcze. W niektórych 
partiach brzmiało to naprawdę 
potężnie. Smaczku tej części nie-
wątpliwie dodawały solówki w wy-
konaniu orkiestrowych dęciaków, 

Rzeka dźwięków
Ryszard Skrzypiec 

ryszardskrzypiec@gmail.com

Katowice, sala koncertowa NOSPR, 

18 marca 2015 r.
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które – w miarę licznie zgromadze-
ni – słuchacze nagradzali gromki-
mi brawami. I tylko szkoda, że nie 
doczekaliśmy się solówek w wyko-
naniu smyczkowców, co z pewnoś-
cią jeszcze bardziej ubarwiłoby tę 
muzykę.

O ile pierwsza część została zagra-
na dość delikatnie, druga już zde-
cydowanie ostrzej. Pomimo zde-
cydowanie mniejszej liczby wyko-
nawców ze  sceny popłynęła rzeka 
dźwięków.

Jeden z  ostatnich zimowych wie-
czorów w  sali koncertowej NOSPR 
upłynął dość przyjemnie, choć 
trudno oczekiwać, że takie występy 
zrewolucjonizują muzykę. Ale czy 
koniecznie trzeba?

W kuluarach koncertowi towa-
rzyszyła wystawa 50. wybranych 
okładek magazynu Jazz Forum z lat 
siedemdziesiątych, autorstwa Ra-
fała Olbińskiego, który w  tamtym 
okresie był dyrektorem graficznym 
pisma.

Jean-Marie Ecay, Steve Hamilton, Billy Cobham 
fot. Barbara Adamek
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Polifonia z mnóstwem kontrastów
Cezary Ścibiorski 

cezary.scibiorski@wp.pl

Maciej Fortuna – jak podaje na 
swojej stronie, jest „trębaczem, 
kompozytorem i producentem mu-
zycznym”, a także „doktorem sztuk 
muzycznych i  magistrem nauk 
prawnych”. Jest już muzykiem 
o ugruntowanej renomie i nie stro-
ni od działalności w  diametralnie 
różnorodnych stylach i  obszarach 
muzyki, nie zamykając się w  ra-
mach ściśle pojętego jazzu. Podczas 
koncertu w Studiu im. Witolda Lu-
tosławskiego wystąpił w  trio i  za-
prezentował program ewidentnie 
jazzowy, aczkolwiek w  jego nowo-
czesniejszej postaci. Maciej Fortuna 
grał na trąbce, obsługiwał też prze-

tworniki dźwięku, na kontrabasie 
Jakub Mielcarek oraz na bębnach, 
wieloletni współpracownik Macie-
ja Fortuny, Frank Parker.

Przed wejściem do sali, na stoisku 
z płytami znajdowało się kilka płyt 
sygnowanych nazwiskiem lidera. 
Można było również zobaczyć i na-
być książkę jego autorstwa, której 
nieco przydługi tytuł, jak się okaza-
ło, zapowiadał w  znacznej mierze 
klimat muzyki tego wieczoru: Kre-
acja dzieła inspirowana współczes-
nymi możliwościami elektroniczne-
go przetwarzania dźwięku trąbki 
w muzyce jazzowej.

Warszawa, Studio Koncertowe Polskiego Radia 

im. Witolda Lutosławskiego, 25 marca 2016 r.

fo
t.

 P
io

tr
 G

ru
ch

ał
a

Maciej Fortuna, Jakub Mielcarek



JazzPRESS, kwiecień 2016       |75

Podczas koncertu prezentowany 
był materiał z  nowej, jeszcze nie-
wydanej płyty, mającej się ukazać 
w najbliższym miesiącu. Jedynym 
utworem, który był już wydany 
wcześniej, był For Alice. Pozostałe 
nie miały jeszcze tytułów i artysta 
zachęcał, aby po koncercie zgłosić 
się ze swoimi propozycjami.

Muzyka była oszczędna, wypeł-
niona polifonicznym brzmie- 
niem elektronicznie przetworzo-
nej trąbki, głębokim i  soczystym 
basem oraz bardzo proporcjo-
nalnie dobraną perkusją. Sporo 
przestrzeni zostało zostawione, 
aby wszyscy muzycy wypełnili ją 
solidnymi solówkami i  udowod-
nili swój rzetelny warsztat. Grając 
swoje sola Maciej Fortuna ograni-
czał przetwarzanie elektroniczne 
do zwykłego, skromnego pogłosu 
i dzięki temu można było docenić 
jego kunszt trębacza. Bogate wy-
kształcenie i erudycję szefa zespo-
łu zdradzały mniej lub bardziej 
odległe echa hard bopu, chwilami 

flamenco, a nawet muzyki baroku. Całość przypo-
minała niekiedy muzykę Nilsa Pettera Molværa, 
szczególnie na początku i  pod koniec występu. 
W  innych chwilach można było rozpoznać na-
wiązania do Tomasza Stańki, kiedy indziej do Mi-
lesa Davisa – szczególnie z płyty Sketches of Spain 
oraz, dla kontrastu, z lat siedemdziesiątych. A jed-
nak trio Macieja Fortuny sprawnie poradziło się 
sobie z takimi kontrastami.

Pierwsza część występu sprawiała wrażenie chłod-
no skomponowanej, jeśli nie wręcz skalkulowanej. 
Na szczęście, w  drugiej części słychać było wyraź-
nie, że muzycy oswoili się z  salą i  publicznością. 
Wtedy koncert nabrał życia. Ostrzejszy i  żywszy, 
fuzzowy, stał się także dźwięk trąbki. Stąd zakoń-
czenie, w tej sytuacji dość nieoczekiwane, zostawi-
ło pewien niedosyt. Publiczność domagała się bisu, 
na który muzycy byli przygotowani – zagrali spo-
kojną balladę, umiejętnie wyciszając i  zamykając 
całość.

Nagrania różnych składów Macieja Fortuny znane 
są z bardzo starannego przygotowania studyjnego, 
dlatego z  niecierpliwością będę oczekiwał ukaza-
nia się płyty, zawierającej materiał prezentowany 
w Studiu im. Witolda Lutosławskiego.
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„Na żywo, w konfrontacji z publicz-
nością, ta muzyka dostaje solidne-
go kopa, staje się wariackim pędem 
w  trudnym do przewidzenia kie-
runku. Dzięki moim muzykom za-
wsze jednak wiem, że wylądujemy 
bezpiecznie”. Tymi słowami Paweł 
Kaczmarczyk określił jakiś czas 
temu (Hi-Fi i Muzyka – 09/2015) nad-
chodzącą trasę koncertową, pro-
mującą materiał z płyty Something 
Personal. Okazuje się, że słowa te 
potwierdzają się w  rzeczywistości. 
Występ 11 marca, w  poznańskim 
klubie Blue Note, był już kolejnym 

na tej trasie, co istotne, gdyż piani-
sta często podkreśla, że kluczem do 
właściwego wykonania jego kom-
pozycji jest perfekcyjne zgranie 
muzyków i wzajemne zrozumienie 
koncepcji całości, które ma stano-
wić bazę późniejszej improwizacji.

W porównaniu ze studyjnym skła-
dem tria (Paweł Kaczmarczyk – for-
tepian, Maciej Adamczak – kontra-
bas i  Dawid Fortuna – perkusja), 
w  Poznaniu na kontrabasie zagrał 
Jakub Dworak, który już w  pierw-
szym utworze, swoim krótkim 

Coś naprawdę osobistego...
Jakub Krukowski 

j.krukowski@op.pl

Paweł Kaczmarczyk / zdjęcie archiwalne
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Poznań, Blue Note, 11 marca 2016 r.
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improwizowanym solo, udowod-
nił, że doskonale czuje muzykę 
kompozytora.

Pierwsza część koncertu, na któ-
rą złożyły się cztery kompozycje, 
zagrana została bez większych 
przerw. Muzycy skupiali się wy-
łącznie na grze, nawet lider w  ża-
den sposób nie komentował kolej-
nych utworów. Poszczególne partie 
zagrane zostały perfekcyjnie, mu-
zycy doskonale współpracowali 

ze sobą, kompozycje znane z płyty (świetne Sunrise 
czy Crazy love) brzmiały bardzo świeżo.

Po przerwie sytuacja całkowicie się zmieniła. Pa-
weł Kaczmarczyk częściej chwytał za mikrofon 
dzieląc się przemyśleniami i  swoimi planami. Za-
prezentował premierowy utwór Invitation z  nad-
chodzącej płyty inspirowanej muzyką filmową 
Henryka Warsa i  Bronisława Kapera (premiera 
zaplanowana na 26 maja). Dalej artysta zaskoczył 
interpretacją utworu Unchain My Heart Bobby'ego 
Sharpa, wykonywanego między innymi przez Raya 
Charlesa i  Joe Cockera. Nieco żartobliwie artysta 
zaznaczył, że wykonanie to ma oddawać charakter 
płyty zapowiadanej na sezon 2018/19. Kaczmarczyk 
nieraz wspominał w  wywiadach, że ma plan na 
swoją twórczość na najbliższe lata, warto więc brać 
te słowa na poważnie. Nie mogło też zabraknąć chy-
ba najbardziej charakterystycznej dla Something 
Personal kompozycji Mr Blacksmith. Inspirowany 
sportami motorowymi utwór (polecam wywiad 
z  artystą z  grudniowego JazzPRESSu), był jednym 
z ostatnich zagranych tego wieczoru, jednocześnie 
najbardziej żywiołowym i przebojowym, za co pub-
liczność nagrodziła muzyków długą owacją.

Stałym punktem na trasie koncertowej jest odegra-
nie kompozycji Teardrop, z promocyjnej wersji albu-
mu. Triphopowy klasyk grupy Massive Attack wy-
brzmiał w interpretacji tria również i  tym razem. 
Został zadedykowany „wszystkim wspierającym 
ich muzykę” – z  pełnym przekonaniem zaliczam 
się do tego grona. Zarówno płyta jak i koncert udo-
wadniają skalę możliwości i  eklektyzm pianisty, 
który poprzeczkę postawił sobie wysoko, ale wydaje 
się oczywistym, że to nie wszystko, co jest w stanie 
nam zaoferować. Okazję ku temu będzie miał już 
w  maju, koncertując u  boku Rafała Sarneckiego. 
Czekam z niecierpliwością.

Paweł Kaczmarczyk / zdjęcie archiwalne 
fot. Piotr Banasik
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Na ulicy dogasa wrak samocho-
du. W  powietrzu unosi się swąd 
palonej gumy i  plastiku. W  cieniu 
niskich, bliźniaczo podobnych do 
siebie domów przemyka reporter, 
starając się omijać rozbite szkło 
i  co większe kamienie leżące na 
chodniku. By w  końcu dostać się 
do klubu, w którym dziś grany jest 
jazz, będzie musiał przejść na dru-
ga stronę muru dzielącego miasto 
nie rzucając się w oczy, ani żołnie-
rzom z  długą bronią, ani parami-
litarnym patrolom. Ci ostatni stra-

cili niedawno w zamachu jednego 
ze  swoich towarzyszy, więc atmo-
sfera jest gęsta i  kto nie musi, nie 
opuszcza swojej dzielnicy. Reporter 
dużo ryzykuje, ale głód muzyki na 
żywo i chęć podzielenia się wraże-
niami z czytelnikami w Polsce bie-
rze górę nad strachem. Przyciska 
do siebie mocniej torbę, w  której 
kryje notes i aparat, i biegnie dalej.

Tak właśnie mógłby wyglądać 
klasyczny obrazek z  Belfastu. Na 
szczęście takie mroczne landszafty 

Jazzem w mur
Marcin Wilkowski 

wilkowskiphoto@gmail.com Brilliant Corners, Belfast, 5-12 marca 2016 r.
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przeszły już do historii i choć nadal 
w niektórych dzielnicach dochodzi 
do rozruchów, to częściej niż płoną-
cy wrak można spotkać studentów 
z  rożnych zakątków świata i  wy-
cieczki turystyczne odwiedzające 
miasto portowe, w  którym wybu-
dowano Titanica. Okres eskalacji 
konfliktu między katolikami i pro-
testantami zwany The Troubles od-
cisnął swoje piętno także na życiu 
kulturalnym Belfastu. W podzielo-
nym na wrogie sobie strefy mieście 
nie łatwo było tworzyć i promować 
dobrą muzykę. Od kilkunastu lat 
stolica Irlandii Północnej stara się 
nadrobić stracony czas, choć nadal 
fani jazzu nie są tu rozpieszczani. 
Tym bardziej docenia się wszelki 
ruch na scenie. Cztery lata temu 

na mapie kulturalnej miasta pojawił się festiwal 
Brilliant Corners. Tegoroczna jego edycja odbyła się 
w dniach 5-12 marca i po lekturze programu można 
było zorientować się, że autorzy przyjęli dewizę „dla 
każdego coś dobrego”.

Pierwsze trzy dni posłużyły jako wprowadzenie: 
w  niewielkiej sali kinowej wyświetlono filmy do-
kumentalne o  Jaco Pastoriusie, Gil-Scott Heronie 
i Ornette Colemanie. Kontynuacją opowieści o tym 
ostatnim był pierwszy koncert festiwalu, podczas 
którego saksofonista Tony Kofi, trębacz Byron 
Wallen, perkusista Rob Youngs oraz kontrabasista 
Alan Niblock (jedyny biały w tym składzie) zagra-
li w klubie Black Box utwory Colemana. Różnie to 
bywa z zespołami typu tribute to, ale tutaj mieliśmy 
do czynienia z właściwymi ludźmi na właściwym 
miejscu. Urodzony w Anglii Kofi od lat prezentuje 
na festiwalach kompozycje prekursora free jazzu, 
a w 2010 zagrał na płycie basisty Jamaaladeena Ta-

Tony Kofi, Florian Arbenz, fot. Macin Wilkowski
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cumy For The Love Of Ornette przy boku samego mi-
strza. Podczas koncertu w Belfaście muzycy zapre-
zentowali jednak materiał z  dużo wcześniejszych 
płyt Colemana i klasyki takie jak Turnaround, Jayne 
i  Humpty Dumpty. Dużo było w  ich grze swobody 
i  entuzjazmu, dzięki czemu koncert daleki był od 
sztampowego odtwarzania standardów.

Na marginesie – podczas wszystkich festiwalowych 
występów, odbywających się w trzech rożnych miej-
scach, publika nie była unieruchomiona w  rów-
nych rzędach krzeseł, ale siedziała przy stolikach 
i mogła składać zamówienia w barze. Ja wolę takie 
rozwiązanie, gdyż nie ma to jak popijać sobie czer-
wone wytrawne, słuchając na przykład kunsztow-
nej solówki Byrona Wallena. Nikt nie przeszkadza 
w odbiorze, bo „zapasy” uzupełnia się między seta-
mi. I  nie o  procenty tu chodzi, ale o  klimat, o  tak 
zwany mood, który udziela się także muzykom.

Tego niestety zabrakło następnego dnia. Pochodzą-
ce ze Szwajcarii Vein Trio, które tworzą bracia: pia-
nista Florian Arbenz i perkusista Michael Arbenz 

razem z  kontrabasistą Thomasem 
Lahnsem, zagrało dość przeciętny 
koncert. Momenty były, nie moż-
na było zarzucić muzykom braku 
technicznym umiejętności, ale ca-
łość wydawała się pozbawiona cha-
rakteru. Szkoda, że nie udało się 
razem z triem ściągnąć do Belfastu 
saksofonisty Dave'a Liebmana, któ-
ry zagrał ze Szwajcarami na płycie 
Jazz Talks, wydanej w 2014 roku. To 
jedna z  ciekawszych pozycji w  dy-
skografii Vein Trio i wydaje się, że 
koncert z udziałem Liebmana wy-
padłby znacznie lepiej.

Trzeci dzień festiwalu odbył pod 
pokładem 600-tonowej barki zacu-
mowanej na rzece Lagan. Lokalne 
trio Cacao w dwóch setach przywo-
łało klasyki brazylijskiej piosenki 
ozdobiony krótkimi, subtelnymi 
wejściami trąbki, gościnnie wystę-

Alan Niblock, Thomas Lähns
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pującego z  zespołem Linleya Ha-
miltona, irlandzkiego muzyka i ra-
diowca BBC. Koncert miał funkcję 
czysto relaksacyjną i, jak było wi-
dać po zebranych, spełnił ją.

Zupełnie inny charakter miał piąt-
kowy występ dublińskiego kwar-
tetu OKO. Zespół do tej pory wydał 
jedną płytę I  love your computer 
mountain stanowiącą miksturę 
jazzu, krautrocka, ambientu i trip-
-hopu. Obok gitarzysty Shane'a 
Latimera, klawiszowca Darragh’a 
O’Kelly'ego, perkusisty Shane'a 
O’Donovana oraz miksującego 
i  skreczującego Djackulate, wy-
stapił gościnnie saksofonista Tim 
Berne. Kto nie spotkał się z  tym 
nazwiskiem wcześniej, powinien 
wiedzieć, że Berne został uznany 

przez nowojorskie wydanie Time Out za numer 
siedem na liście The 25 essential New York City jazz 
icons. Nie było więc niespodzianką, że jego obec-
ność zaważyła na charakterze, jaki przybrała mu-
zyka tego wieczoru. Kwintet zagrał dwa długie, gę-
ste, improwizowane utwory z mocnymi monologa-
mi saksofonisty na pierwszym planie. Ten wieczór 
należał do awangardy.

Ostatni dzień festiwalu przyniósł najlepszy koncert 
tej edycji. Dinosaur to czwórka młodych, angiel-
skich muzyków, na czele których stoi nagradzana 
na wyspach trębaczka i kompozytorka Laura Jurd. 
Kwartet istnieje od pięciu lat i  jesienią bieżącego 
roku planuje wydać swoją pierwszą płytę. Publicz-
ność miała okazję posłuchać materiału, który po-
jawi się na debiutanckim albumie. Muzyka opie-
rała się na groove'ie i melodii, a wszystko brzmiało 
świeżo i po prostu interesująco, zwłaszcza, że kwar-
tet nie bał się form otwartych.

Niestety, ponieważ tego wieczoru miał wystąpić 
jeszcze jeden skład, ograniczony czasowo Dinosaur 
nie dostał szansy na bis. Zamykający festiwal dub-
lińczycy z Alarmist zagrali najmniej jazzowy kon-
cert ze wszystkich zespołów prezentowanych pod-
czas Brilliant Corners. Ich post-rockowe, gitarowo 
elektroniczne pejzaże może i  brzmiały ciekawie, 
ale mi w głowie wciąż wybrzmiewała trąbka Lau-
ry Jurd i czułem się jak ktoś, komu nie dano szansy 
wysłuchać ciekawej opowieści do końca.

Po koncercie wracałem przez miasto, w którym do 
dziś stoi mur oddzielający zwaśnione strony, a flagi 
brytyjskie i irlandzkie jeszcze gdzieniegdzie znaczą 
granice stref. W trakcie festiwalu nie odczuwało się 
jednak napięć. Jedynym, co dzieliło słuchaczy, były 
oczekiwania wobec muzyki: jedni liczyli po prostu 
na relaks, a inni na wyzwanie i przygodę.

Tim Berne
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MK Kvadrat 
w obiektywie 
Kuby Majerczyka
Warszawa, Prom Kultury Saska Kępa, 

15 marca 2016 r.

O tym, że Marek Kądziela jest coraz 
ważniejszym nazwiskiem na pol-
skiej scenie improwizowanej czytel-
nicy JazzPRESSu wiedzą już choćby 
dlatego, że był na naszej okładce. Te-
raz śpieszymy donieść, że grający na 
saksofonie brat Marka, Maciej jest 
muzykiem wartym równie dużego 
zainteresowania. Zdjęcia pochodzą 
z koncertu, który odbył się w ramach 
cyklu Cały ten jazz! LIVE! na war-
szawskiej Saskiej Kępie. Zespół MK 
Kvadrat wystąpił w składzie: Marek 
Kądziela – gitara, Maciej Kądziela – 
saksofon, Max Mucha – kontrabas, 
Karol Domański – perkusja.
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Ja tu tylko śpiewam
Andrzej Kowalczyk 

andrzej.kowalczyk@radiojazz.fm

Andrzej Kowalczyk: Wiele razy 
wspominałaś, że śpiewanie to je-
dyne wyjście. Spotkało cię szczęś-
cie łączyć pasję z pracą i nigdy nie 
brałaś pod uwagę innych opcji. 
Gdyby głosu zabrakło, to pianistką 
byś nie została?

Monika Borzym: (śmiech) To by się 
nie udało, zdecydowanie.

A może pisałabyś piosenki?

Piszę. Ostatnio odkryłam nowe 
funkcje aplikacji GarageBand –  
„Smart Guitar”, „Smart Drums”… 
(śmiech). Nie, tak serio, to świetna 
aplikacja, ale po dziewięciu latach 
grania na fortepianie, coś tam sobie 
jeszcze zagrać potrafię. Nie śmiała-
bym męczyć tym ludzi, ale w  tak 

zwanej kanciapie moje skillsy pia-
nistyczne są wystarczające do pisa-
nia piosenek.

Jestem zmuszony uwierzyć na sło-
wo w  kwestii pianistycznej, za to 
na twoje umiejętności wokalne 
mamy sporo muzycznych dowo-
dów. Na rozgrzewkę, chciałem 
cię spytać, jak – mając warsztat 
wokalny, który masz – odbierasz 
twórczość tych wokalistek, mię-
dzy innymi popowych, które nie 
są obdarzone talentem, czy też nie 
włożyły specjalnej pracy we włas-
ne umiejętności, a  robią niemałe 
kariery?

Jest dużo wokalistek popowych, 
które śpiewają świetnie. I  dosko-
nale zdaję sobie sprawę, dlaczego 

Monika Borzym – wokalistka, która dwiema pierwszymi płytami (obie zdo-

były tytuł platynowych) w trybie ekspresowym podbiła serca tysięcy słucha-

czy. W ich nagraniu uczestniczyły największe sławy jazzu – między innymi: 

John Scofield, Randy Becker, Aaron Parks i Chris Potter. Wkrótce ukaże się 

długo wyczekiwany, trzeci album artystki. Tuż przed startem premierowej 

trasy koncertowej Monika, z charakterystycznym sobie wdziękiem, opo-

wiada nie tylko o nowym projekcie, ale również o własnych oczekiwaniach, 

pokorze do muzyki, realiach fonograficznych, czy różnicach w pracy woka-

listek i instrumentalistów.
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ludzie tłumnie przychodzą na ich koncerty, czy też 
dlaczego przychodzi ich więcej niż na moje. Nato-
miast, kiedy mam do czynienia z  tymi, które nie 
śpiewają zupełnie...

Na przykład?

Też masz uszy, sam dobrze wiesz. Ale fascynuje 
mnie taki totalny brak autoweryfikacji, dystansu 
do siebie, pokory. Fascynuje i  przeraża jednocześ-
nie. A  przecież jest tyle pięknych zawodów… Nie 
każda dziewczyneczka, która umalowana wygląda 
OK, musi robić karierę wokalną. Mam wrażenie, że 
osoby, których singiel pojawi się w radio i zaczynają 
grać jakieś koncerty, uważają, że to już koniec pro-
cesu rozwoju. Że przecież już są 
w  zawodzie. Myślę, że taka jest 
główna różnica pomiędzy woka-
listami, a  instrumentalistami. 
Większość instrumentalistów – 
tak samo jazzmani jak i popowi 
sidemani – nie zarzucają ćwiczenia na etapie osiąg-
nięcia pierwszego dobrze płatnego joba. Rzetelnie 
ćwiczą, niemal dzień w  dzień. Z  jakiegoś powodu 
etyka pracy wielu wokalistek jest inna. Nie rozu-
miem tego. Mam inaczej.

Przeczucie podpowiada mi, że w  Stanach świat 
muzyki popularnej wygląda zupełnie inaczej.

Tam ludzie poważnie traktują swoje kariery. Kon-
kurencja jest ogromna. Nie wystarczy świetnie 
śpiewać. Trzeba mieć cały pakiet. Wokalistki po-
kroju Beyoncé czy Rihanny nie dość, że śpiewają 
świetnie, to wciąż chodzą na lekcje wokalu, pracu-
ją nad formą. Codzienne treningi: siłownia, taniec, 
bo podczas takiego show jakie fundują publiczno-
ści muszą być w świetnej kondycji. Ich podejście do 
zawodu jest śmiertelnie poważne, niemal korpora-

cyjne, a polski pop działa trochę na 
pół, czy na ćwierć gwizdka. Sama 
nie chodzę na zajęcia z  trenerem 
trzy razy w tygodniu, nie chodzę na 
twerk (śmiech), ale wciąż rozwijam 
się wokalnie. Nie wyobrażam so-
bie sytuacji, w której repertuar jaki 
mam do zaśpiewania mnie prze-
rasta. Jak pojawia się dyskomfort, 
to zwyczajnie idę na lekcję, potem 
do ćwiczeniówki i pracuję, póki nie 
stanie się to dla mnie przysłowio-
wą bułką z masłem.

Z tej miłej pogawędki przejdźmy 

do twoich planów. Dlaczego tak 
długo każesz czekać swoim fanom 
na nowy krążek? 

Chyba nie tak strasznie długo.

Między płytą debiutancką, a dru-
gim albumem twoja przerwa fo-
nograficzna trwała dwa lata. Te-
raz krążą plotki o  nowym albu-
mie, który ma się pojawić jesienią 
bieżącego roku, więc to już prawie 
trzy lata. Możesz potwierdzić te 
informacje?

Tak, myślimy o wrześniu. Jeśli cho-
dzi o  przerwę między płytami, to 
nie uważam, żeby to była jakaś 

Udało mi się znaleźć wewnętrz-
ny spokój i obrać kierunek
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karygodna obsuwa. Nie miałam 
niczego nowego do powiedzenia 
przez ostatnie dwa lata, więc nie 
mówiłam. Nie jestem karierowicz-
ką, tylko muzykiem. Wydaję, jak 
czuję, że mam słuchaczom coś war-
tościowego do zaśpiewania.

Girl Talk – twój mocny debiut – był 
płytą coverową. Kolejny krążek 
My Place był już bardziej autorski, 
a teraz?

Back to the garden, bo taki będzie 
nosić tytuł nowa płyta, to wzięcie 
na warsztat wczesnych piosenek 
Joni Mitchell.

Podobno lubisz wyzwania, a  tu 
znowu covery?

Dziwi mnie, że ty – wywodząc się 
ze  środowiska jazzowego – suge-
rujesz, że to pójście na łatwiznę. 
Akurat na naszym podwórku stan-
dardem jest granie... standardów. 
Gra się utwory, które na przestrze-
ni dziesiątek lat były wykonywane 
przez masę artystów. Biorę się za 
najtrudniejsze covery jakie moż-
na śpiewać, czyli Joni Mitchell. Nie 
bez powodu tak mało wokalistek 
folkowych, jazzowych, jakichkol-
wiek, decyduje się na śpiewanie 
tych numerów. Zresztą samo słowo 
„cover” w  tym kontekście jest na-
prawdę niefortunne. Wolę nazy-
wać je standardami, jeżeli już mu-
szę jakkolwiek.

W związku z  nowym projektem czeka cię zmia-
na zespołu, z którym pracowałaś na co dzień, a w 
porównaniu do wcześniejszych nagrań, będzie tu 
dużo mniej rozpoznawalnych, światowych na-
zwisk... Czujesz ryzyko, czy raczej podekscytowa-
nie tymi wszystkimi zmianami?

Jestem bardzo podekscytowana. Nie myślę o muzy-
ce w sposób wyrachowany, szczerze mówiąc, o ry-
zyku nie myślałam wcale. Rozpoznawalne ame-
rykańskie nazwiska, jakie znalazły się na wcześ-
niejszych albumach, to była kwestia ówczesnych 

fot. Piotr Gruchała
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możliwości. Spełniałam marzenia dzięki Kazi-
mierzowi Pułaskiemu – byłemu dyrektorowi Sony 
Music Polska. Od pierwszego spotkania bardzo się 
polubiliśmy, zresztą uwielbiamy się do dziś. Mogę 
nazwać go swobodnie Tatą mojej zawodowej dro-
gi muzycznej, czy jak to mówią – kariery. Oczywi-
ście wszystko działo się w czasie, gdy były ku temu 
warunki. Oboje wiedzieliśmy, że są to ostatnie lata 
takiej siły finansowej wytwórni i że to nie będzie 
trwało wiecznie. Duże firmy nieco przygasają, 

a  przynajmniej zmienia się meto-
dologia powstawania albumów, fi-
nansowania ich. Wiele osób idzie 
na swoje, powstaje masa małych 
wytwórni. Wtedy, dzięki wspar-
ciu dyrektora miałam tyle, dzisiaj 
mam mniej, ale staram się nagrać 
możliwie najlepszą płytę. Nagra-
nia w Stanach za dolary zarabiając 
złotówki, opłacanie stawek ame-
rykańskich zarabiając stawki pol-
skie, ta cała logistyka jest obecnie 
nie do udźwignięcia… No, chyba że 
ma się bardzo bogatego wujka albo 
kochanka. Ja nie mam.

Pod względem wielości barw i oso-
bowości, tak zwanych sław, jak: 
Scofield, Potter, Goldstein, Parks 
itd., to będzie pewnie płyta uboż-
sza, ale zależy czego każdy z  nas 
w  muzyce szuka. Jeśli lansu i  na-
zwisk, to tutaj znajdzie ich mniej 
niż na Girl Talk i  My Place. Jeśli 
pięknych i  mądrych historii, sub-
telnych, przemyślanych dźwięków, 
kunsztu wybitnych instrumen-
talistów, ukojenia, palety emocji, 
to myślę, że dobrze trafi. Może na-
wet lepiej niż przy poprzednich 
albumach.

A do kogo kierujesz ten komu - 
nikat?

Do ludzi o  zwiększonej wrażli-
wości. Do każdego, kto po prostu 
będzie chciał się na tę muzykę 
otworzyć.

fot. Kuba Majerczyk
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W ciągu minionych dwóch lat, 
poza graniem koncertów i gościn-
nych występów u innych artystów, 
podejmowałaś próby zarejestro-
wania kolejnego autorskiego ma-
teriału, prawda? Jak wyglądał ten 
czas?

Tak. To był osobliwy czas. Ta prze-
rwa była dziwna, ale jestem z niej 
tak samo niezadowolona jak zado-
wolona. Z jednej strony, jako osoba, 
raczej nadpobudliwa i bardzo sku-
piona na „robieniu” mam poczucie 
zmarnowanego czasu. Z  drugiej 
strony czuję, że dojrzałam psy-
chicznie i ruchy, które teraz wyko-

nuję, nie są przypadkową szamo-
taniną. Ostatnie trzy lata to czas 
wielu zmian, weryfikacji własnych 
priorytetów, jak również tego, co mi 
się o sobie wydaje, czas terapii i pra-
cy nad sobą. Koniec końców, udało 
mi się znaleźć wewnętrzny spokój 
i obrać kierunek.

Rzeczywiście muzycznie siliłam 
się na zrobienie czegoś komplet-
nie innego niż to, co tworzyłam do 
tej pory. Próbowałam zunifikować 
swój ognisty charakter z  życia co-

dziennego, z raczej chłodnym temperamentem mu-
zycznym. Koniec końców mogę powiedzieć, że taki 
pomysł w obecnej chwili jest zupełnie bez sensu. To 
właśnie połączenie dwóch biegunów i różnica mię-
dzy życiem prywatnym, a  scenicznym jest spójna 
ze  mną, a  nawet z  moim znakiem zodiaku (ryby). 
W moim charakterze w ogóle jest dużo dwoistości. 
Poza tym od zawsze otaczałam się głównie chło-
pakami, do tego stopnia, że sama nabrałam sporo 
męskich cech. Autorytatywności, buńczuczności, 
wulgarności, często niepotrzebnie tupię nogą, dla 
zasady…  Natomiast w muzyce odnajduję swoją ko-
biecość i mam okazję, się w niej potaplać w czasie 
koncertów, czy prób. Uważam, że jest to bardzo po-
trzebne dla mojej równowagi i zabiegi zmieniające 
to na siłę się nie udały. Całe szczęście.

Wspomniałaś o męskim otocze-
niu, które towarzyszy ci od za-
wsze... Nie tolerowałabyś drugiej 
kobiety w zespole?

(śmiech) Raczej nie. Zawsze lepiej 
dogadywałam się z chłopakami, 
do przyjaźni z  kobietami nato-

miast dojrzewam. Coraz bardziej mnie to rajcuje 
i  bardziej doceniam wartość tych relacji. I  kobiet 
w  ogóle. Nadal nie jestem zainteresowana dysku-
sjami o tuszach do rzęs, ciążach czy nowej kolekcji 
Zienia, ale zaczynam dostrzegać moc, którą mają 
kobiety. Zaczynam w  nich dostrzegać siłę, której 
wcześniej nie widziałam.

I do Joni Mitchell też dojrzewałaś jakiś czas? To 
również był proces?

Tak, to jest jedna z tych kobiecych przyjaźni. Bardzo 
długo nie rozumiałam jej fenomenu. Nie podobał 
mi się tembr jej głosu, nie do końca podobało mi się 

Połączenie dwóch biegunów 
i  różnica między życiem pry-
watnym, a scenicznym jest spój-
na ze mną
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jej frazowanie, w ogóle jej nagrania… Nie rozumia-
łam tego.

Zmieniło się to?

Sporo czasu zajęło mi, żeby dokopać się do konten-
tu, do tego Jej kunsztu ukrytego w piosenkach. Na-
dal Jej wczesne nagrania wydają mi się nieco oazo-
we. Te późniejsze już nie, ale zajmuję się materia-
łem z okresu 1968-1975 również dlatego, że po prostu 
chciałam zrobić tym piosenkom remont. Bo są ge-
nialne, a myślę i obserwuję, że dla kogoś, kto nie jest 
fanem Joni od lat, są one trudne do przebrnięcia.

Jaki element twórczości Joni Mitchell zmienił się 
w twoim odbiorze, bo nie rozumiem?

W momencie kiedy sama sku-
piłam się na pisaniu piosenek, 
zaczęłam słuchać utworów pod 
kątem songwriterskim. Wtedy 
znów, po latach, natknęłam się 
na płytę Blue. Wówczas, słucha-
jąc z  nowej perspektywy, zaczę-
łam dostrzegać nieziemski talent 
Joni. Zrozumiałam skąd jej ogromna popularność, 
a także estyma jaką darzą ją muzycy wielu środo-
wisk. Jest songwriterskim geniuszem.

Z których płyt wybierałaś utwory?

Spośród jej pierwszych siedmiu albumów, okres od 
1968 do 1975 roku. Selekcja piosenek i wybranie pięt-
nastu spośród wszystkich wydanych w tym okresie 
nie było łatwą sprawą. Dość ciężko było przebrnąć 
przez płyty (wydawane wtedy niemalże co roku), 
tak naprawdę rzetelnie i  faktycznie pochylić się 
nad każdym tekstem. Szukałam w nich siebie. Joni 
pisała te piosenki, kiedy była w moim wieku. Kiedy 

sama przepoczwarzała się z dziew-
czyny w kobietę. Najchętniej nagra-
łabym ich cztery razy więcej.

Co chcesz dać od siebie wyselekcjo-
nowanym piosenkom?

Tak jak wspomniałam, uważam, 
że zasługują na remont, na nowy 
domek, w którym nie ma boazerii 
i mebli ze sklejki, tylko coś, co jest 
proste, przestrzenne, funkcjonal-
ne i przytulne. To właśnie chciała-
bym tym piosenkom sprezentować. 
Mam nadzieję, że mi się to uda. Że 
nie okażę się być klasycznym pol-

skim majstrem i tego nie spartaczę 
(śmiech).

Album z  piosenkami Joni Mit-
chell to etap w drodze do w pełni 
autorskiej propozycji własnych 
piosenek?

Nie wiem tego na 100 procent. Raj-
cuje mnie pisanie piosenek, ale 
nadal dużo łatwiej jest mi pisać 
dla innych niż dla siebie. Nie mogę 
jeszcze powiedzieć, że znalazłam 
swój język, z  którym w  pełni bym 

Nienawidzę grania typu „ka-
rate”, solówek, które nie wnoszą 
żadnych emocji, nie opowiada-
ją, tylko pokazują skillsy
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się utożsamiała. Czuję, że jestem 
coraz bliżej, ale to jeszcze nie to. 
Forma zaczyna się klarować, ale to 
jeszcze potrwa. Nie mam zamiaru 
tego przyspieszać, kręci mnie sam 
proces. Bardzo dużo w  swoim ży-
ciu starałam się przyspieszać. Teraz 
trochę tego żałuję i staram się odro-
bić. Dać sobie trochę luzu.

Nie mówisz teraz o muzyce?

O muzyce też, ale nie tylko. Dzieciń-
stwo, nastoletniość, wczesna mło-
dość, takie totalne poczucie wolno-
ści. Brakowało mi go. Poczucia, że 
mogę robić dokładnie to, co chcę, że 
w dupie mam oczekiwania świata, 
rodziny, innych ludzi, że ciągle coś 
powinnam, że coś muszę. Nic nie 

muszę! W końcu wiem, że sama decyduję o swoim 
losie i cudownie mi z tym.

Skoro nie przejmujesz się oczekiwaniami całego 
otoczenia, to jakie są te twoje?

Żeby w muzyce mówić prawdę, śpiewać tylko to co 
naprawdę czuję, to co mnie kręci, zachwyca. Żeby 
się świetnie bawić na co dzień. Żeby nie zajmować 
się sprawami, na które nie mam wpływu. Żeby 
mieć czas dla siebie i  dla najbliższych. Żeby być 
dużo w słońcu. Żeby być fajną, wesołą i szczerą oso-
bą. O, takie mam oczekiwania wobec siebie.

Zaraz ruszasz w  trasę koncertową. Koncerty są 
chyba twoją ulubioną częścią pracy?

Tak, bo są spotkaniem z ludźmi. A ja uwielbiam lu-
dzi i  za każdym razem jestem ultrawdzięczna, że 
państwo mieli ochotę przyjść i poświęcić mi ponad 
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dwie godziny swojego czasu. Wydaje mi się, że jeżeli 
ktoś przychodzi na tak intymny koncert, to nie tyl-
ko po to, żeby posłuchać kolekcji piosenek, ale żeby 
się ze  mną trochę zaprzyjaźnić, zobaczyć kim ja 
w ogóle jestem i o co mi chodzi. Poza tym uważam, 
że jazz dorobił się wizerunku przesadnej elegancji, 
snobizmu, nadęcia, co bardzo mi się nie podoba, bo 
jak wiemy, jazz wcale nie z tego się wywodzi. Zresz-
tą ja z jazzem zaledwie romansuje. Tak czy inaczej 
lubię odpompowywać koncerty, spuszczać powie-
trze. Chyba nieźle mi to wychodzi. Widzę, że po 
trzech, czterech numerach i chwili rozmowy, nasi 
goście zaczynają czuć się w tych fotelach jak w swo-
ich, w domu – słuchając płyty, na którą akurat mają 
ochotę.

I o to ci chodzi?

Też. I o to, żebyśmy się wszyscy ra-
zem uśmiali, trochę razem popła-
kali, popstrykali palcami i potupali 
nóżkami. Tak też będzie podczas 
kwietniowo-majowej trasy. Uwa-
żam to za obowiązek, bo ja jestem 
dla nich i uprawiam, mimo wszyst-
ko, muzykę rozrywkową.

A zdarza się, że ktoś tę budowa-
ną przez ciebie atmosferę próbuje 
zakłócić?

Raczej rzadko. Mamy super pub-  
liczność.

Wyrzuciłaś kiedyś kogoś z  kon- 
certu?

Nie. Ale zwróciłam uwagę raz czy 
dwa razy. Specyfika naszych kon-
certów jest taka, że przykre sytuacje 
raczej się nie zdarzają. Częściej niż 
w  klubach gram w  teatrach. Nikt 
nie wykrzykuje nic w stronę sceny. 
No może poza moją mamą, która 
czasem z  drugiego rzędu krzyczy: 
„Pokaż cycki!” (śmiech).

Z publiczności, wejdźmy z powro-
tem na scenę. Jeśli miałabyś podać 
jeden warunek, pod jakim dobie-
rasz członków zespołu, co by to 
było?

Generalnie zasada jest taka, żeby 
wszyscy w zespole byli skupieni na 
muzyce, a nie na sobie. To się prze-
kłada tak na sytuację sceniczną, 

fot. Lech Basel
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jak i na życie w trasie. Nienawidzę 
grania typu „karate”, solówek, któ-
re nie wnoszą żadnych emocji, nie 
opowiadają, tylko pokazują skillsy. 
Uważam, że muzyka od tego jest, 
żeby rodzić wspomnienia, żeby 
wzruszać, bawić, podkręcać uczu-
cia. Muzyka koegzystuje z  emo-
cjami człowieka. Taka jest główna 
cecha członków zespołów jakie 
buduję – moi koledzy na scenie 
nie mogą być fanatykami siebie, 
muszą być fanatykami muzyki 
i emocji.

Rozumiem, że twój nowy kwar-
tet spełnia ten i  wiele innych 
warunków.

Zdecydowanie. Mitchell Long jest 
najlepszym gitarzystą, jakiego 
mogłam sobie wymarzyć do tego 
projektu. Niezwykle sprawny in-
strumentalista, bardzo wrażliwy 
i piękny człowiek. W dodatku pięk-
nie śpiewa, co jest plusem samym 
w  sobie, ale w  roli akompaniatora 
skutkuje podwójnie. Wie wszyst-
ko o  graniu pod wokal. Poświęca 
dużo uwagi tekstom, frazowaniu, 
zna perspektywę wokalisty... Jest 
fantastyczny.

Przed laty był twoim nauczycielem prawda?

W Los Angeles uczył nas przedmiotu „World Music”. 
Jak tylko zobaczyłam to określenie na rozkładzie 
zajęć, przeszedł mnie dreszcz. Nie znoszę tego „poję-
cia”, bo co to w ogóle znaczy?! Przyszłam nastawio-
na negatywnie. Myślałam, że na dwóch zajęciach 
pokaże nam jakieś clave, na następnych dwóch po-
każe fado, potem coś z Afryki, a potem może polkę… 
Po prostu bałam się, że będzie zahaczał o  rzeczy, 
o których nie ma pojęcia, wrzucał do jednego worka 
muzykę z różnych części świata. Okazało się, że sam 
nie znosi określenia world music, a pokazywał nam 
tylko te muzyczne strony, które sam zna doskona-
le. Swoją drogą zna się trochę, od lat współpracu-

je z  takimi tuzami jak choćby 
Waldemar Bastos, a  jego żona 
jest z Wysp Zielonego Przylądka, 
z  rodziny o  muzycznych trady-
cjach od pokoleń. Po wyjeździe 
ze  Stanów nasz kontakt się roz-
luźnił, aż do przyjazdu Mitchella 

wraz z  Melody Gardot – której jestem wielką fan-
ką – na koncert do Warszawy. Odnowiliśmy relację 
i  już przebąkiwaliśmy coś o  współpracy. Ostatnio, 
kiedy Melody znów była w  Polsce rozmawialiśmy 
już konkretniej. I tak jakiś czas później, kiedy mia-
łam powrót do płyty Blue, o którym wspomniałam 
wcześniej, odezwał się pisząc, że słucha Joni Mit-
chell i myśli o mnie, słyszy mój głos, że powinnam 
te piosenki zaśpiewać. Przyznasz sam, że to poważ-
ny zbieg okoliczności. Skoro planety tak się ułożyły, 
gwiazdy dają mi wielki, świetlisty znak, piramidy, 
liczba pi, liczba phi – no nie mogłam tego zignoro-
wać (śmiech). Tym bardziej, że Mitchell ma hopla 
na punkcie Joni, zna jej dziwne stroje gitarowe, jest 
fanatykiem ruchu jej ręki po strunach, o czym po-
trafi opowiadać godzinami… No i zna te piosenki od 
deski do deski od lat.

Uważam, że muzyka od tego 
jest, żeby rodzić wspomnienia, 
żeby wzruszać, bawić, podkrę-
cać uczucia
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Do Mitchella dobrałam śmietankę polskiej sceny 
nie tylko jazzowej. Na kontrabasie zagra Robert Ku-
biszyn, z którym od dawna marzyło mi się zaśpie-
wać, ale jest tak zajęty, że bardzo trudno było się 
złapać, ale w końcu się udało. Na perkusji zagra naj-
bardziej charakterystyczny z polskich perkusistów 
– Michał Bryndal. Początkowo wcale nie chciałam 
mieć bębniarza w  tym zespole, natomiast Michał 
ma tę rzadką umiejętność grania na bębnach tro-
chę tak, jakby nie grał na bębnach. Coś pomiędzy 
perkusjonaliami, a zestawem perkusyjnym, a sama 
nie wiem czym. Potrafi brzmieć tak śmieciowo-ba-
łaganiarsko, a tak naprawdę stoi za tym gigantyczny 
warsztat. Nie jest robotem tylko cholernie muzykal-
nym i wrażliwym na brzmienie instrumentalistą. 
Prawie nigdy nie wiem, czym w co uderza i kocham 
to!  Ale się jaram!
Na płycie zagra również mój idol – Michał Zabor-
ski z  Atom String Quartet. To nie będzie nasze 
pierwsze spotkanie muzyczne. Zapraszałam Go 
już wcześniej do swoich projektów. Co za gość! Co 
za muzyk!

Podczas tej trasy nastąpi rejestracja albumu pla-
nowanego na wrzesień?

Tak, ale będzie to album studyjny. W trakcie trasy 
znaleźliśmy trzy dni na sesję nagraniową. W związ-
ku z tym wszyscy, którzy przyjdą na koncerty usły-
szą totalnie przedpremierowy materiał.

Jeszcze zanim Back to the garden trafi na półki 
sklepowe, pozwolę sobie spytać, czy ty w ogóle je-
steś otwarta na krytykę?

Mam do siebie dystans. Sama nie jestem fanką 
wszystkich swoich nagrań, więc ciężko mi oczeki-
wać, że inni będą bezwarunkowo się zachwycać. 

Nasłuchałam się za dużo genial-
nej muzyki, żeby tego dystansu nie 
mieć. Uważam za totalny strzał 
w  dziesiątkę, że żyję ze  śpiewa-
nia pioseneczek. Jest to równie za-
bawne, co rewelacyjne, wyśnione. 
Wiem, że jestem szczęściarą i  sta-
ram się uczciwie wykonywać swój 
zawód. Jednocześnie zdaję sobie 
sprawę, że prochu pewnie w  mu-
zyce nie odkryję i raczej nigdy nie 
dorosnę do pięt moim idolom. Po-
staci takie jak Ella Fitzgerald, Jeff 
Buckley, Miles Davis, Radiohead, 
Leonard Cohen, czy Joni Mitchell to 
mistrzowie. Ja tu tylko śpiewam.

A wyślesz ten materiał Joni 
Mitchell?

Nie myślałam jeszcze o  tym. Nie 
mam kontaktu, choć oczywiście 
to pewnie nie jest wielki problem. 
Wiem, że nie wraca do swoich na-
grań, nie słucha ich. Może to nie 
jest zły pomysł, żeby wysłać jej 
nasz materiał. Myślę, że to może 
być fajne uczucie, kiedy ludzie tak 
młodzi jak ona, kiedy pisała te 
piosenki, chcą je brać na tapetę 40 
lat później, dzięki czemu materiał 
wciąż żyje, ma drugą młodość. Po-
dejrzewam, że Joni Mitchell – jako 
osoba po siedemdziesiątce – ma 
już sporo dystansu do swojej twór-
czości sprzed prawie pół wieku... 
Sama nie wiem… Może rzeczywi-
ście wyślę…
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Wojtek Justyna – polski gitarzysta, kompozytor, aranżer mieszkający w Ni-

derlandach. W 2015 roku wydał ze swoją grupą Wojtek Justyna Tree… Oh!? 

debiutancki album – Defi nitely Something. W maju wyrusza z nowym mate-

riałem w trasę po Polsce.

W kuchni czuję się 
pewniej Małgorzata Smółka

malgorzata@mmusic.eu

Małgorzata Smołka: Jak wygląda-
ła twoja droga muzycznej kariery? 
Kiedy wiedziałeś już na pewno, że 
chcesz być gitarzystą?

Wojtek Justyna: Zacznijmy od po-
czątku. Jestem dumnym łodzia-
ninem. W  wieku siedmiu lat wy-
jechałem z  rodzicami do Kanady, 
co miało ogromny wpływ na to, 
jak wygląda moje życie w  chwili 

obecnej. W  Kanadzie rozpocząłem 
edukację, którą kontynuowałem 
do klasy piątej szkoły podstawowej. 
Była pierwsza połowa lat osiem-
dziesiątych, dwie odmienne rze-
czywistości. W  Kanadzie miałem 
dostęp do wielu stacji muzycznych, 
takich jak chociażby MTV. Od tego 
zaczęła się moja fascynacja mu-
zyką – Michael Jackson, którego 
uwielbiam do dzisiaj, początki hip-
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-hopu. Kiedy wróciliśmy do Polski – już zupełnie 
innej – miałem 12 lat. Zacząłem zastanawiać się 
nad „pomysłem na siebie”. Wymyśliłem, że bardzo 
chciałbym grać na… saksofonie. Niestety, w  szko-
le muzycznej klasy saksofonu nie było i  zapropo-
nowano mi klarnet. To jednak dla dwunastolatka 
nie było wystarczająco atrakcyjne. Tym sposobem 
odłożyłem szkołę muzyczną na dalszy plan. Zaczą-
łem jednak coraz więcej słuchać muzyki rockowej 
– Jimi Hendrix, Led Zeppelin, hippisowskie, wood-
stockowe klimaty. Usłyszałem Schody do nieba i tak 
zupełnie banalnie, jak w  przypadku 97 procent 

wszystkich gitarzystów na świecie, 
to zadecydowało o wyborze instru-
mentu. Zgłosiłem się do ogniska 
muzycznego na gitarę klasyczną 
i  po trzech miesiącach potrafi łem 
ten utwór zagrać. Ku mojej ogrom-
nej satysfakcji. Po roku zdałem eg-
zamin do Szkoły Muzycznej I  i  II 
stopnia im. Stanisława Moniuszki 
w  Łodzi, gdzie uczęszczałem przez 
dziewięć lat, ucząc się gry na gita-
rze klasycznej.

Czyli masz solidne wykształcenie 
klasyczne.

Przez jakiś czas rozważałem nawet 
opcje zdawania na wyższą szkołę 
muzyczną w  tym kierunku. Jed-
nak kiedy dostałem od rodziców 
gitarę elektryczną, moje losy były 
już chyba przesądzone.  Uczyłem 
się, słuchając bluesa, rocka, popu. 
Kiedy zaproszono mnie do grania 
w  szkolnym big-bandzie, po raz 
pierwszy coś sobie uświadomiłem. 
Jako gitarzysta klasyczny z  czyta-
niem nut problemu nie miałem, 
jednak w  big-bandzie dostałem 
zapis nutowy z  samymi akorda-
mi, zaznaczeniem rytmu, a  ja nie 
wiedziałem, z której strony do tego 
podejść. Jak z  tych minimalistycz-
nych zapisów nutowych powstają 
tak olbrzymie dźwięki?!  Bardzo 
mnie to wciągnęło. Doszedł ele-
ment improwizacji. Dzięki temu 
zacząłem odkrywać zupełnie inną 
przestrzeń muzyczną. Zacząłem 

fot. Mareen Lieftink
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słuchać muzyki jazzowej, próbo-
wać, analizować. Trzeba pamię-
tać, że to nie były czasy YouTube’a, 
gdzie świat stoi przed tobą otwo-
rem na ekranie tabletu. Wtedy szu-
kało się płyt, kaset, zgrywało, cze-
kało na następne tygodniami, mie-
siącami. A kiedy się już taką płytę 
miało, słuchało się jej tygodniami, 
przystając nad każdą frazą, taktem. 
Bardzo tęsknię za tamtymi czasa-
mi, za tamtym uczuciem. Kiedy nie 
było tak wielu możliwości, kiedy 
miałem czas naprawdę nacieszyć 

się jedną płytą, zanim stać mnie 
będzie na następną. Takie senty-
menty, kiedy to kaseta magneto-
fonowa i  głowica w  magnetofonie 
była tak „zużyta”, że słuchając stro-
ny A, można było słyszeć materiał 
ze  strony B… Z  perspektywy czasu 
widzę, jak ważne były dla mnie te 
doświadczenia, jak bardzo ukształ-
towały sposób, w  jaki podchodzę 
do muzyki.

W konsekwencji tych poszukiwań 
muzyka klasyczna przestała być 
dla mnie wystarczająco atrakcyj-
na. Kiedy zdobyłem wyróżnienie 
na konkursie gitarowym, mój na-
uczyciel powiedział: „Pamiętaj, że 

za każdym razem masz to zagrać tak samo”. Teraz 
myślę, że to był ten moment, w  którym na dobre 
postanowiłem rozstać się z muzyką klasyczną. Dla 
mnie muzyka jest chwilą. Niemożliwe jest zagrać 
dwa razy tak samo. Chwila mija, a  w następnej 
jestem już inny, a więc i  trochę inaczej gram. Na-
wet jeśli nuty są dokładnie rozpisane, to emocje się 
zmieniają. A muzyka to dla mnie odzwierciedlenie 
osobowości i tego, kim jestem w danym momencie. 

Postanowiłem zdawać do Akademii Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego w  Katowicach na gitarę 
jazzową, na studia zaoczne. W tym okresie powstał 
mój pierwszy zespół o nazwie Alternatywy 4. Tro-

chę jazzowy, trochę funkujący, 
z  elementami rocka. Takie gra-
nie „z pazurem”. Mój kolejny ze-
spół był już bardziej jazzowy – 
3Karo. W czteroosobowym skła-
dzie, dla którego zacząłem pisać 
swoje pierwsze kompozycje. Do 

tej pory nigdy nie uczyłem się kompozycji. Myślę, 
że to był naturalny etap mojego rozwoju. Z zespo-
łem 3Karo zaczęliśmy jeździć z koncertami po całej 
Polsce, zdobywaliśmy nawet nagrody. Na przykład 
Grand Prix na Festiwalu Improwizacji Jazzowej im. 
Milesa Daviesa, wyróżnienie w konkursie Młodych 
Zespołów Jazzowych i  Bluesowych w  Gdańsku. To 
był też moment, w  którym postanowiłem wyje-
chać do Niderlandów.

Dlaczego właśnie Holandia?

Od swojego pobytu w  Kanadzie wiedziałem in-
stynktownie, że będę mieszkać gdzieś tam, w świe-
cie. Przez chwilę zastanawiałem się, czy nie będzie 
rozsądnie przygotować sobie na przyszłość jakiegoś 
„planu B”, ale szybko z tego zrezygnowałem. Muzyka 
jest moim „planem od A do Z”. Postawiłem wszyst-

Dla mnie muzyka jest chwi-
lą. Niemożliwe jest zagrać dwa 
razy tak samo
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ko na jedną kartę. Rozważałem możliwość studio-
wania w  Stanach, w  Wielkiej Brytanii, w  Austrii. 
Kiedyś nawet zostałem przyjęty na uczelnię McGill 
w Kanadzie. Pojawiła się jednak bariera finansowa, 
a  studia w  Holandii były w  zasięgu moich możli-
wości. I w taki oto sposób, w 2004 roku zaczęła się 
moja przygoda z Niderlandami. Miałem do wybo-
ru CODARTS w Rotterdamie i Królewskie Konser-
watorium w Hadze. Padło na Hagę, bo wtedy szko-
ła w  Hadze uznawana była za takie europejskie 
Berkley. Jest to chyba najbardziej konserwatywna 
szkoła w Holandii – taki tradycyjny jazz, bebop – na 
pewno w porównaniu z Rotterdamem czy Amster-
damem, gdzie są też wydziały 
popowe, flamenco czy muzyki 
świata, gdzie różne wpływy mu-
zyczne bardziej się mieszają.

Moim marzeniem było zostać 
prawdziwym jazzmanem. Przy-
jechałem na studia i zobaczyłem, 
co to znaczy.

Bardzo ciekawa motywacja! 
W takim razie musisz teraz czy-
telnikom wyjaśnić, co dla Wojt-
ka Justyny znaczy bycie prawdziwym jazzmanem?

Oj, takim wyjaśnianiem można bardzo wielu oso-
bom najzwyczajniej w świecie podpaść!

Niekoniecznie. Ja jestem kompletnym laikiem. 
Czytam o życiu takich ikon jazzu, jak na przykład 
Monk, Miles, Pastorius, i  jazz natychmiast koja-
rzy mi się z dekadencją, wolnością, szaleństwem. 
Przyglądając się współczesnym jazzmanom, bar-
dziej przypominają mi oni urzędników korpora-
cyjnych niż tamtych szalonych rebeliantów. 
I chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że to idealizo-

wanie, romantyzacja tamtych 
czasów, to jednak według mnie 
ogólne trendy nie są bardzo opty-
mistyczne. Wracając do pytania: 
jak to wyobrażenie prawdziwego 
jazzmana, które zbudowałeś so-
bie przez lata fascynacji tą muzy-
ką, ma się do rzeczywistości? Bo 
przecież oficjalnie, według doku-
mentów, jesteś jazzmanem.

Chciałbym być dobrze zrozumia-
ny, obejść stereotypy i  encyklope-

dyczne definicje. Ja zawsze słucha-
łem bardzo różnorodnej muzyki. 
W  czasie studiów zaobserwowa-
łem, że moi koledzy poruszają się 
przede wszystkim w świecie jazzu. 
Wszystko było o  jazzie. Kiedy py-
tano, czego słuchamy, padały na-
zwiska typu Parker, Montgome-
ry, Potter, Mehldau... Wszyscy po-
chłonięci byli całkowicie jednym 
kierunkiem. A  ja odpowiadałem, 
że słucham nowej płyty Joss Sto-
ne. To nie znaczy, że byli zupełnie 

Nigdy nie odpowiadało mi tak 
do końca granie cudzych utwo-
rów. Najbardziej komfortowo 
czuję się we  własnych kompo-
zycjach. Tylko wtedy czuję, że 
mogę z tym robić to, na co aku-
rat w danej chwili mam ochotę. 
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zamknięci na coś nowego, ale ich 
skupienie na samym jazzie było 
ogromne. A  moje fascynacje mu-
zyczne tak naprawdę nigdy nie 
były stricte jazzowe. Chciałem się 
tego nauczyć, po to chodziłem do 
szkoły, ale zawsze był to tylko je-
den z  wielu elementów tej eduka-
cji. Wydaje mi się, że tak naprawdę 
najważniejsze jest to, co nam głębo-
ko w duszy gra. A w mojej gra rock, 
funk, hip-hop, jazz, odjechana zu-
pełnie elektronika czy country. Na 
przykład moim guru, bożyszczem, 
mentorem, ideałem i nie wiem, ja-
kiego jeszcze słowa użyć, jest Prin-
ce. Tak więc szkoła w  Hadze jest 
idealna dla tych, którym w  duszy 
gra przede wszystkim jazz, który 
przecież ma nieskończoną ilość 
wariacji. Oprócz wielu rzeczy, lata 
w  Hadze uświadomiły mi, że czy-
sty jazz nie jest tak do końca „moją 
bajką”. Dowiedziałem się tego, ja-
kim muzykiem nie chcę być. To 
największa nauka, jaką wyniosłem 
z  tych lat. Innymi słowy: wiem 
jedno – kiedy dorosnę, chciałbym 
być nie tyle jazzmanem, co muzy-
kiem. Świadomość tego pomogła 
mi odkryć siebie, wyznaczyła dro-
gę poszukiwań.

Wracając do pytania, kim jest 
prawdziwy jazzman? Mam papiery 
potwierdzające, że nim jestem, ale 
chyba nie da się na to pytanie ja-
koś sensownie odpowiedzieć. Tak 
jak nie umiem odpowiedzieć na 

pytanie, czym jest jazz. Pewnie mnie akurat na tej 
lekcji nie było…

Dopóki coś żyje, ewoluuje, rozwija się, tak nie-
ustannie się zmienia, trudno to zamknąć w jakiejś 
ostatecznej defi nicji…

Chyba tak. Dlatego z  tak zwanymi purystami 
jazzowymi żyję w niezgodzie. I ciekawostka: nigdy 
nie spotkałem purysty jazzowego, który byłby też 
świetnym muzykiem. To chyba o czymś świadczy.  
W ubiegłym roku występowaliśmy z zespołem na 
festiwalu jazzowym w  Delft. W  sieci pojawił się 

fot. Mareen Lieftink
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film z naszego koncertu podpisany: „Świetny zespół 
grający jazz na funkowym gruncie”. A w komenta-
rzach podniósł się rumor: „Ale gdzie ten jazz??!”.

Zanim powstał twój własny zespół, grałeś w bar-
dzo różnych składach.

Długo byłem przekonany, że mogę być tylko mu-
zykiem towarzyszącym, studyjnym, może produ-
centem w  muzyce popularnej. A  swoje kompozy-
cje, z własnym zespołem, będę grał hobbystycznie. 
Przez lata grałem w  zespole hiphopowym HIDO, 
z  którym zdobywaliśmy nagrody i  odnosiliśmy 
spore sukcesy. Przez jakiś czas 
współpracowałem z  wokalistą 
Robinem Brockiem, między in-
nymi na The Hague Jazz w  2010 
roku, Big Rivers Jazz czy Water 
Festival w  Amsterdamie. Nadal 
gram też w  zespole rapera po-
chodzącego z  Albanii – Jona Ta-
rifa. Od czasu do czasu wystę-
puję z  genialnym perkusistą Jamalem Thomasem 
(grającym na przykład z   Maceo Parkerem) oraz 
z  niderlandzkim zespołem acidjazzowym Tristan. 
I  tutaj po prostu muszę się czymś pochwalić! Ja-
mal Thomas bez wahania zgodził się zagrać na 
mojej pierwszej autorskiej płycie. Jeszcze bardziej 
niezwykłe było, że on sam poprosił mnie o zagra-
nie utworu na jego najnowszy krążek! Chciał, że-
bym zagrał siebie. Kierowany własnym smakiem 
muzycznym, Jamal wybrał dla mnie utwór, któ-
ry najbliższy jest mojemu stylowi, osobowości. 
A  pikanterii temu dodaje fakt, że w  tym samym 
utworze na klawiszach gra Chuck Leavell – dyrek-
tor muzyczny The Rolling Stones, którego po raz 
pierwszy zobaczyłem na koncercie Unplugged Erica 
Claptona. Bardzo smakowicie grający muzyk. Woj-
tek Justyna – gitara i Chuck Leavell – fortepian na 

płycie Jamala Thomasa! Dla mnie 
coś absolutnie niezwykłego!

To wszystko twoja działalności 
jako sidemena. Kiedy zacząłeś my-
śleć o sobie jako o głównym boha-
terze sceny? Czyli poproszę o  wię-
cej szczegółów na temat Tree… Oh!?.

Inspiracją tego zespołu są grupy 
rockowe – Jimi Hendrix, Eric Clap-
ton – oraz grupy jazzrockowe, takie 
jak Johna Scofielda, Scotta Hender-

sona. Kiedy oni grali w trio, bardzo 
mnie to fascynowało. Takie były 
moje wyobrażenia o swoim zespo-
le. Koniecznie trio: bas elektrycz-
ny, perkusja i gitara. Zaczęło się od 
grania utworów, które nam się po 
prostu podobały, przerabiania tych 
bardzo jazzowych na bardziej fun-
kowe. Bo to chyba jest tak napraw-
dę zespół funkowy. Zarówno Alex 
Bernath – perkusista, jak i  Daniel 
Lottersberger – basista, to według 
mnie muzycy funkowi z  „jazzową 
świadomością”. Uwielbiają groo-
ve – taki tłusty, soczysty groove 
– i na tym moje trio jest zbudowa-
ne. Wiele się od nich nauczyłem, 

Nigdy nie wiem, czy odbior-
cy mojej muzyki trafnie odczy-
tują mój zamysł. Należę to tych 
artystów, których wciąż dręczą 
wątpliwości
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dzięki nim poznałem wielu nie-
samowitych muzyków. Nigdy nie 
odpowiadało mi tak do końca gra-
nie cudzych utworów. Najbardziej 
komfortowo czuję się we własnych 
kompozycjach. Tylko wtedy czuję, 
że mogę z tym robić to, na co aku-
rat w  danej chwili mam ochotę. 
Mimo że przez lata nie do końca 
wierzyłem w  to, iż moja kariera 
muzyczna potoczy się w  kierun-
ku moich kompozycji, mojej wizji. 
Kiedy zakończyła się większość 
moich popowych projektów, zapy-
tałem Alexa, który od lat jest też 
moim dobrym przyjacielem: „Co 
teraz?”. A  on bez wahania odpo-
wiedział: „Teraz czas na twoją au-
torską płytę”. I  w tym momencie 
wszystko się dla mnie odwróciło. 
Moja płyta, kariera, stała się prio-
rytetem. To było dwa lata temu. 
Miała powstać instrumentalna 
płyta w  trio, gitarowe granie, „gaz 
do dechy”. Na krążku miał pojawić 
się utwór, który napisałem, kiedy 
miałem około 20 lat – Stop Calling 
Me. Słuchając tego, przyszło nam 
na myśl, że można do tego zrobić 
wokal. Wybór padł na świetnego 
muzyka, dwukrotnie nominowa-
nego do nagrody Grammy, Micha-
ela Ventimiglię „Big Mike’a”. Po 
dwóch tygodniach od wysłania 
mu utworu dostaliśmy tekst. Gra-
ny przeze mnie przez kilkanaście 
już lat numer nabrał zupełnie in-
nego kształtu! Powstała zupełnie 
nowa jakość, inny wymiar. Kolej-

ną kompozycją, która ewaluowała na tej płycie, jest 
utrzymana w  bardzo afrykańskich rytmach Two 
Rivers. Zaprosiliśmy tutaj wspólnego znajomego 
z Senegalu – Mame Bellę. I ponownie, z mojej wizji, 
tak dobrze mi znanej, powstało coś zupełnie nowe-
go. Mame dodał do tej, według mnie skromnej pio-
seneczki, rdzenny afrykański feeling i  brzmienie. 
Zachęceni rezultatem, poszliśmy krok dalej. Zapro-
siliśmy Delę Botriego, fl ecistę z Ghany, ambasado-
ra kultury tego kraju w świecie. Kiedy Dela dostał 
ten utwór, nie mógł uwierzyć, że napisał go ktoś 
z  Polski. Według niego nastrój, rytm utworu jest 
tak afrykański, że pochodzenie kompozytora było 
dla niego wielkim zaskoczeniem. Mimo trochę in-

fot. Mareen Lieftink
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nej harmonii, Two Rivers w rodzinnej wiosce Deli 
przyjęto jak coś bardzo swojskiego. To chyba naj-
większy komplement dla mnie, jako kompozytora.

Na początku maja wyruszasz w trasę koncertową 
po Polsce, na którą chciałbyś z pewnością zaprosić 
również czytelników JazzPRESSu.

Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie! Zaczyna-
my trasę w Wałbrzychu, w klubie A PROPOS już 3 
maja. Na trasie znajdzie się również klub Vertigo 
we Wrocławiu, Harris Jazz Piano Bar w Krakowie, 
Klub Szafa w  Łodzi i  Blue Note w  Poznaniu. Być 
może uda nam się zaprosić na trasę znakomitego 
perkusjonistę z Portugalii Diogo Carvalho.
W mojej muzyce niezwykle 
ważny jest groove, rytm, puls, 
a  upraszczając: moim założe-
niem jest, aby w czasie słuchania 
nie można było powstrzymać się 
od tak zwanego tupania nóżką.

Według mnie udało ci się to za-
łożenie spełnić.

Zawsze miło usłyszeć takie potwierdzenie. Nigdy 
nie wiem, czy odbiorcy mojej muzyki trafnie od-
czytują mój zamysł. Należę to tych artystów, któ-
rych wciąż dręczą wątpliwości. Bardzo chciałbym, 
żeby debiutancka płyta Definitely Something mojego 
zespołu Wojtek Justyna Tree… Oh!? ukazała się rów-
nież w Polsce. Starania trwają. Jestem w trakcie roz-
mów z polskim wydawcą. Trzymaj kciuki!

Mówiąc o  muzyce, używasz wielu skojarzeń, me-
tafor… kulinarnych. Czyżby gotowanie było twoją 
sekretną pasją?

Zgadłaś! Niedawno mój znajomy stwierdził, że 

moje serce poświeciłem bardziej 
gotowaniu niż muzyce – bardzo 
mnie to stwierdzenie zastanowiło. 
Jestem tak zajęty promowaniem 
swojej muzyki, całą tą admini-
stracją, organizacją, rozmowami 
z  różnymi ludźmi. Nie są to moje 
ulubione zajęcia. Ta otoczka, która 
jest niezbędna do tego, aby grać, 
jeździć po świecie, jest bardzo cza-
sochłonna. I  dlatego bardzo chęt-
nie uciekam w gotowanie i wkła-
dam w to rzeczywiście całą swoją 
duszę i całe serce. Czasami nawet 
wydaje mi się, że w  kuchni czuję 

się dużo pewniej. Kiedy składałem 
papiery do szkoły w  Hadze, mia-
łem nawet pewien sekretny plan. 
Jeśli nie dostałbym się do konser-
watorium w  Holandii, chciałem 
zdawać do szkoły kucharskiej 
w Wielkiej Brytanii. Nie udaje mi 
się codziennie usiąść i  poćwiczyć 
na gitarze, za to codziennie udaje 
mi się ugotować przyzwoity po-
siłek. To moje hobby i  wielka pa-
sja. I tak jak w mojej muzyce, nie-
ustannie się uczę i szukam czegoś 
nowego.

Nie udaje mi się codziennie 
usiąść i poćwiczyć na gitarze, za 
to codziennie udaje mi się ugo-
tować przyzwoity posiłek. To 
moje hobby i wielka pasja
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Vanessa Rogowska: Jak się odnaj-
dujesz w  Polsce? Jesteś tu częstym 
gościem?

Greg Osby: Moje częste wizyty po-
zwoliły mi na stopniowe odkry-
wanie Polski, a w szczególności jej 
bogatej kultury w różnych wymia-

rach. Wiem o Polsce znacznie wię-
cej od moich rodaków i  mam głę-
boki szacunek do Polski i jej histo-
rii. Ludzie słysząc, że bywam w Pol-
sce zadają mi śmieszne pytania, 
którymi rządzą stereotypy. Polska 
jest dla nich trochę jak nieodkry-
ta wyspa. Są ciekawi wielu rzeczy, 

Jazz uczy wytrzymałości 
i wyrabia charakter

Greg Osby – saksofonista, kompozy-

tor. Spełniony muzyk. Jeden z twór-

ców nurtu M-Base. Biznesmen wi-

zjoner. Nauczyciel i mentor. Elegant. 

W warszawskiej Operze Narodowej 

przywitał mnie w czarnej, welurowej 

marynarce pod muszką. Był wdzięcz-

nym rozmówcą, którego życiowym 

doświadczeniem można obdarzyć 

ze trzy osoby, ale każdą rozmowę 

trzeba ująć w jakieś ramy, a zacząć 

najprościej...

Vanessa Rogowska 

vrogowska@gmail.com
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miedzy innymi jakimi ludźmi są Polacy, jak funk-
cjonuje kraj. Chętnie odpowiadam na takie pytania. 
Jestem w tym coraz lepszy…

Dzięki! Dobrze mieć ambasadora w twojej osobie. 
Co sprowadziło cię do Warszawy?

Prowadziłem warsztaty dla młodych instrumen-
talistów w znanej u was szkole przy ulicy Bednar-
skiej (Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. 
F. Chopina w Warszawie – przyp. red.).

Przed tobą nowe wyzwanie. Myślę o twojej współ-
pracy z Sopot Jazz Festival. Czy masz już własny po-
mysł na ten festiwal?

Tak, mianowano mnie kuratorem 
artystycznym Sopot Jazz Festival. 
Dotykając ponownie tematu od-
krywania Polski zastałem w  niej 
mocną, zwartą i  ustabilizowaną 
tkankę jazzową zakorzenioną od 
lat w  kulturze. To dla mnie cieka-
we zjawisko, dlatego chciałbym 
wykorzystać możliwości jakie to 
zjawisko ze sobą niesie, czyli połą-
czyć wiedzę i  doświadczenie pol-
skich indywidualności jazzowych 
z energią młodych, mniej znanych 
w  Polsce artystów zza oceanu. To 
rodzaj platformy pod szyldem East 
Meets West, która ma umożliwić 
komunikację i współpracę na rzecz 
jazzu, który kieruje się przecież 
kolektywnym dążeniem. Mam za-
miar pokazać Amerykanom, że 
Polska jest pełna świetnych muzy-
ków, o  których nikt nigdy w  USA 
nie słyszał. Z drugiej strony w cza-
sie festiwalu wystąpią mniej znani, 
ale równie wyborowi muzycy. Je-
stem ciekawy, jak zostaną odebrani 
w Polsce…

Ufff… Ulżyło mi. Myślałam, że 
usłyszę o  kolejnej programowej 
kalce, a  tymczasem przychodzi 
ktoś z  zewnątrz i  potrafi czerpać 
z  naszego muzycznego dziedzi-
ctwa. Przy tym celnie dostrzegasz, 
że Polacy to raczej naród indywi-
dualistów. Umiejętnie łączysz po-
trzeby z celami. Poza tym myślę, że 
nadszedł czas, aby dokonać zmia-
ny. Przez lata z  sukcesami czer-

fot. Mitch Haddad
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paliśmy z  amerykańskiego jazzu. 
Amerykanie mogą też od nas czego 
się uczyć…

Dokładnie! Liczę na wspaniałe 
owoce tego wydarzenia.

Jesteś multitalentem. Posiadasz 
ogromne doświadczenie muzycz-
ne, biznesowe i edukacyjne. Czym 
jest dla ciebie jazz europejski? Co 
nasze kontynenty różni pod tym 
względem? 

Mimo wielu zmian politycz-
nych, otwarcia granic w  Europie 
Wschodniej, otwarcia na kultu-
rę oraz zaawansowanej techniki, 

nadal istnieją różnice pomiędzy 
naszymi kontynentami. I  dobrze! 
Wymieniamy się, bo podróżujemy, 
nawzajem inspirujemy się. To nie-
uniknione. Posiadamy jednak od-
mienne historie. Muzyka klasycz-
na i  folklor znacznie naznaczyły 
europejski jazz, odróżniając go już 
w  poszczególnych europejskich 
krajach. Dla mnie, przybysza z  ze-
wnątrz, to bardzo słyszalne i  cen-

ne, dlatego staram się docierać do źródeł. To bardzo 
świeże i inspirujące doświadczenie dla amerykań-
skiego muzyka, którego kultura na pewno nie jest 
monolitem, ale choćby jej historia jest znacznie 
krótsza i  stworzyły ją tak odmienne wydarzenia, 
jak los Afroamerykanów. Moglibyśmy długo o tym 
rozmawiać, ale ja czuję się obywatelem świata i nie 
chciałbym dzielić włosa na czworo. Myślę global-
nie, więc moja teza jest taka: jazz jest reprezentan-
tem miejsca, którego cechy powinien wyrażać, jeśli 
chce rozprzestrzeniać się na świat. A bardzo indy-
widualną cechą i tajemnicą artysty jest, jak to zro-
bi i czy w ogóle to zrobi...

Czy w związku z tym, jako nauczyciel, przynosisz 
inne, nowe elementy, do wykorzystania w eduka-
cji, na przykład w Polsce? Czym one są?

Przynoszę moje złożone, doj-
rzałe doświadczenie, nie tylko 
instrumentalisty, ale człowie-
ka, który wiele etapów życia 
ma już za sobą. Daję konkretnie 
to, czego potrzebuje konkretna 
osoba w  indywidualnej relacji. 
Każdy ma jakieś słabe punkty, 
więc nad nimi wspólnie pracu-
jemy. Przeprowadzam studenta 

przez jego kiepski etap, tak aby zmienić jego jakość 
w siłę. Poza tym przynoszę skomplikowaną i kon-
kretną wiedzę potrzebną artystom do funkcjono-
wania w  obecnym świecie. Początkujący artysta 
jazzowy to składowa wielu wypadkowych. Znajo-
mość muzyki, jej historii i  sprawność muzyczna 
– to dziś za mało aby mieć udany start. Koniecz-
na jest wiedza o  przepastnym świecie połączeń 
w  sztuce, kulturze, biznesie, czy funkcjonowaniu 
w  mediach. Widzę zapotrzebowanie na te tematy 
w Polsce.

Jazz w  praktyce uwydat-
nia najlepsze strony osobowo-
ści, a przy okazji ciężkiej pracy 
pozwala na ujarzmienie wad, 
czy przekuwanie ich na mocne 
strony
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Mam ogromny respekt dla nauczycieli, którzy 
opiekują się swoimi podopiecznymi, szczególnie 
w  świecie artystycznym. Czy to trudne zadanie 
w obecnych czasach? Jakie podejście mają młodzi 
amerykańscy studenci?

Zawsze to było trudne zadanie, bo studenci często 
są nieodpowiedzialni. Z  nikogo na siłę nie uczy-
nisz artysty. Do mniejszości należą ci nastawie-
ni na ciężką pracę, bez wizji zdobycia sławy i  uz-
nania. W  USA mamy odmienny system naucza-
nia, w  którym student wybiera sobie nauczycie-
la. W  czasie pierwszego kontaktu ważne jest, aby 
nie zniechęcić go i  sprawić, by powrócił na zaję-
cia. Potem zaczyna się proces nauki, ale to przede 
wszystkim od studenta zależy, jak go potraktuje. 
Nie ukrywam, że sporo z  nich oszukuje, leni się, 
ale to ich wybór. Uwierz mi, ty-
godniowo przychodzą pod mój 
adres dziesiątki płyt z  nagra-
niami różnych artystów, którzy 
właśnie na zajęciach się lenili. 
Popełniają wiele podstawowych 
błędów, nie posiadają dostatecz-
nego doświadczenia zawodowego, koncertowego, 
a aspirują wysoko...

Który atut wskazałbyś jako najważniejszy przy na-
uczaniu innych muzyki?

Nie posiadam jednej, konkretnej własnej metody, 
ale moim atutem jest indywidualne podejście do 
studenta. Zawsze udaje mi się z sukcesem znaleźć 
odrębne narzędzia i  sposoby na czyjś większy lub 
mniejszy sukces w  nauce. Przykładam wagę do 
ewaluacji działań. Mam szczęście, że trafiają do 
mnie studenci, którzy utkwili w jakimś martwym 
punkcie, co znacznie zniechęciło ich do dalszej na-
uki. Lubię atakować słabe punkty i  ponownie do 

nich powracać. Dodam, że pracuję 
wartko, co szczególnie denerwuje 
władze uczelni. Za szybko przera-
biam materiał i o to mają do mnie 
pretensje (śmiech). Dlatego ostatnio 
nieco zwolniłem. Chcę być dla in-
nych jak naczynie, z którego mogą 
czerpać w  zależności od swoich 
potrzeb.

Jako człowiek też?

Myślę, że podobnie.

Cieszę się, że jesteś nauczycielem 
polskich studentów. Możesz ich 
opisać? Mają jakieś wspólne ce-

chy? Nie chodzi mi o  pochwały, 
naprawdę...

Warsztaty w  Polsce, ze  względu 
na uzyskane efekty, należą do naj-
lepszych jakie prowadziłem. Nie 
żartuję. Ich efekty sprawiły mi sa-
tysfakcję i  radość. Polscy studenci 
wykonują na maksimum to, o  co 
proszę, ale są potwornie nieśmiali. 
Właściwie nie wiem, jak to okre-
ślić. W  czasie przeznaczonym na 
pytania i  dyskusje dosłownie nikt 
nie podniósł ręki! Jak to możliwe? 
Na sali spotkało się czterdziestu 

Nigdy nie przestaję szukać, bo 
to oznaczałoby dla mnie stag-
nację, śmierć
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początkujących muzyków i  nikt 
z nich nie miał wątpliwości? Prze-
cież nawet ja nie mam całej moż-
liwej wiedzy i pytam. Potencjalnie 
na sali można było uzyskać 40 róż-
nych odpowiedzi... A  tu cisza... Do-
piero, kiedy zbierałem się do wyj-
ścia ustawiła się kolejka nieśmiało 
pytających. Nigdzie się z czymś ta-
kim nie spotkałem.

Jak myślisz, jakie korzyści może 
przynieść spotkanie z jazzem oso-
bie niezwiązanej z muzyką?

Duże, może nawet większe niż 
standardowe nauczanie. Jazz 
w  praktyce uwydatnia najlepsze 
strony osobowości, a  przy okazji 
ciężkiej pracy pozwala na ujarz-
mienie wad, czy przekuwanie ich 
na mocne strony. Zwalcza nie-
śmiałość, podnosi poczucie warto-
ści. Pomaga zostać indywidualistą, 
który znakomicie działa w zespole. 
Jazz uczy wytrzymałości i wyrabia 
charakter. To najlepszy nauczyciel 
wymiany myśli, poglądów w dialo-
gu, z którego nie można wyjść ko-
lizyjnie. Kształci umiejętność słu-
chania i poczucie czasu. Uczy bycia 
tu i teraz. Socjalizuje, czyni cię po-
dróżnikiem. Pewnie to nie wszyst-
ko, ale i tak dużo.

Jak się miewa twoje przedsięwzię-
cie Inner Circle Music?

Dobrze, po wielu przejściach z wy-

twórniami zdecydowałem się poprowadzić własną 
markę. Od lat miałem w głowie jej charakter, spo-
sób działania, ale dopiero w  2007 roku przyszedł 
właściwy czas, by urealnić zamierzenia. Podróżu-
jąc po świecie spotykam wiele osobowości, które 
nie pozostawiają mnie obojętnym. Przygarniam je 
pod swój szyld, daję swoje błogosławieństwo, ale 
włączam się do ich dzieł tylko wtedy, kiedy sprawy 
idą w  niewłaściwą stronę – artystycznie, finanso-
wo, bądź udzielam rad. Uważam, że ludzie są doro-
śli i  powinni sobie radzić sami, czy mieć wolność 
w wyborach.

Słyszałam w  Nowym Jorku twoją obecną pod-
opieczną wokalistkę Sarę Serpę w czasie jazzowego 
showcasu.

fot. Clay Patrick McBride
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Sara była pierwszą artystką z  jaką podpisałem 
umowę w  mojej wytwórni. Pochodzi z  Portugalii. 
W ICM znajdziesz ludzi z różnych stron świata.

Słyszałam, że inspiruje cię filozofia. Czy pamiętasz 
swoje pierwsze z nią spotkanie?

Szybko zetknąłem się z filozofią, bo mam ciekaw-
ską naturę, czy też niespokojnego ducha. Prędko 
nasycam się wiadomościami. Porzucam skostniałe 
formy, a proste odpowiedzi nigdy nie były wystar-
czające dla mojej żywotnej natury. Życie jest na tyle 
ciekawe i złożone, że warto poznawać je z różnych 
perspektyw, choćby po to, aby le-
piej żyć. Aby mieć dystans do sie-
bie i spraw, w które jesteśmy za-
angażowani. Intrygowało mnie 
od zawsze życie duchowe ludzi, 
nie tylko moje. Moje znam, ale 
szukam nieustannie...

Wykorzystujesz te poszukiwania w  swoim życiu 
czy pracy?

Pewnie! Zawsze szukam, nigdy nie przestaję szu-
kać, bo to oznaczałoby dla mnie stagnację, śmierć. 
Dla mnie nie ma takiego punktu. Jeśli szukasz, to 
znajdziesz, nawet jeśli w danej sytuacji jest trudno 
wytrwać i trzeba robić to, co masz do roboty, a nie 
to, co chcesz zrobić.

Który z filozofów szczególnie cię zainspirował?

Nie, to nie tak! Nie jestem wyznawcą konkretnego 
nurtu. Nie jestem dogmatykiem. Dogmat w moim 
życiu nie działa. Raczej skłaniam się ku synkre-
tycznej postawie. Wykorzystuję elementy różnych 
szkół filozoficznych czy religii, które pomagają mi 
bardziej być sobą. Sobą na wyższym, czy głębszym 

poziomie. OK, niech będzie – na-
zwijmy ten kierunek osbizm.

A wierzysz w leczniczą moc muzy-
ki? Doświadczasz jej?

Tylko do pewnego stopnia. Wierzę, 
że muzyka może pomóc przetrwać 
w  trudnych czasach. Jest oknem 
w  czasie – przywraca nam dobre 
wspomnienia, które zmieniają 
nasze samopoczucie. Spotkałem 
się również z  receptywnym, me-

dycznym wykorzystaniem mu-
zyki, kiedy miała być nadzieją na 
wybudzenie kogoś z  długotrwa-
łej śpiączki. Oczywiście dochodzi 
do tego jej szeroki aspekt socjalny, 
którego jako muzyk już pewnie nie 
zauważam.

Jakie masz plany muzyczne wobec 
siebie?

Myślę o  bardziej rozbudowanej 
formie muzycznej rozpisanej, na 
przykład, na potrzeby filmu. Mam 
potrzebę wejścia w kolejny rozdział 
muzycznej przygody, sprawdzenia 
siebie w nieznanej roli, ale póki co 
to mało skonkretyzowane plany.

Życie jest na tyle ciekawe 
i złożone, że warto poznawać je 
z  różnych perspektyw, choćby 
po to, aby lepiej żyć
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Cały ten jazz! MEET!
– Mateusz Smoczyński

Jerzy Szczerbakow 

jerzy.szczerbakow@radiojazz.fm

Jerzy Szczerbakow: Przeglądałem 
twoje wypowiedzi z  różnych wy-
wiadów, w  których opowiadasz 
o  swoich fascynacjach jazzem. 
Zdaje się, że wyraźną fascynacją 
jest dla ciebie Coltrane.

Mateusz Smoczyński: Zgadza się. 
Drugą ważną inspiracją jest Zbi-
gniew Seifert. Inspiruje mnie rów-
nież mój brat, Jan Smoczyński. 
Ważny jest też Christian Howes, 
genialny skrzypek amerykański.

Skrzypek jazzowy, współzałożyciel Atom String Quartet, przez kilka ostatnich lat członek le-

gendarnego amerykańskiego zespołu, zdobywcy nagrody Grammy – Turtle Island Quartet, 

lider New Trio i Mateusz Smoczyński Quartet. Jak sam twierdzi – nie przepada za skrzypcami 

w jazzie, fascynuje go Coltrane chociaż, jak na artystę jazzowego, jego muzyczny świat nie 

ogranicza się wyłącznie do tego gatunku. O życiu w rozkroku między Polską i Stanami Zjed-

noczonymi i tym, że być muzykiem w Polsce nie jest wcale tak źle.
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A zatem pojawiło się nazwisko jakiegoś amery-
kańskiego skrzypka. Zdziwiło mnie, że w wymie-
nianych przez ciebie inspiracjach w ogóle nie pa-
dają nazwiska skrzypków ogólnie znanych, takich 
jak Jean Luc Ponty czy Jerry Goodman.

Naprawdę nie za bardzo lubię skrzypce w  jazzie 
(śmiech z sali). Niestety to prawda. Wielu skrzypków 
myśli podobnie. Michał Urbaniak czasem nawet 
woli zagrać na saksofonie, a na skrzypcach gra, bo 
po prostu nie ma nas wielu. Przyznam, że skrzypce 
polubiłem dopiero, gdy usłyszałem Zbigniewa Se-
iferta. To on zmienił mój świat. 
Pomyślałem sobie: dlaczego by 
nie zostać przy tym instrumen-
cie i nie grać tak jak on? Niektó-
rzy muzycy mówili mi wcześ-
niej, że muszę go koniecznie po-
słuchać, bo brzmię podobnie jak 
on. I tak jakoś to wyszło, podczas 
gdy ja starałem się imitować Coltrane’a.

I tutaj naturalnie przechodzimy do mariażu skrzy-
piec z jazzem, połączenia klasyki z jazzem. Mimo 
że wykształcenie masz klasyczne, jazz pociągnął 
cię dość szybko. Również twój brat jest w nim moc-
no osadzony…

Tak, miałem to szczęście, że mam starszego brata 
i to on po trosze torował mi wszystkie drogi. W za-
sadzie więc zawsze grałem z lepszymi od siebie. Gra-
łem w zespole brata, z jego kolegami ze studiów, a że 
studiował w Katowicach, byli naprawdę dobrzy.

Jaka jest między wami różnica wieku?

Cztery lata. Byłem więc tym młodszym, ale może 
nie młodym…

No tak, ale w tym wieku taka róż-
nica jednak ma znaczenie.

Tak, to wtedy miało kolosalne zna-
czenie. Byłem wtedy jeszcze w lice-
um, a Jan już na studiach w Katowi-
cach, na prestiżowej uczelni. Mia-
łem więc możliwość grania z  na-
prawdę wspaniałymi muzykami. 
Do dzisiaj mam zresztą to szczęś-
cie, że gram z  lepszymi od siebie. 
Ale może powinienem wspomnieć 

jeszcze o tym, że w mojej rodzinie to 
ja zaraziłem swojego brata jazzem.

Czyli ty pierwszy słuchałeś jazzu?

Tak, jeśli chodzi o  słuchanie, to ja 
byłem pierwszy. Na początku by-
łem zachwycony dixielandem. 
W tym czasie mój brat słuchał Mi-
chaela Jacksona, Queen, Beatlesów. 
Później się jakoś wymieniliśmy.

Z drugiej strony Michael Jackson 
i  Queen to świetne zespoły. Ty 
również przyznajesz się do fascy-
nacji na przykład Rage Against the 
Machine. Nie ograniczasz się więc 
tylko do jazzu.

Zdajemy sobie sprawę, że 
jesteśmy lepszym zespołem 
jazzowym niż klasycznym. I to 
nas wyróżnia
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Myślę, że prawie w ogóle nie jestem 
zamknięty na muzykę inną niż 
jazz, chociaż uwielbiam Coltrane’a 
i zawsze do niego powracam. To ar-
tysta jest mój ulubiony artysta, któ-
rego słucham najwięcej. W  samo-
chodzie mam płytę One Down, One 
Up, ale moi towarzysze na ogół nie 
są w stanie znieść tej muzyki, więc 
najczęściej słucham jej, gdy jestem 
sam. To naprawdę ciężka muzyka, 
ale to jest mój ulubiony gatunek 
muzyczny i chciałbym jak najwię-
cej grać w tym stylu.

Jakie inne płyty masz w  samo- 
chodzie?

Dzięki temu, że mam zmieniarkę 
sześciopłytową, w repertuarze zna-
lazł się również Ósmy plan – płyta 
Natalii Kukulskiej. To naprawdę 
bardzo dobra płyta i  nie mam na 
myśli tej, na której sam gram. Ist-
nieją dwa krążki – słucham tej, na 
której nie gram (śmiech z  sali). To 
niesamowite, jaką drogę pokonała 
Natalia przez tych kilkanaście lat. 
Z  ręką na sercu polecam państwu 
Ósmy plan.

Co jeszcze możemy usłyszeć jadąc 
z tobą samochodem?

Mam jeszcze Spotify. Dzięki nie-
mu ostatnio na okrągło słucham 
albumu Black Codes Wyntona 
Marsalisa.

Czyli jednak jazz?

Tak, i to sporo tego jazzu.

Pojawiają się też inne inspiracje, ostatnio dość 
modne zwłaszcza wśród muzyków. Mam na my-
śli na przykład Snarky Puppy, Dirt Loops – czyli 
szwedzkie trio grające zaawansowane przeróbki 
popu i własne numery…

Tak, to są genialne kapele! W  Snarky Puppy są 
w  zasadzie sami jazzmani. Gra tam też mój kole-
ga, skrzypek Zach Brock. Dzięki niemu mogę po-

fot. Marek Rokoszewski
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wiedzieć, że znalazłem się w Stanach. To on mnie 
zarekomendował do mojego amerykańskiego 
kwartetu… Snarky Puppy całym sercem polecam – 
wspaniali muzycy, wspaniałe projekty, współpraca 
ze świetnymi solistami.

Wspomniałeś o swoim amerykańskim śnie i speł-
nionym marzeniu współpracy ze  swoim idolem, 
przynajmniej jeśli chodzi o wiolonczelę.

Jakieś piętnaście lat temu usłyszałem Turtle Island 
Quartet, czyli chłopaków, z którymi grałem cztery 
lata. Tak mi się spodobali, że byłem przekonany, że 
muszę coś w ich stylu zrobić w Polsce. I tak powstał 
ponad pięć lat temu Atom String Quartet. Najpierw 
na studiach spotkałem się z  Dawidem Lubowi-
czem i zaczęliśmy rozmawiać o tym pomyśle. Póź-
niej szukaliśmy altowiolinisty i  przez pięć lat go 
nie znaleźliśmy. W końcu napatoczył się taki duży, 
dwa metry dziesięć, altowiolinista Michał Zabor-
ski. Nie chciał cały czas grać klasyki i był tak napa-
lony na pomysł grania we wspólnym kwartecie, że 
pomógł nam znaleźć wiolonczelistę. Ja z kolei zna-
lazłem Krzyśka (Lenczewskiego) w studiu mojego 

brata. I  tak powstał Atom String 
Quartet. Wracając jednak do mo-
jego amerykańskiego snu, to nigdy 
do końca nie chciałem wyjechać 
z Europy, z Polski. Ten pomysł poja-
wił się w mailu od Marka Summe-
ra, który spytał, czy nie chciałbym 
się wybrać na przesłuchania do 
Nowego Jorku. Oczywiście zgodzi-
łem się, ale tak naprawdę chciałem 
pojechać i  jedynie zagrać przesłu-
chanie – chciałem zagrać z  Turtle 
Island Quartet.

Chcesz powiedzieć, że dostałeś pro-
pozycję zagrania z zespołem, który 
od wielu lat był dla ciebie ikoną? 
Oni cię zaprosili, postanowiłeś po-
jechać, by przejść przesłuchania, 
odmówić i wrócić do Polski?!

Byłem tak podekscytowany, że mo-
głem z nimi chociaż raz zagrać, że 
postanowiłem jak najlepiej przygo-
tować się do egzaminu wstępnego, 
a  było to jakieś trzydzieści, może 
pięćdziesiąt stron bardzo trudnej 
muzyki. Porządnie to wykułem. Do 
dzisiaj pamiętam nagrania, któ-
re są z  tamtego okresu. Nie mogę 
wyjść z podziwu, że tak dobrze gra-
liśmy (śmiech z sali).

Długo się przygotowywałeś?

Około dwóch miesięcy, ale ćwiczy-
łem dzień w dzień po kilka godzin. 
Myślę, że czasami pięć, czasami 
trzy, ale ogólnie całkiem sporo.

fot. Marek Rokoszewski
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Mówimy o  tak wysokim pozio-
mie przesłuchań, że znakomity 
muzyk przygotowuje się do nich 
przez dwa miesiące po parę go-
dzin dziennie. Zespół, o  którym 
mówi Mateusz, miał wówczas 
na swoim koncie dwie nagrody 
Grammy, a  ostatnio nominację 
do trzeciej. To zatem najwyższa 
światowa liga.

Zgadza się, choć nominacja nie 
zamieniła się w  kolejną statuet-
kę. Pojechałem na przesłuchania 
wyuczony, wykuty. Zespół miał do 
mnie w zasadzie tylko jedną uwagę: 

„Mateusz, czy możesz grać ciszej?”. 
Spotkaliśmy się w takiej salce dwa 
metry na dwa, może trzy, w  lobby 
hotelowym. Tam zagraliśmy cały 
program, od deski do deski. Póź-
niej przyszła kolej na rozmowę: 
„No to co Mateusz, jesteś gotowy 
przeprowadzić się do San Franci-
sco?”. Odpowiedziałem szczerze, 
że chyba nie, ale pozwólcie mi się 
zastanowić. Ostatecznie uznałem, 
że San Francisco jest za daleko, że 
nie mogę się tam przeprowadzić 
na stałe. Zapytałem jednak, czy nie 
mógłbym dolatywać na koncerty. 
Powiedzieli mi, że to wykluczone, 
że muszę być w San Francisco, żeby 

można było robić próby. Minął miesiąc, poradzi-
łem się kolegów i stwierdziłem, że spróbuję. Przez 
pierwsze pół roku borykaliśmy się z  problemem 
znalezienia mieszkania – obydwaj z  Benjaminem 
von Gutzeitem byliśmy obcokrajowcami i nie mo-
gliśmy z  kolegą nic znaleźć, żadnego mieszkania 
na wynajem. Mieszkaliśmy więc u Marka Summe-
ra, wiolonczelisty. W końcu wzięliśmy się na spo-
sób, poszliśmy i zapłaciliśmy za najem za pół roku 
z  góry. Tak więc w  końcu udało nam się znaleźć 
mieszkanie, chociaż tak naprawdę cały ten okres 
spędziłem w samolocie.

Liczby godzin, które spędziłeś w  powietrzu i  o 
których wielokrotnie wspominałeś, niewiele od-
stają od tych wylatanych przez pilota samolotu 

pasażerskiego.

Jak przeglądałem swoje staty-
styki Miles & More, miałem 
mniej więcej tyle przelatane co 
stewardessy.

Przez cały okres współpracy z Turtle Island Quar-
tet, latając do Stanów, zagrałeś 120 koncertów.

Tak, ponad 120 koncertów.

Ile razy latałeś w roku?

Zrobiłem sobie statystykę – przez te cztery lata zro-
biłem 1,5 mln km. Ktoś policzył, że to tak, jakby po-
lecieć dwa razy na księżyc i z powrotem.

Ostatnie lata oznaczały życie w  rozkroku pomię-
dzy Europą i Stanami. Było warto?

Z punktu widzenia artystycznego było to spełnie-
nie marzeń. Mogłem też „ukraść” parę patentów 

Naprawdę jesteśmy potęgą. 
Mamy kilkunastu rewelacyj-
nych skrzypków
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i  przywieźć do Polski, do polskiego odpowiednika 
Turtle Island Quartet.

No właśnie, bo równolegle, 8 stycznia 2010 roku, 
powstał Atom String Quartet.

Nawet nie pamiętam, kiedy dokładnie!

Pamiętam, bo robiłem koncert z  okazji pięciole-
cia zespołu. Nie pamiętam tylko, jak na początku 
miał się nazywać…

Xenon String Quartet. To był pomysł Michała Za-
borskiego, ale nie wiem dlaczego mnie to jakimś 
cudem skojarzyło się z  atomem. 
Może dlatego, że druga nazwa 
jest krótka, na plakacie ładnie 
wygląda, łatwo ją zapamiętać. 
Dodatkowy atut nazwy „atom” 
jest taki, że atom reprezentuje 
dokładnie to, czym jest kwartet 
smyczkowy. My jesteśmy kla-
sycznym kwartetem smyczko-
wym, czyli takim podstawowym 
zespołem kameralnym, który ma niesamowitą 
energię, bo potrafimy…

Mała jednostka szybkiego reagowania, która po-
trafi się odnaleźć w różnych sytuacjach.

Dokładnie tak.

A czy jako Atomy graliście jakiś koncert klasycz-
ny?

Jako Atomy graliśmy coś z pogranicza muzyki kla-
sycznej z  Klaudiuszem Baranem. Zawsze jednak 
staramy się dodać coś od siebie i  raczej unikamy 
grania muzyki klasycznej. Zdajemy sobie spra-

wę, że jesteśmy lepszym zespołem 
jazzowym niż klasycznym. I to nas 
wyróżnia. Granie muzyki jazzowej 
wyróżnia nas na tle innych kwar-
tetów smyczkowych, a  tych kwar-
tetów klasycznych mamy w Polsce 
naprawdę sporo i  są one całkiem 
udane. Nie ma więc po co podążać 
ich śladem.

Z Turtle Island Quartet odszedłeś 
równo z  Markiem Summerem. 
Czy jego odejście przyspieszyło 
twoje?

Jego odejście mi je ułatwiło. Byłem 
zmęczony lotami i  musiałem pod-
jąć jakąś decyzję, ale nie wiedzia-
łem, kiedy to zrobić. Wiedziałem, 
że chcę odejść, wiedziałem, że nie 
dam rady tak dłużej żyć w rozkro-
ku. Gdy usłyszałem, że Mark od-
chodzi, pomyślałem, że to dobry 
moment na odejście, bo w  zespole 
byłem przede wszystkim dla Mar-
ka. To on spowodował, że naprawdę 
chciałem tam grać. Chciałem sko-
rzystać z  okazji, a  potem pomyśla-
łem, że nie zostawia się przyjaciół 
na lodzie. Jak odchodzi jeden, to 

Większość moich kolegów, 
muzyków jazzowych w  Polsce, 
mimo wszystko żyje wyłącznie 
z  grania muzyki jazzowej. Moi 
koledzy w  Stanach muszą też 
robić zupełnie inne rzeczy
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nagle nie może zostać połowa ze-
społu. Pomyślałem więc, że pogram 
jeszcze rok, pomieszkam w Nowym 
Jorku, bo zespół w tak zwanym mię-
dzyczasie tam się przeprowadził. 
Nowy Jork nie jest tak daleko jak 
San Francisco, więc mógłbym dać 
szansę zespołowi. Jednak w  pew-
nym momencie byłem już tak prze-
męczony, że uznałem, że to nie ma 
sensu i  czas podjąć męską decyzję 
o powrocie do kraju.

Zanim zacząłeś pracę w  Stanach, 
powstały Atomy, które stopniowo 
nabierały tężyzny i są – nie wiem, 
czy mogę tak powiedzieć – bliższe 
twojemu sercu?

Atomy są jak moje dziecko. To jest 
coś, co sam chciałem stworzyć. 
W Stanach byłem osobą zaangażo-
waną, czyli nie czułem się jak u sie-
bie. Cały czas czułem się, jakbym 
grał w  cudzym zespole, mimo że 
traktowano mnie jak rodzinę. Za-
powiadałem nawet koncerty, co w 
Atomie się nie zdarza, bo w Atomie 
podjęliśmy decyzję, że Krzysiek, 
który ma najlepszą gadkę i  radio-
wy głos zapowiada wszystkie kon-
certy. W Stanach to wyglądało tro-
chę inaczej. W Stanach każdy z nas 
zapowiadał jakieś utwory i  każdy 
z  nas zapowiadał koncerty. Była 
też taka śmieszna sytuacja, na jed-
nym z  ostatnich koncertów, kiedy 
ze  swoim mocno polskim akcen-
tem zapowiadałem, że mamy płyty 

w  sprzedaży. Powiedziałem, że jeśli widownia ich 
nie kupi, to ten człowiek – wskazałem na Davida – 
powie, że nie mogę już więcej zapowiadać z powo-
du fatalnego akcentu powodującego niską sprzedaż 
płyt. Wszyscy więc polecieli i  kupili płyty. Zrobili 
mi tę przyjemność (śmiech z sali).

Z kolei tutaj Atomy bardzo szybko zaczęły się 
piąć w  rankingach. Otrzymywaliście nagrody: 
Fryderyki, Mateusze (nomen omen). Summa 
summarum rozpoznawalność Atom String 
Quartet jest coraz większa. W  tej chwili jest to 
już zespół topowy, jeśli chodzi o  polski rynek 
jazzowy. Nie jest to jednak jedyny zespół, w któ-
rym funkcjonujesz. Tak jak wspomniałeś w któ-
rymś z  wywiadów, musisz się wyładować w  ta-
kim klasycznym combo jazzowym. Obecnie ist-
nieją jeszcze New Trio i  twój kwintet. Dlaczego 
tytuły płyt są takie trudne?

Simultaneous Abstractions wziął się z  kompozycji 
mojego brata o  tym samym tytule. Jest to utwór, 
który na płycie najbardziej mi się spodobał i pod-
jęliśmy decyzję, że cała płyta będzie się tak nazy-
wała. Druga płyta była odwróceniem tytułu z po-
przedniej płyty i nazywa się Perpendicular Realities. 
A wracając do pytania, bardzo lubię grać z perkusi-
stami. Naprawdę nigdy nie myślałem, że będę grać 
w kwartecie smyczkowym. Kwartet smyczkowy ma 
tę zaletę, że nie trzeba się przebijać przez perkusi-
stów. Można grać piano, można grać cichutko, moż-
na zastosować różne efekty klasyczne, można także 
grać bez nagłośnienia. Jak się gra z perkusistą, nie 
jest to możliwe. Nie przepadam za barwą skrzypiec 
zamienioną przez pickup, ale grając z perkusistami 
należy to robić. Niemniej uwielbiam grać z perku-
sistami, bo czuję wtedy tę ogromną dawkę energii, 
którą właśnie oni dają. Uwielbiam grać z  Krzyś-
kiem Dziedzicem…
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Ostatnio na koncercie Power of the Horns Krzysiek 
Dziedzic grał w  zastępstwie, a  wcześniej jeszcze 
grał ze  Sławek Jaskułke Trio. Były niemałe prob-
lemy z  nagłośnieniem, bo perkusja przykrywała 
wszystko.

Gra z nim przypomina grę z Markiem Summerem. 
Dostaję taką dawkę energii, że po prostu odlatuję. 
To mi się bardzo podoba. Lubię też grać z Michałem 
Miśkiewiczem, z którym chcemy niebawem nagrać 
najnowszą płytę z kwintetem.

Ale to zupełnie inaczej grający perkusista.

Zupełnie inaczej, ale on z kolei też lubi grać ze mną, 
bo ja też gram inaczej. Może też trochę głośniej, 
może trochę tak jak Krzysiek Dziedzic. Michał też 
tak potrafi. A trzecim perkusistą, z którym uwiel-
biam grać, jest Alexander Zinger z New Trio.

New Trio tworzą twój brat na hammondzie, za-

bezpieczając w  ten sposób bas, 
oraz skrzypce i perkusja?

Dokładnie. To formacja bardzo dla 
mnie przyjemna, jeśli chodzi o gra-
nie, a  nieprzyjemna, jeśli chodzi 
o  podróżowanie. Zabrać takiego 
hammonda, spakować go do samo-
chodu to prawdziwy koszmar.

Właśnie chciałem opowiedzieć, 
jaki patent na hammonda ma 
Wojciech Karolak.

Jaki?

Wojciech Karolak ma do tego spe-
cjalny samochód. Ten hammond 
w  tym samochodzie mieszka, 
a  samochód mieszka w  garażu. 
I  jak jedzie coś zagrać, to zabiera 

fot. Marek Rokoszewski
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ten samochód. Rozwiązanie się 
sprawdza (śmiech z  sali). To ford 
mondeo kombi, a Karolak ma tak 
opatentowaną kolejność wkłada-
nia, żeby wszystko się mieściło!

Mój brat też zrobił sobie jakiś wóz 
i  dźwignię. Wpakowywanie jego 
hammonda do hondy avensis stało 
się łatwiejsze.

Jak widać hammondziści są bar-
dzo kreatywni – najwyraźniej cię-
żar zmusza do myślenia.

To prawda. Tutaj mogę też pochwa-
lić mojego brata, który wymyślił 
sobie, że jego stołek jest też windą 
na hammonda, czyli nie traci miej-
sca... (śmiech z sali)

Przelicytował! Jednak co młoda 
głowa, to młoda głowa!

Bardzo mu się to sprawdza. Cza-
sami wygląda to tak, jakby pa-
kować trumnę do samochodu 
(śmiech z  sali), ale rzeczywiście się 
sprawdza.

A zatem poza New Trio jest twój 
autorski kwintet, w  którym gra-
ją Konrad Zemler, Wojtek Pul-
cyn, Michał Miśkiwicz i twój brat. 
W  czym, poza wielkością składu, 
tkwi różnica pomiędzy tymi dwo-
ma zespołami?

Przede wszystkim w  kwintecie 

bardziej staramy się grać w  stronę przestrzenną, 
bardziej w  stronę wytwórni ECM, to była nasza 
inspiracja. Naszą inspiracją były też nagrania Ke-
itha Jarretta. Jego amerykański kwartet wpłynął 
bardzo na to, co gramy, zresztą europejski trochę 
też, ale głównie ten amerykański. To jeśli chodzi 
o  kwintet, w  trio poszliśmy bowiem całkowicie 
w stronę postcoltranowską.

Wróćmy na chwilę do wątku Polski i  Ameryki. 
Przeczytałem bardzo ciekawą wypowiedź na te-
mat sytuacji muzyków jazzowych w Polsce i USA. 
W Polsce większość z nich widzi trudności w wy-
konywaniu zawodu. W  większości dominuje my-
ślenie, że jest trudno, że nie ma grania, że to nie 
jest w porządku.

Myślę, że jest w  tym sporo racji, ale muszę też za-
uważyć jedną rzecz. Większość moich kolegów, 
muzyków jazzowych w  Polsce, mimo wszystko 
żyje wyłącznie z grania muzyki jazzowej. Uważam, 
że to duży atut Polski i Europy. Moi koledzy w Sta-
nach muszą też robić zupełnie inne rzeczy. Pracują 
w biurze, niektórzy są programistami w Apple, pi-
szą programy, a wieczorem wychodzą pojamować, 
bo to właśnie uwielbiają robić..

Chciałem, aby właśnie to wybrzmiało: jeśli ma się 
szerszą perspektywę, nie jest tak tragicznie. 
Grzech Piotrowski zwrócił uwagę, że w  Holandii 
albo Hiszpanii nie ma ministerstwa kultury. 
W  Stanach też nie ma i  nie ma takiego systemu 
wsparcia artystów. I jeszcze to, co mówiłeś o syste-
mie dotacji sal koncertowych w Stanach…

Tak, w  Stanach milionerzy mówią sobie: „Dam 
pieniądze na ten koncert”. Płacą pieniądze i  chcą 
przyjść, spotkać się ze  znajomymi, pogadać z  ar-
tystami, chcą się pokazać, zrobić zdjęcia z artysta-
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mi. Czasami finansują też stołki w  orkiestrach. 
Na przykład na niektórych stołkach jest napisane, 
że ten stołek jest finansowany przez pana X lub Y. 
Wygląda to więc dość oryginalnie. W Polsce mamy 
ministerstwo, które promuje polskich artystów. 
Możemy też z różnymi rzeczami jeździć i grać. Cza-
sami nie ma ludzi i nikt nas nie słucha, ale te kon-
certy są… (śmiech z sali)

Państwo są gośćmi PROM-u Kultury, instytucji bu-
dżetowej. Nasze spotkanie jest niebiletowane i fi-
nansowane z budżetu nieprywatnego. Domy kul-
tury czy różne dotowane festiwale jakoś w Polsce 
funkcjonują.

Na podstawie doświadczenia swoich kolegów, mło-
dych artystów żyjących w Nowym Jorku, mogę po-
wiedzieć, że ich sytuacja jest fatalna. Gdy chcą za-
grać koncert, muszą przynieść 600 dolarów, zapłacić 
każdemu muzykowi, z którym chcą zagrać, pokryć 
koszty transportu. Bilety na takie koncerty czasa-
mi kosztują 5 dolarów, innym razem 10. Grałem kil-
ka takich koncertów, gdzie na sali obecnych było 5 
osób. Nietrudno obliczyć, że ktoś zarobił 50 dolarów, 
płacąc 600 dolarów, żeby ci muzycy w ogóle przyszli.

Żeby w ogóle zorganizować koncert.

Tak. Ale oni szczycą się tym, że zagrali koncert 
w Nowym Jorku.

W CV wygląda to nieźle (śmiech z sali).

Wygląda to bardzo ładnie, zwłaszcza, że czasami 
grają w  zawodowych klubach. Ale publika woli 
przyjść na Chicka Coreę, który gra w tym samym 
czasie, dzień w  dzień, albo na Dave’a Hollanda, 
Johna Scofielda… Pewnie wybrałbym podobnie, 
gdybym wpadł do Nowego Jorku…

Ja też bym poszedł na Scofielda, nie 
na ciebie…

Tak, tylko po pewnym czasie ludzie 
mieszkający w Nowym Jorku mają 
już dosyć Scofielda…

Rzeczywiście mamy trochę inną 
perspektywę… Gdyby Scofield grał 
co tydzień, poszedłbym na twój 
koncert.

Bardzo mi miło. Z  drugiej jed-
nak strony – bo nie zapominajmy, 
że mieszkałem w  San Francisco 
przez cztery lata – w  Warszawie 
mamy lepszą sytuacje koncertową 
niż tam. Naprawdę częściej moż-
na spotkać lepszych artystów tu, 
w  Warszawie. Tam na przykład 
taki John Scofield grał raz w roku. 
W tym samym roku już po raz trze-
ci występuje w  Warszawie i  robi 
jeszcze warsztaty dla kolegów.

Albo Bobby McFerrin, który czę-
sto przyjeżdża do Polski, albo mój 
ukochany Pat Metheny raz na pół 
roku jest w  Polsce. Tak, pod tym 
względem możliwości się nam po-
lepszyły. To znaczy, że nie jest źle!

Moim zdaniem w  Polsce jest na-
prawdę nieźle. Muszę przyznać, że 
nigdy nie robiłem czegoś innego 
jak granie na skrzypcach, więc…

A lubisz śpiewać na skrzypcach…?
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Właśnie nie (śmiech z sali). Ale żar-
tujemy, ale oczywiście uwielbiam 
grać na skrzypcach…

Cały czas masz taką pasję, rano 
wstajesz i  myślisz: „poćwiczył-
bym”?

Mam tak! Czasami mam też prze-
syt muzyką. Miałem taki okres, że 
prawie codziennie grałem koncert 
– podróże, koncert, podróże, kon-
cert… Nie było nawet kiedy ćwiczyć, 
nie mówiąc już o  ochocie. Wtedy 
chciało się wyjechać dokądś na 
dwa tygodnie i w ogóle nie słuchać 
żadnych nagrań.

Masz jakieś doświadczenia z elek-
trycznymi skrzypcami?

Z elektrycznymi, jako takimi, to 
słabe… Te dwa instrumenty, które 
widzimy tutaj, są wyposażone w pi-
ckup. To są akustyczne instrumen-
ty. Przyjemniej gra mi się na takim 
instrumencie niż na desce, bo pod 
uchem słyszę, co dokładnie gram. 
Może wynika to z przyzwyczajenia, 
może z  tego, że długo grałem mu-
zykę klasyczną i  lubię słyszeć, jak 
skrzypce brzmią naturalnie i  do-
piero potem zobaczyć, jak brzmią 
przetworzone.

A instrument na przykład 
pięciostrunowy?

To nie jest takie proste grać na pię-

ciostrunowych skrzypcach – próbowałem kilka 
razy. Zdarzało się, że się pogubiłem w  tych stru-
nach. Ale jak już się nauczyłem grać na tych pięcio-
strunowych skrzypcach, to nie brzmiały dobrze. Ta 
piąta struna powoduje, że instrument jest źle wy-
ważony. Napięcia się zmieniają i  pozostałe struny 
brzmią inaczej. To mi się nie podoba.

Masz tu z  sobą dwa instrumenty. Czym one się 
różnią?

Na oko nie różnią się niczym, ale tak naprawdę jed-
ne to są skrzypce zwykłe, a  drugie to są skrzypce 
barytonowe. Pomysł gry na skrzypcach barytono-
wych przywiozłem ze Stanów. Brzmią rewelacyjnie, 
bardzo bluesowo. Jak pierwszy raz je usłyszałem, to 
zastanawiałem się, co to jest. Czy to jest harmonijka, 
czy jakaś gitara. To niesamowity instrument. Ma 
piękne brzmienie. Żeby wytłumaczyć, o co w nich 
chodzi, powiem, że to normalne skrzypce, które 
mają struny oktawę w  dół. Czyli nuty zapisuje się 
tak samo jak na zwykłe skrzypce.

fot. Marek Rokoszewski
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Mogą być skrzypce elektryczne i wtedy, jak z gita-
rą, sygnał idzie do wzmacniacza przez przetworni-
ki i można wyczarować cuda. Ty masz instrument 
akustyczny, a jednak masz ze sobą trochę elektro-
niki, która służy do różnych efektów.

Już tłumaczę, dlaczego wziąłem tę elektronikę. Po 
pierwsze dlatego, że występuję zupełnie sam i żeby 
zrobić coś interesującego, to przede wszystkim za-
pętlam swoje frazy, które grałem i które następnie 
zostają odtwarzane. Na tych to frazach mogę im-
prowizować. Łatwiej mi jest improwizować na pod-
kładzie, który wcześniej sobie przygotuję.

Mamy wiec najpierw moment wgrania frazy, czy-
li pętli, do urządzenia, tak zwanego loopera. Póź-
niej na tej pętli kolejnych pętli można nałożyć 
kilkanaście. Jest też możliwość wyboru, ile pętli 
jest odtwarzanych, czy dwie, czy trzy, czy pierwsza 
i czwarta.

Dokładnie tak. Mam też mały mikser i mogę decy-
dować, który głos i  z jaką głośnością wykorzystać. 
To bardzo pomocne. Czasem brakuje mi tylko trze-
ciej ręki, żeby wszystko to uruchamiać…

Właśnie to zaobserwowałem i pomyślałem, że ja-
kiś footswitch by ci się przydał…

Korzystam z footswitcha, ale niestety jest on tylko 
do jednego śladu, trochę mało i wszystko muszę od-
palać z palca.

Jesteś w tej elektronice?

Mniej więcej…

Czyli nie boisz się. To nie tak, że jesteś akustyczny i…

Nie boję się, ale uwielbiam muzykę 
akustyczną, to jest coś, co naprawdę 
lubię. Nie przepadam za samplami, 
czasami oczywiście trzeba je wyko-
rzystać, ale nie przepadam za nimi. 
Jeśli muszę, wolę zrobić sample 
samemu…

A efekty modulacyjne?

Jeśli chodzi o  modulację, to kupi-
łem ten efekt, żeby grać na nim 
w  New Trio. To jest bardziej elek-
troniczne brzmienie, a  tutaj wy-
korzystuję octaver, który zwykłe 
skrzypce przenosi oktawę w  dół. 
Dzięki temu miałem pełen zakres, 
bo grały basy i skrzypce barytono-
we. Gitarkę zrobiłem na skrzyp-
cach zwykłych, kontrapunkt za-
grałem na zwykłych skrzypcach, 
z  jakimś pogłosem i opóźnieniem. 
Później przeniosłem to wszystko 
o  oktawę i  mogłem grać solo na 
skrzypcach o oktawę wyżej. W za-
łożeniu miało to brzmieć podobnie 
do Pata Metheny’ego.

To nazwisko nie pojawiło się 
w gronie tych, które cię inspirują.

Naprawdę go lubię, lubię jego płytę 
The Way Up. Genialna płyta, bar-
dzo mnie inspiruje, miejscami jest 
niezwykle minimalistyczna, ale 
naprawdę jest to świetna porcja 
muzyki. Jeszcze tylko powiem, że 
Fundacja Zbigniewa Seiferta wy-
daje nuty, osiemnaście kompozy-
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cji, które udało mi się kiedyś spi-
sać. Rekomenduję je zatem wszyst-
kim skrzypkom i  nie tylko nim, 
bo można je zagrać na każdym 
instrumencie. Piękne kompozycje, 
naprawdę wspaniałe rzeczy napi-
sał Seifert.

Może powiedz nam kilka słów 
o  Seifercie, bo chyba nie wszyscy 
go znają. 

Zbigniew Seifert jest, moim zda-
niem, jednym z  lepszych polskich 
artystów w ogóle. Zbigniew Seifert 
był skrzypkiem, saksofonistą, grał 
w kwintecie Tomasza Stańki…

Dramatem było przerwa-
nie jego kariery przez chorobę 
nowotworowa.

Tak, zmarł przedwcześnie w wieku 
trzydziestu trzech lat, w  Stanach. 
Nagrał przepiękne płyty, z  takimi 
muzykami jak Jack DeJohnette, Ed-
die Gomez, Richie Beirach, z zespo-
łem Oregon. Występował z najlep-
szymi muzykami. Wszystko zapo-
wiadało się rewelacyjnie…

Przyszło mi jeszcze do głowy, że je-
śli chodzi o  wiolinistykę jazzową, 
to chyba jesteśmy potęgą…

Myślę, że tak, skoro do Stanów ściąga się skrzypka 
z Polski. Pytali mnie: „Skąd?”. „Z Polski”. „Aha…” Na-
prawdę jesteśmy potęgą. Mamy kilkunastu rewe-
lacyjnych skrzypków: Bartosz Dworak, Adam Bał-
dych, Dawid Lubowicz, Krzesimir Dębski – świetni, 
rewelacyjni wręcz skrzypkowie. Poza tym: Seifert, 
Urbaniak, Krzesimir Dębski, Henryk Gembalski… 
Mamy ich naprawdę wielu…

W kategorii instrumentalistów polski jazz na 
światowym poziomie jest w takim razie reprezen-
towany przez skrzypce. Trudno na przykład mó-
wić o  polskich saksofonistach w  światowej lidze 
czy o pianistach…

Mamy szkołę skrzypków, w Polsce istnieje tradycja, 
mamy spadkobierców Michała Urbaniaka i  Zbi-
gniewa Seiferta.

Cały ten jazz! / www.calytenjazz.pl 

Jerzy Szczerbakow – autor cyklu, Agnieszka Sobczyńska – autorka plakatów, Piotr Karasiewicz – kanał YT karasek52

fot. Kuba Majerczyk
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Village Vanguard – 1961 rok

Cezary Ścibiorski 

cezary.scibiorski@wp.pl

Village Vanguard jest klubem za-
łożonym w  nowojorskiej dzielnicy 
Greenwich Village, inaczej zwanej 
The Village, będącej częścią Man-
hattanu, gdzie znajduje się Uni-
wersytet Nowego Jorku. Od blisko 
stu lat Greenwich Village jest sie-
dzibą artystów, studentów i  cyga-
nerii wszelkiej maści. Uniwersytet 
i  dzielnica są wylęgarnią nowych 
pomysłów, prądów i  kierunków 
artystycznych. Nawet, z  powodów 
historycznych, układ ulic, natural-
ny i  swobodny, diametralnie róż-
ni się od regularnej siatki reszty 
Manhattanu.

Village Vanguard został założony 
w 1935 roku przez menadżera Maxa 
Gordona. Z początku odbywały się 
tam różnorodne wydarzenia ar-
tystyczne, takie jak wieczory poe-
tyckie, recitale czy koncerty folko-
we. W  1957 roku lokal został jed-
nak przekształcony w  klub stricte 
jazzowy i  takim pozostał do dziś. 
Atmosfera dzielnicy, bądź coś nie-
uchwytnego w  klimacie klubu 
sprawia, że etykietka "Live at Villa-
ge Vanguard" stanowi sama przez 
się niejako rękojmię niezwykłego 
przeżycia.

Jednym z najbardziej niezwykłych 
lat dla tej sali był rok 1961. Dwie se-
rie koncertów, które na szczęście 
zostały nagrane, po wydaniu na 
płytach, stały się nie tylko wyda-
rzeniami o  przełomowym znacze-
niu dla historii muzyki, ale także 
źródłem inspiracji dla kolejnych 
pokoleń muzyków jazzowych. 
W dużej mierze oddziaływanie na 
jazz tych dwóch epizodów trwa do 
dzisiaj.

Pierwszy z  omawianych wystę-
pów miał miejsce 25 czerwca 1961 
roku, kiedy to wystąpiło trio Billa 
Evansa. Pianista Bill Evans miał 
za sobą klasyczne wykształcenie 
muzyczne, a  później dziesięciolet-
nie doświadczenie na scenie jazzo-
wej. Grał z  takimi muzykami jak 
Herbie Fields, Tony Scott czy Geo-
rge Russell. W 1956 roku nagrał też 
własną płytę jako lider: New Jazz 
Conceptions. Najbardziej znamien-
ny niemniej okazał się czas, kiedy 
od kwietnia do listopada 1958 roku, 
grał w składzie Milesa Davisa. Wy-
stąpił w tym zespole między inny-
mi podczas festiwalu w  Newport, 
w lipcu 1958 roku. Do legendy prze-
szło nagranie, na które Davis spe-
cjalnie zaprosił Evansa, mimo iż 
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ten już rozwijał swoją karierę jako 
lider własnego tria. Nagranie to, 
dokonane w marcu i kwietniu 1959 
roku, świat poznał jako Kind of Blue. 
Po latach wiadomo, że podejście 
Evansa do muzyki miało ogromny 
wpływ na ostatecznie brzmienie 
całego albumu.

W grudniu 1958 Evans nagrał, po-
nownie jako szef tria, następny al-
bum: Everybody Digs Bill Evans, ale 
kolejnym przełomowym dla niego 
wydarzeniem było spotkanie ba-
sisty Scotta LaFaro. Z  Paulem Mo-
tianem na bębnach muzycy na-
grali dwie studyjne płyty: Portrait 
in Jazz w  grudniu 1959 roku, oraz 
Explorations, w  lutym 1961. Oba 
albumy zyskały znaczną przy-
chylność publiczności i  krytyków. 
Prawdziwa kulminacja nastąpiła 
pod wpływem magii klubu Village 
Vanguard, podczas wspomnianego 
popołudnia i wieczoru, 25 czerwca 
1961 roku.

Trudno stwierdzić, czy komu-

kolwiek jeszcze udało się osiągnąć tak niezwy-
kłe, telepatyczne porozumienie, jakie było tego 
dnia między Billem Evansem a  Scottem LaFaro. 
Muzyka wypełnia przestrzeń, dźwięki fortepia-
nu, z unikalnym podejściem do rytmu i melodii, 
płynnie i niepostrzeżenie przechodzą w solo kon-
trabasu o słynnym, pełnym brzmieniu, aby zno-
wu rozpłynąć się w  eteryczne trio. Bywają w  hi-
storii chwile magii, na szczęście dla nas, niektóre 
udało się zapisać na taśmie nagraniowej. Do ta-
kich należą właśnie nagrania z Village Vanguard.

Trudno obecnie oddzielić wrażenia, jakie ta muzy-
ka wywiera, od tego co wydarzyło się dziesięć dni 
po tym koncercie. 6 lipca 1961 roku Scott LaFaro zgi-
nął w wypadku samochodowym. Po jego śmierci na 
kilka miesięcy Bill Evans w ogóle zaprzestał grania 
i, ani psychicznie, ani fizycznie nigdy już nie wrócił 
do pełnej formy.

Nagrania tria Billa Evansa z Village Vanguard zo-
stały wydane na dwóch płytach – Sunday at the Vil-
lage Vanguard – na którą wybrano przede wszyst-
kim utwory z dominującą rolą Scotta LaFaro – oraz, 
rok później, Walt  for Debby. Obie świetne technicz-
nie, oddają cały czar tej chwili i, jak wspomniałem 
na wstępie, do dzisiaj stanowią inspirację dla kolej-
nych pokoleń muzyków jazzowych.
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Cztery miesiące później, od 24 października do 5 li-
stopada, w  Village Vanguard zagościł John Coltra-
ne. Na scenie jazzowej występował już od 1945 roku, 
grając między innymi w  zespołach Dizzy’ego Gil-
lespiego i  Johnny’ego Hodgesa. Największy rozgłos 
przyniósł mu jednak udział w tak zwanym pierw-
szym wielkim kwintecie Milesa Davisa. Coltrane 
grał w nim, z przerwami, od jesieni 1955, do wiosny 
1960 roku. W tym czasie, nawiasem mówiąc, miał 
okazję grać razem z Billem Evansem.

Przerwy we  współpracy z  Milesem wynikały 
z  uzależnienia Coltrane’a od heroiny i  alkoho-
lu. Kiedy nałóg nasilał się do takiego stopnia, że 
uniemożliwiał Coltrane’owi granie, Davis bezcere-
monialnie wyrzucał go z  zespołu. Po czym przyj-
mował ponownie i później, widząc, że u Johna nic 
się nie zmieniło, wyrzucał go znowu. Sytuacja po-
wtórzyła się kilkakrotnie. Podczas jednej z  takich 
przerw John Coltrane, na kilka miesięcy, dołączył 
do grupy Theloniousa Monka. Grał w  niej aż do 
czasu, kiedy ostatecznie wydobył się z uzależnienia 
w  1957 roku. Na powrót został wtedy przyjęty do 
zespołu Davisa, w którym był do czasu, kiedy sam, 
na początku 1960 roku, podjął decyzję o  rozpoczę-
ciu kariery solowej.

Kiedy Coltrane w  1961 roku rozpoczął serię wystę-

pów w  Village Vanguard, miał już 
ukształtowany własny kwartet, 
z  McCoy Tynerem na fortepianie, 
Reggiem Workmanem na kontra-
basie oraz Elvinem Jonesem na 
perkusji. Dodatkowo, w  połowie 
tego samego roku, skład został roz-
szerzony o  multiinstrumentalistę 
i innego wielkiego innowatora, Eri-
ca Dolphy’ego. Grupa do listopada 
zdążyła nagrać dwie płyty: Africa / 
Brass (pierwsza płyta Coltrane’a dla 
Impulse) i Olé (jeszcze dla Atlantic 
– z powodu zobowiązań prawnych 
Erica Dolphy’ego na okładce ukryty 
jest jako George Lane). W nagranie 
pierwszej, zaangażowana była gru-
pa w sumie dwudziestu muzyków, 
sprawiając, że duża część nagrania 
dokonana została w  formie big-
-bandu (nawiasem mówiąc, jest 
to jedyna takiego rodzaju płyta 
Coltrane’a – a  osiągnięty efekt jest 
znakomity – należy ona do naj-
większych jego osiągnięć).

Podczas koncertów Village Van-
guard, oprócz podstawowego kwin-
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tetu, Coltrane na gorąco dołączał, 
do niektórych utworów, dodatko-
wych muzyków: basistę z  zespołu 
Monka – Ahmeda Abdul-Malika, 
multiinstrumentalistę Garvina 
Bushella, basistę Jimmy’ego Garri-
sona (nieco ponad miesiąc później, 
Garrison zastąpił Workmana na 
stałe) i  perkusistę Roya Haynesa. 
Rola Abdul-Malika i Bushella w za-
sadzie sprowadza się do roli burdo-
nowej w  utworach o  wschodnim 
klimacie – India i  Spiritual. Basiści 
występowali naprzemiennie, jedy-
nie łącząc siły, budując niezwykle 
solidny fundament dla solistów, 
we  wszystkich wersjach utworów 
India i  Miles’ Mode. Dlaczego Roy 
Haynes zagrał na zestawie perku-
syjnym Elvina Jonesa w  Chasin’ 
Another Trane pozostaje zagadką. 
Zostało to niemniej odnotowane 
i  zauważone. Wywiązał się zresz-
tą z  tego zadania, jak to Haynes, 
znakomicie.

Bob Thiele, weteran i  legenda 
jazzu, podjął się produkcji nagrań, 

a rejestracją dźwięku zajął się inny tuz jazzu, a za-
razem konsolety, Rudy Van Gelder. Van Gelder 
ustawił na scenie 12 mikrofonów i zażądał stolika 
przy scenie dla ustawienia swojego sprzętu. Nie 
spodobało się to właścicielowi klubu, który nie 
chciał stracić kilku biletowanych miejsc, ale osta-
tecznie ustąpił.

Rudy Van Gelder nagrywał koncerty 1, 2, 3 i 5 listo-
pada, ewidentnie rejestrując nagrania planowane 
do wydania na płytach. Większość utworów zosta-
ła nagrana kilkakrotnie i ostatecznie, w kolejnych 
edycjach, większość wersji ujrzała światło dzienne.

Płyty były wydawane, z wyboru Coltrane’a, po ko-
lei – najpierw Live at the Village Vanguard w  1962 
roku, a  później Impressions w  1963 (gdzie doda-
no dwa utwory nagrane w  studio). Dziesięć lat po 
śmierci Coltrane’a, w 1977 roku, wydano The Other 
Village Vanguard Tapes oraz, po kolejnych dwóch la-
tach, Trane’s Modes (dodano wtedy dwa utwory z se-
sji Africa / Brass). W 1985 roku Impulse wydała na 
dwóch CD jeszcze From The Original Master Tapes 
i, ostatecznie w 1997 roku, The Complete 1961 Village 
Vanguard Recordings.

W pierwszej chwili muzyka spotkała się z dużą nie-
przychylnością, zarówno części publiczności, jak 
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i niektórych, obecnych na sali, krytyków. Po latach, 
kiedy – podobnie jak nagrania tria Billa Evansa –  
nagrania Coltrane’a stały się wzorcem na kolejne 
dekady, trafiając do kanonu jazzu, można sądzić, że 
początkowe trudności ze zrozumieniem tej muzy-
ki, wynikały z jej przełomowego charakteru.

Kilka utworów z występu Coltrane’a w Village Van-
guard – Softly As In A Morning Sunrise, Greensleeves 
czy Naima, osadzonych jest w konwencji hard bopu. 
India, Spiritual, są jednymi z  pierwszych odważ-
nych odwołań do filozofii i  duchowości Dalekiego 
Wschodu. Transowe, ciemne, minorowe, o wolnym 
tempie, na bazie którego Coltrane lub Dolphy pro-
wadzą długie, głębokie sola.

Impressions i  Brasilia zbliżają się charakterem do 
Kind of Blue. Miles’ Mode czy, przede wszystkim 
Chasin’ the Trane – to już zdecydowany krok w kie-
runku free. Szczególnie wersja Chasin’, nagrana 
2 listopada, jest najbardziej zaawansowanym, na 
tamtym etapie, dokonaniem w tej dziedzinie. Sama 
melodia wychodzi z bluesa, z jego samych korzeni, 
aby już po pierwszych taktach przejść w nieograni-
czoną ekspresję. Coltrane już wcześniej miał repu-

tację znakomicie czującego bluesa. 
Ale tutaj, gdzie gra jedynie trio – le-
ader na tenorze, Jimmy Garrison 
i Elvin Jones – Coltrane pokazał, że 
jest w stanie przekraczać wszystkie 
dotychczasowe granice, czy, lepiej 
chyba powiedzieć – ograniczenia. 
Jak sam przyznał: „Melodia mało, 
że nie została napisana, to nawet 
nie była dobrze przemyślana. Po 
prostu, nabiliśmy tempo i  zaczęli-
śmy grać.” oraz: „Przesłuchiwałem 
później to nagranie i dziwię się, co 
się ze mną wtedy działo.”. Magiczny 
rok i magiczne miejsce. Dwie serie 
koncertów w  1961 roku w  klubie 
Village Vanguard, w Nowym Jorku, 
ustanowiły standard aktualny do 
dziś, bądź otworzyły nową epokę.

W Village Vanguard do dziś od-
bywają się koncerty i  wydawane 
są płyty z nagraniami z  tych wy-
stępów, po które zazwyczaj warto 
sięgać.

w w w . j a z z p r e s s . p l
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Ornette Coleman – Free Jazz: A Collective 
Improvisation

Rafał Garszczyński 

rafal.garszczynski@radiojazz.fm

Atlantic, 1961

Jeśli nie liczyć niezauważonych 
swego czasu płyt Something Else!!!! 
i  Tomorrow Is A  Question!, wyda-
nych przez Contemporary, album 
Free Jazz można by uznać za czwar-
tą pozycję w  dyskografii Ornette’a 
Colemana. Już wcześniejszy jego 
album The Shape Of Jazz To Come 
był dla jazzowego środowiska szo-
kiem. Szokiem tym większym, że 
powstał w  najlepszym dla jazzo-
wego mainstreamu okresie – ma-
gicznym roku 1959. Był swoistym 
skandalem i zapowiadał radykalne 
zmiany. Niektórzy uważali, że był 
zwyczajnym oszustwem. Postępo-
wość The Shape Of Jazz To Come, jak 
i o Free Jazz, z czasem porównywa-

no do Ascension Johna Coltrane’a. 
Po latach krytycy będą pisać, że Or-
nette Coleman i  John Coltrane nie 
potrafili jeszcze wtedy uwolnić się 
od zakorzenionego niezwykle moc-
no w  jazzowej tradycji schematu 
temat – solówki… Istotnie, od 1959 
roku termin free jazz z pewnością 
zmieniał swoje znaczenie.

Album Free Jazz został zarejestro-
wany w grudniu 1960 roku. Pierw-
sze kilka miesięcy tego roku kwar-
tet Ornette’a, grającego wtedy na 
słynnym już plastikowym saksofo-
nie marki Grafton, spędził w nowo-
jorskim klubie Five Spot. W  czasie 
tej długiej nawet jak na ówczesne 
warunki rezydentury przez klub 
przewinęli się wszyscy znaczący 
krytycy i  jazzowe gwiazdy. Więk-
szość uważała, że Ornette Coleman 
pozwolił sobie na zbyt wiele. A  to 
był tylko jeden kwartet. Czy za-
tem Free Jazz powstał na przekór 
wszystkim? To tylko taka luźna hi-
poteza, jednak wszystko składa się 
w dość logiczną całość.

Krytycy pisali o  występach kwar-
tetu Ornette’a Colemana nie tylko, 
że ten posunął się za daleko, ale 
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również, że prawdopodobnie jest muzycznym oszu-
stem, który nie ma nic do zaproponowania. Jedynie 
Nat Hentoff bronił Colemana, usiłując w  swoich 
dłuższych tekstach przeanalizować logikę rozwo-
ju uwolnionej od klasycznej bluesowej formuły 
jazzowej kompozycji. Po latach obszerny krytyczny 
komentarz napisany przez tego wybitnego krytyka 
w większości wiosną 1961 roku ukaże się w popra-
wionym wydaniu jego książki The Jazz Life.

W 1960 roku Roy Eldridge pisał, że słuchał wystę-
pów w Five Spot na trzeźwo i będąc „pod wpływem”. 
Próbując zrozumieć, zagrał z Ornettem Colemanem 
kilka setów i ciągle nie nadążał. Paul Chambers ot-
warcie, choć z odrobiną życzliwości, mówił, że nie 
rozumie. Życzliwy awangardzie człowiek, który 
w najtrudniejszych czasach dawał pracę Thelonio-
usowi Monkowi i Dizzy’emu Gillespiemu (kiedy ich 
również nikt nie rozumiał) stwierdził dyploma-
tycznie, że Ornette Coleman potrzebuje jeszcze dużo 
czasu i musi muzycznie dojrzeć. To coś w rodzaju: 
„Zadzwonimy do pana, choć nie mamy numeru…”.

Red Garland był bardziej radykalny – w  jednym 
z wywiadów uznał Ornette’a Colemana za muzycz-
nego oszusta i  dziwił się, że udało mu się zwieść 
nawet tak wybitnego muzyka jak John Lewis. Za-
pewne miał na myśli fakt zaproszenia przez Johna 
Lewisa Colemana do nagrania albumu John Lewis 
Presents Contemporary Music: Jazz Abstractions – 

Compositions By Gunther Schuller & 
Jim Hall i kilku koncertów, które to-
warzyszyły temu wydarzeniu.

Miles Davis na przekór wszystkim 
twierdził, że lubi to, co robi Cole-
man, bo nikogo nie kopiuje. Cieka-
we, czy rozmawiał o tym z Redem 
Garlandem? Co bardziej przychyl-
ni uważali, że Ornette Coleman 
nie gra jazzu, tylko po prostu jakiś 
inny, wcześniej nieznany rodzaj 
muzyki. Mieli rację. Wielu do dziś 
uważa, że Ornette Coleman nale-
ży do nielicznego grona tych, któ-
rzy przez całe życie pozostali na 
swojej własnej planecie. Fajnie być 
w takim towarzystwie – Thelonio-
us Monk, Ornette Coleman, Miles 
Davis w  latach siedemdziesiątych, 
Jaco Pastorius, Cecil Taylor. I to chy-
ba tyle.

W efekcie tych wszystkich dysku-
sji wielu chciało sprawdzić, kto tak 
właściwie ma rację, przychodząc do 
Five Spot i kupując płyty. The Sha-
pe Of Jazz To Come osiągnęło w 1960 
roku nakład ponad trzykrotnie 
wyższy od innych znanych jazzo-
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wych albumów wydanych przez 
Atlantic w tym okresie.

Wtedy właśnie Ornette Coleman 
podwoił stawkę i zaprosił do współ-
pracy kolejnych muzyków, tworząc 
podwójny kwartet. Rozmontował 
system i  na zawsze został najbar-
dziej niepokornym wśród muzy-
ków jazzowych. Reszty musicie 
posłuchać i  zdecydować, czy jeste-
ście tego samego zdania co Miles 
Davis czy zgadzacie się w  Redem 
Garlandem.

Ja do wczesnego Ornette Colema-
na przekonywałem się długo. Kil-
ka miesięcy temu postanowiłem 
spróbować po raz kolejny. Kupiłem 
w okazyjnej cenie wszystkie nagra-
nia Colemana dla wytwórni Atlan-
tic – sześciopłytowy box Beauty Is 
A Rare Thing: The Complete Atlantic 
Recordings, zawierający również 
Free Jazz. To ponad sześć godzin 
niezwykle intensywnej i angażują-
cej muzyki. Wysłuchałem wszyst-
kich płyt w zasadzie jednego dnia. 
To było niezwykle intensywne 
przeżycie.

fot. Kuba Replewicz

Kanon Jazzu
Rafała Garszczyńskiego

od poniedziałku do piątku,
w RadioJAZZ.FM

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

godz.
14:45

http://radiojazz.fm/
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Przełom lat pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych XX wieku uchodzi za 
„złotą erę” jazzu. Można uznać, że 
muzyka improwizowana osiągnę-
ła wtedy swój punkt szczytowy – 
podobnie jak rock dekadę później. 
Niedawno wpadł mi przypadkiem 
w  ręce stary numer magazynu 
Audio (6/98), a  w nim znalazłem 
opinię, iż najbardziej znaczące na-
grania z  tamtego okresu posiadają 
w  swoich archiwach trzy wytwór-
nie: Blue Note, Verve i  Impulse! 
Records. Można wprawdzie dys-
kutować, czy inni (Columbia, At-
lantic, Riverside, Prestige czy RCA) 
mają archiwa mniej zasobne, ale 
nie w tym rzecz, bo większość płyt 
wówczas nagranych można brać 
w  ciemno. Zwróćmy natomiast 
uwagę, że Rudy Van Gelder pra-
cował dla owych trzech wytwór-
ni, była to więc tak naprawdę jego 
„złota era”. Spośród inżynierów 
dźwięku w  tamtych czasach mógł 
się z  nim mierzyć, na polu zawo-
dowym, tylko Tom Dowd z  wy-
twórni Atlantic. Da się to nawet 
udowodnić.

Ale zacznijmy od początku. Kiedy 

pod koniec lat osiemdziesiątych ru-
szyła lawina wznowień archiwal-
nych płyt na CD, dało się odczuć, że 
w porównaniu z innymi, produkty 
firmowane przez Atlantic brzmią 
na kompaktach dosyć kontrower-
syjnie. Pamiętam, jak byłem moc-
no rozczarowany albumem The 
Genius Of Ray Charles, bo brzmie-
nie dęciaków w górnych rejestrach 
było nieprzyjemnie „zapiaszczone” 
i  zgrzytliwe. Płyty Coltrane'a także 
brzmiały dziwnie – w  zależności 
od edycji (francuskie, niemieckie), 
raz lepiej, raz gorzej. Wynikało to 
najpewniej z  faktu, że do ich tło-
czenia służyły kopie taśm-matek. 
Ciekawe, że nawet okładki w  sto-
sunku do oryginałów analogowych 
były zmienione, bo brakowało na 
nich znaczka firmowego Atlantic. 
Zraziło mnie to i  przez długi czas 
omijałem kompakty tej wytwór-
ni szerokim łukiem. Pojawiły się 
później zresztą wersje „remasters 
series” i już było lepiej, chociaż naj-
lepsze brzmienie miały dopiero 
„atlantiki” wydawane w  końcu lat 
dziewięćdziesiątych w  formie „de 
luxe” przez Rhino (Mingus, Coltra-
ne, Roland Kirk).

Kenny Drew – Undercurrent / 
Dave „Fathead” Newman – Fathead Comes On
Jarosław Czaja 

jarczaja@poczta.onet.pl 

jazztornado.blog.pl
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Tymczasem w  różnych źródłach 
znajdowałem peany na cześć Toma 
Dowda – głównego inżyniera wy-
twórni Atlantic, a  w dodatku na 
okładkach (starych analogów) stało 
jak byk: „Full dynamics frequency 
Spectrum” i  „This is High Fidelity 
Recording”. Mało tego, Atlantic jako 
jedna z  niewielu firm w  branży 
wypisywała na tych okładkach do-
kładne informacje na temat sprzę-
tu użytego do nagrań – mikrofo-
nów i  magnetofonów – tak, jak 
dzisiaj czynią wytwórnie audiofil-
skie. Jako ciekawostkę dodam, że 
Rudy Van Gelder nie tylko nie po-
dawał nigdy żadnych podobnych 
informacji, ale nawet zdrapywał 
specjalnie sygnatury producenta 
ze  swoich ulubionych mikrofo-
nów marki Telefunken, aby zmylić 
konkurencję!

I tak trwało przez lata – nie miałem 
jasności „w temacie Atlantic”, aż do 
niedawna, kiedy trafiły w moje ręce 
płyty kompaktowe z japońskiej se-
rii (master japoński, tłoczenie eu-
ropejskie) Jazz Best Collection 1000. 
Kupiłem kilka sztuk, posłuchałem 
i popadłem w głęboką zadumę. Po-

tem zaczął się okres – trwa on do dzisiaj – porów-
nywania: wyjmowałem z półki blue-noty, impulsy 
itd. i porównywałem je z  japońskimi atlantikami. 
I wtedy dopiero zrozumiałem, dlaczego Tom Dowd 
cieszył się w środowisku muzycznym tak wielkim 
szacunkiem. Mało tego, zrozumiałem, że jeśli Van 
Gelder miał wobec kogokolwiek jakieś kompleksy, 
to tym kimś mógł być jedynie Dowd. Na dowód wy-
starczy posłuchać cudownego My Favorite Things 
Johna Coltrane'a w  oryginalnej, pierwotnej wersji 
mono (sic!).

Rudy'ego i Toma wiele łączyło. Obaj byli na począt-
ku muzykami-amatorami. Z  tym, że Van Gelder 
grał z  kolegami jazz, a  Dowd muzykę klasyczną 
(był nawet dyrygentem). Obaj mieli ciekawe zawo-
dy: Rudy był okulistą i uprawiał swój zawód dosyć 
długo, zaś Tom o mało nie został... fizykiem jądro-
wym. Znalazł jednak zatrudnienie jako inżynier 
dźwięku od muzyki klasycznej. I tutaj dochodzimy 
do znaczącej różnicy pomiędzy naszymi bohatera-
mi. Kiedy w połowie lat pięćdziesiątych Rudy zain-
stalował swoje studio w salonie rodziców i rozpo-
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czął współpracę z Blue Note i Prestige, był nieled-
wie amatorem-zapaleńcem, gdy tymczasem Tom 
Dowd zdobywał szlify w najlepszych nowojorskich 
studiach nagraniowych. Nic dziwnego, że został 
wkrótce głównym inżynierem w Atlanticu. I zmie-
nił, jak to się pisze, oblicze muzyki. To on pierw-
szy zastosował nagrywanie wielościeżkowe – przy 
użyciu ośmiościeżkowego ampexa i  wprowadził 
system stereo. Wymyślił też suwakowy potencjo-
metr na stole mikserskim. Ale i Van Gelder nie był 
gorszy, bo jeszcze przed Dowdem zaczął ponoć na-
grywać na słynnym magnetofonie Ampex 300. Cie-
kawe, że obaj nagrywali jazz nocą, bo w dzień mu-
sieli zarabiać. Rudy pracował jako okulista, a Tom 
w  dzień rejestrował muzykę bardziej popularną: 
rhythm’n’blues i soul.

Wróćmy teraz do serii japońskich remasterów. Oto 
starcie Goliatów: płyta z kolekcji RVG Edition Blue 
Note kontra „japoński” Atlantic. Z wrodzonej prze-
kory wybrałem jednak coś, co nie zostało nagrane 
przez Toma Dowda, ale przez jego współpracowni-
ków – dwóch Philów: Iehle’a i Ramone’a. Nazwisko 
Iehle powinno być znane jazzfanom, ponieważ to 
Phil Iehle, razem z Dowdem, realizował między in-
nymi słynne nagrania Johna Coltrane'a (Giant Steps, 
My Favorite Things). Płyta o której mowa, pochodzi 
z 1961 roku i nosi tytuł Fathead Comes On. Jej autorem 
jest multisaksofonista Dave „Fathead” Newman, 
znany ze  współpracy ze  wspomnianym Ray'em 
Charlesem. A obok płyta pochodząca z tego samego 

mnie więcej okresu – Undercurrent 
– pianisty Kenny’ego Drewa, reali-
zowana oczywiście przez Rudy'ego 
Van Geldera.

Zestawiłem akurat te dwie reedy-
cje z  kilku powodów. Po pierwsze: 
niegdyś Blue Note i Atlantic miały 
ten sam status – były wytwórniami 
niezależnymi, czyli podchodziły do 
rejestracji muzyki z  dużą dozą za-
angażowania. Dopiero potem At-
lantic stał się potentatem (rywalem 
Columbii i RCA) i sprawy nieco się 
zmieniły, jak to w  dużej „fabryce”. 
To właśnie ten aspekt dosyć mocno 
zaważył na tym, że do wznowień 
archiwalnych nagrań na kompak-
tach, zwłaszcza jazzu (wiadomo, 
margines) nie przykładano w  la-
tach osiemdziesiątych, w  tej wy-
twórni (w przeciwieństwie do Blue 
Note), należytej uwagi. Po drugie: 
na obu płytach zarejestrowano 
ognisty hard bop. Owszem, „Fathe-
ad” Newman nie kojarzy się raczej 
z tym stylem, ale jego płyta dowodzi 
jasno, że „po godzinach” u Charlesa 
był hardboperem jak cholera. Tak 
samo zresztą  jego koledzy z tej sa-
mej orkiestry: trębacz Marcus Bel-
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grave, saksofonista (uwaga: tutaj na 
fortepianie!) Hank Crawford, basi-
sta Edgar Willis i perkusista Bruno 
Carr. Plus  drummer od Dizzy'ego 
Charlie Persip w  kilku utworach. 
Należy jednak pamiętać, że „Fat-
head” zaczynał od czystego bebopu 
i tak naprawdę praca u Ray'a Char-
lesa była dla niego „skokiem w bok”, 
a nie odwrotnie.

Oczywiście Undercurrent uchodzi 
słusznie za jedną z najlepszych se-
sji w  całej historii Blue Note’u. Po 
prostu arcydzieło. Zaś  Fathead Co-
mes On umieszcza się raczej w prze-
dziale „dla zagorzałych szperaczy”. 
Ale tak to właśnie jest z  tą „złotą 
erą” jazzu. Nieszczęsna klęska uro-
dzaju. Bierzemy płytę, o  której nic 
prawie wcześniej nie wiedzieliśmy, 
słuchamy i  odkrywamy sensację! 
Dzieło Dave’a „Fathead” Newmana 
jest po prostu znakomite i  arty-
stycznie wydaje się nie ustępować 
dziełu gwiazdorskiej ekipy Drew'a 
z Hubbardem, Mobley'em, Jonesem 
i  Haysem! Newman oprócz inter-
pretacji klasyka z repertuaru swo-
jego pryncypała Unchain My Heart 
– zagranego (zjawiskowo) na flecie 

(!) – zaproponował aż pięć kompozycji własnych. 
Wszystkie świetne, zróżnicowane i osadzone w ty-
powo nomen omen  bluenoteowskich klimatach. Aż 
dziw, że nie stały się klasykami. Na końcu mamy 
jeszcze piękną balladę Lady Day Leroy’a Johnsona. 
Staje się jasne, dlaczego Ray Charles tak bardzo ce-
nił Newmana. Nie tylko zresztą on. Robert Altman 
zaangażował przecież saksofonistę do swojego głoś-
nego filmu Kansas City, jako żywą ikonę jazzu.

Wracam teraz do wspomnianej wcześniej głębokiej 
zadumy. Bo nurtuje mnie kwestia: na ile sprawy 
pozamuzyczne mają wpływ na odbiór dzieła. Pyta-
nie: jeśli Dave „Fathead” Newman ze swoim Fathead 
Comes On nie zaistniał w  świadomości zwolenni-
ków „złotej ery” tak silnie jak artyści ze „stajni” Blue 
Note, to dlatego, że był mniej od nich zdolny, czy też 
raczej po prostu dlatego, że mało kto słyszał jego 
płyty w wersji oryginalnej? Bo mam wrażenie, gra-
niczące z  pewnością, że płyta Newmana w  nowej 
odsłonie brzmi lepiej od płyty Drewa – nagranej 
i  remasterowanej przecież przez samego Van Gel-
dera! Nie wiem, co ci Japończycy robią, ale po prostu 
są bezkonkurencyjni. Odkurzone przez nich stare 
atlantiki mają sound prawdziwie audiofilski, na-
wet jak na dzisiejsze standardy. Kiedy porównuje 
się je do poprzednich – całkiem przecież udanych – 
edycji Rhino, brzmią tak, jakby ktoś zdjął woal z in-
strumentów. Sam zremasterowany Undercurrent  
– w opinii powszechnej – brzmi niby dobrze, ale je-
śli posłuchać tego CD, na przemian z dziełem inży-
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nierskim Philów: Iehle’a i  Ramone’a, różnice stają 
wyraźne. Aby posłużyć się terminologią ze  wspo-
mnianego na początku Audio: Atlantic ma więcej 
„dołu” i  ciepła, jest bardziej muzykalny i  „musku-
larny” (walking kontrabasu brzmi nieziemsko), ma 
też szersze spectrum dynamiki. Blue Note gra dużo 
jaśniej i  bardziej, hm..., ostrzej, można powiedzieć 
cyfrowo. Słychać to najlepiej kiedy grają dęciaki. 
Saksofony Dave'a „Fathead” Newmana (gra na teno-
rze i alcie) brzmią pełniej, w całej skali. Przy nim 
Hank Mobley ma sound suchy i momentami pisk-
liwy. Gdyby teraz zrobić test: który z tych dwóch CD 
oddaje naturalny obraz tego, co działo się w studiu 
nagraniowym w skali 1 do 1, to wynik byłby dla edy-
cji Van Geldera niezbyt korzystny. Oczywiście, jest 
to moje subiektywne odczucie, ale jednego jestem 
pewien: to nie jest wcale tak, jak głoszą bezkrytycz-
nie niektórzy, że w jazzie jest tylko Van Gelder i dłu-
go, długo nic.

Dochodzimy przy okazji do kwestii tak zwanej woj-
ny o głośność (loudness war). Wiadomo, że pierw-
sze edycje kompaktowe grały o wiele ciszej od na-
stępnych. Miały też lepszą dynamikę. To, co się w tej 
chwili dzieje, zwłaszcza w muzyce popularnej, za-
czyna wołać o pomstę do nieba. Najnowsze, któryś 
już raz remasterowane klasyki, na przykład The Do-
ors, Jimi Hendrix, a zwłaszcza współczesne krążki 
(choćby Joe Bonamassa, Aerosmith) kompresowane 

są na wzór puszki po coli przeje-
chanej przez samochód i nadają się 
do słuchania tylko z  głośniczków 
komputerowych. Na razie inżynie-
rowie i producenci od jazzu próbu-
ją trzymać się jeszcze standardów, 
ale czują na plecach presję (głuche-
go jak pień) rynku. Rudy Van Gel-
der w  swoich zremasterowanych 
edycjach także niestety „podkręca” 
głośność i  kombinuje z  dynamiką 
(zajmę się tym szerzej w  następ-
nym odcinku). Więc tajemnicą dla 
mnie pozostaje, jak ci wspomniani 
Japończycy uzyskują efekt jeszcze 
większej od Van Geldera głośności, 
a mimo to, nic a nic nie tracą na ja-
kości dźwięku i dynamice, a wręcz 
przeciwnie! I nad tym właśnie du-
mam od kilku miesięcy.

 

Kenny Drew – Undercurrent 

Blue Note, 1961

Dave „Fathead” Newman 

– Fathead Comes On 

Atlantic, 1962
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The Brand New Heavies – Heavy Rhyme 
Experience vol. 1

Adam Tkaczyk 

adam-tkaczyk@wp.pl

Delicious Vinyl, 1992

W moim przypadku odbiór muzy-
ki bardzo często łączy się z  sytua-
cją i  atmosferą: miejscem, nastro-
jem, porą roku, stanem umysłu itp. 
Nikt mi nie powie, że Dah Shinin 
nie brzmi najlepiej o siódmej rano 
w  śnieżycę, a  Doggystyle w  ogro-
dzie przy zapachu grillowanej 
karkówki. Żeby więc odpowiednio 
się „nastroić”, na wejściu ustalmy 
kontekst poniższego tekstu – jak 
brzmi opisywany album w formie 
sytuacji: Brooklyn, Nowy Jork, rok 
1992. Słoneczne, czerwcowe popo-
łudnie. Właśnie wyszedłeś z biura. 
Jedyne o czym myślisz to wyskocze-
nie ze zbyt obszernego (szczególnie 
w  ramionach – taka moda) biuro-
wego uniformu, rzucenie w  kąt 

służbowego neseseru, telefon do 
przyjaciół, zimne piwo, spotkanie 
w  waszym ulubionym piwnicz-
nym lokalu i  jak najszybsze zapo-
mnienie porannego ochrzanu od 
szefa, który „przecież tarabanił na 
twój pager co najmniej 10 razy!”.

Tłumaczyłeś co prawda, że oko-
liczne budki telefoniczne były ob-
legane, a  spóźniłeś się do biura, 
bo latynoski taksówkarz Joaquin 
(ten z  warkoczykami i  wygolony-
mi paskami na brwiach) uznał, że 
przeciskanie się przez Fort Greene 
w  porannych godzinach szczytu 
jest dobrym pomysłem. Parszywy 
nastrój towarzyszył ci cały dzień. 
Teraz pragniesz się zrelaksować, 
poczuć szum w  głowie, muzykę 
w uszach i mrowienie w podbrzu-
szu na widok swojej ulubionej bar-
manki. „Stary, dzisiaj w Groovy Tu-
nes* gra jakiś brytyjski zespół acid 
jazzowy – podobno mają wpaść ja-
cyś nieoczekiwani goście, takie jam 
session. Posiedzimy, pobujamy się, 
napijemy – będzie dobrze.” Nawet 
nie pytasz: „za ile wstęp”. Idziesz.

Zespół The Brand New Heavies 
w  1992 roku tworzyli: instrumen-
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taliści Jan Kincaid (perkusja, klawisze), Simon 
Bartholomew (gitara), Andrew Levy (bas) oraz wo-
kalistka N'Dea Davenport (najbardziej znana spo-
śród damskich głosów grupy na przestrzeni lat). Do 
nagrania rapowego albumu skłonił ich podobno 
spontaniczny występ w  Nowym Jorku z  Q-Tipem 
i MC Serchem.

Na albumie Heavy Rhyme Experience, vol. 1 damskie 
wokale są niemal całkowicie nieobecne. Jest za to 
wielu panów – skład gości jest naprawdę imponu-
jący. Wielu z nich stanowiło w momencie wydania 
płyty rapową śmietankę. Udzielają się w następują-
cej kolejności: zespół Main Source – świeżo po wy-
daniu nieco zapomnianego obecnie klasyku Brea-
king Atoms; Guru z Gang Starr – jeden z najbardziej 
zasłużonych gatunkowi jazz-rap MC i  współautor 
co najmniej czterech klasycznych płyt w  duecie 
z DJ-em Premierem; Grand Puba – członek zespołu 
Brand Nubian; również wtedy jeden z najlepszych 
na scenie; Masta Ace – raper z definitywnej dla zło-
tej ery rapu grupy Juice Crew, dzisiaj legenda sceny, 
wtedy był dopiero co po wydaniu debiutanckiego 
albumu; Jamalski – energiczny wykonawca ragga, 
luźno związany z Boogie Down Productions; Kool G 
Rap – absolutny mistrz mikrofonu, jeden z najlep-
szych technicznie raperów w historii (a przy oka-
zji kolega Masta Ace’a z  Juice Crew); zespół Black 
Sheep – autorzy jednego z  najważniejszych utwo-
rów gatunku – The Choice Is Yours, rok po wydaniu 
rewelacyjnego albumu A  Wolf In Sheep’s Clothing; 
Ed O.G. – istotna postać bostońskiej sceny ulicznej, 

również dopiero co po wydaniu 
debiutanckiego albumu; dance-
hallowy turbonawijacz Tiger; oraz 
w  ostatnim utworze zespół The 
Pharcyde – jeszcze nieznani sze-
rzej, zaledwie kilka miesięcy przed 
wydaniem pamiętnego Bizarre Ride 
II the Pharcyde. 

Natłok superlatyw w  powyższym 
akapicie może zniechęcić do trak-
towania tych słów  poważnie. Ko-
ledzy dziennikarze mają tenden-
cję do przesadnego, niezdrowego 
zachwytu (soraweczka, przyjacie-
le). O  „mistrzach”, „geniuszach”, 
„najważniejszych” utworach, al-
bumach i  wykonawcach czytamy 
w  co drugim dziale z  recenzjami. 
Dlatego zaręczam – zważyłem każ-
de z tych słów, użyte są one celowo. 
Wymienieni wykonawcy, w więk-
szości, naprawdę udźwignęli ich 
wagę. Kool G Rap jak zwykle za-
wstydza wszystkich i  to jemu, nie 
pierwszy i  nie ostatni raz, należy 
się korona najlepszego występu na 
albumie.

Death Threat to w  gruncie rzeczy 
jego strefa komfortu – braggado-
cio (przypominam: forma tekstu, 
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w  której raper zachwala w  orygi-
nalny sposób swoje umiejętności) 
pełne pistoletów, śmierci, gangster-
ki i  rozprawiania się z  wrogami. 
Guru również wypada świetnie 
– słychać, że na quasi-jazzowych 
podkładach czuje się znakomicie. 
Jego rap w utworze It’s Getting Hec-
tic jest zaskakująco luźny i swobod-
ny, co nie jest w  przypadku tego 
rapera standardem. Rewelacyjny, 
energiczny i  brzmiący niemal jak 
zapis występu „na żywo” jest utwór 
Bonafied Funk z  udziałem Main 
Source – rapuje Large Professor, 
skrecze dogrywają K-Cut oraz Sir 
Scratch. Te trzy kawałki uważam 
za najjaśniejsze strony Heavy Rhy-
me Experience, vol. 1. Brzmienie al-
bumu jest przy tym na tyle zwarte 
i  konsekwentne, że wyróżnienie 
highlightów nie jest łatwym zada-
niem bez ponownych odsłuchów. 
In minus zaliczam jedynie utwór 
Wake Me When I'm Dead z  Masta 
Acem – w mojej opinii szybko nu-
dzący się i  z wciąż jeszcze małola-
cko brzmiącym raperem.

Heavy Rhyme Experience, vol. 1 od strony muzycznej 
jest bardzo… hm… beztroski. Nie słychać w tym zbyt 
dużo zastanawiania się, skomplikowanej kompo-
zycji czy głębokiego poszukiwania odpowiedniego 
brzmienia. „Zagrajmy coś, co wszystkim nam się 
spodoba i będzie pasowało raperom” – i już! Teore-
tycznie: rewelacja! Naturalnie, spontanicznie, sty-
lowo, w dodatku muzycznie świetnie dopasowane 
do gości. Nie zmusi jednak słuchacza do gwałcenia 
przycisku „repeat”, ani wielokrotnych odsłuchów 
płyty. Pasuje właśnie do jam session w czerwcowy 
wieczór. Większość materiału oddzielnie stanowi 
wartościowy składnik, ale jako całość, grana non 
stop może zmęczyć. I  to pomimo krótkiego czasu 
trwania – trochę powyżej 35 minut.

Rap w połączeniu z całym bandem żywych instru-
mentów w  1992 roku był eksperymentem. Obec-
nie nie stanowi nic nowego, ale niestety nadal 
jest rzadkością, szczególnie w  przypadku nagrań 
studyjnych. Heavy Rhyme Experience, vol. 1 nie jest 
niezbędnym dodatkiem do kolekcji płyt z  jazz ra-
pem, ale daje sporo miłych chwil. Po zapoznaniu 
się z  fundamentalną klasyką – warto sięgnąć. Na 
koniec krótka informacja – wolumin 1 jest jedy-
nym w serii. Brand New Heavies nigdy do koncep-
tu całej płyty z raperami nie wrócili. Ku uciesze ich 
portfeli.

*nazwa absolutnie zmyślona – zresztą tak banalna, że osobiście takie miejsce bym omijał
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1 kwietna tego roku dotarła do mnie 
wiadomość tyleż zaskakująca, co 
(może nawet bardziej) niepokoją-
ca. Nie śledzę na bieżąco poczynań 
Piotra Rubika – w  ostatnim czasie 
częściej spotykałem się z  informa-
cjami na temat jego udziału w jury 
jednego z  telewizyjnych show, niż 
tworzonej przez niego muzyki. Co 
prawda w  2015 roku ukazała się 
płyta z premierowym materiałem, 
ale był to pierwszy krążek od czte-
rech lat.

Ale do rzeczy. Co mnie tak zasko-
czyło? Wyjaśniła się poniekąd 
mała aktywność Rubika, a w zasa-
dzie – ta widoczna aktywność – bo, 
wbrew pozorom, w  jego pracowni 
dzieje się dużo…

Piotr Rubik przygotowuje się do na-
grania „dużej formy jazzowej”. To 
nie lada wyzwanie, zwłaszcza dla 
człowieka, który w  materii jazzo-
wej doświadczenia, o ile mi wiado-
mo, nie posiada. Czyżby kompozy-
tor, w  ramach riposty na zdecydo-
wanie niepochlebne porównania 
jakie padały już ze  strony krytyki, 
chciał pokazać, że jednak może zo-
stać polskim Gershwinem?

Chociaż jeśli sięgniemy pamięcią 
kilka lat wstecz, to możemy przy-

Drżyjcie jazzmani! Rubik nadchodzi

Piotr Rytowski 

rytowski.jazz@gmail.com

pomnieć sobie, że porównania 
z  Gershwinem nie zostały zaini-
cjowane przez krytyków Rubika. 
Bodajże jako pierwszy zestawienia 
takiego dokonał Zbigniew Książek 
(artystyczny partner Rubika – au-
tor tekstów do większości utworów 
kompozytora). Polemizując z  kry-
tykami na temat kontrowersji, ja-
kie wywołała kantata Zakochani 
w  Krakowie, Książek stwierdził: 
„Gershwin musiał przejść przez to 
samo. Po premierze jego Błękitnej 
rapsodii oburzone przecież było za-
równo środowisko jazzmanów, jak 
i artystów z kręgu muzyki poważ-
nej”. Rzecz jasna to zbyt daleko idą-
ce porównanie samo szybko stało 
się obiektem krytyki. Czyżby miało 
się to zmienić? Czy Piotr Rubik po-
każe nam, że jazz może być muzy-
ką o tak szerokim kręgu odbiorców, 
jak miało to miejsce w czasach zło-
tej ery swingu, kiedy niemal cała 
Ameryka słuchała jazzu w  radio, 
bawiła się przy nim w  salach ta-
necznych i klubach?

W „kręgach zbliżonych do kom-
pozytora” mówi się, że twórczość 
wspomnianego już Gershwina nie 
jest wcale najważniejszą z  inspira-
cji przy tworzeniu nowego dzieła. 
Podczas przerw w nagraniach kolej-
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nych odcinków show w studio tele-
wizyjnym Rubik najczęściej słuchał 
orkiestry Gila Evansa – szczególnie 
płyt nagranych wspólnie z  Davi-
sem. W  jego odtwarzaczu często 
gościli też Duke Ellington i Quincy 
Jones – mistrzowie jazzowego aran-
żu. Trudno o  lepsze wzorce, kiedy 
mówimy o  rozbudowanych utwo-
rach jazzowych na duże składy.

A skład w przypadku dzieła, o któ-
rym mówimy, ma być napraw-
dę duży. Do projektu mają zostać 
zaangażowani: orkiestra symfo-
niczna, jazzowy big band, chór 
i wybitni soliści. Z  tymi ostatnimi 
jest pewien problem, bo podobno 
po pierwszych rozmowach kilku 
z  nich odmówiło już współpracy. 
Nieoficjalnie mówi się, że byli to 
między innymi Tomasz Stańko, 
Włodek Pawlik czy Zbigniew Na-
mysłowski. Bez wątpienia byłyby 
to nazwiska, które przydałyby ca-
łemu wydarzeniu splendoru i, co 
nie mniej ważne, uwiarygodniły-
by dzieło w świecie jazzu. Poszuki-
wania trwają nadal, ale jest jeszcze 
inna koncepcja – nie tyle zastępcza, 
co raczej równoległa do pomysłu 
zaproszenia wybitnych jazzma-
nów. W dziele swoje partie mają za-
grać Krzysztof Komeda i Zbigniew 
Seifert – ścieżki z ich oryginalnych 
nagrań mają zostać wykorzystane 
w  kompozycji. To kolejny zabieg, 
dzięki któremu o nowym materiale 
z pewnością będzie się mówić dużo, 
i  który, podobnie jak dotychczaso-

wa twórczość Rubika, będzie budzić kontrowersje.

Jeśli po nowe nagrania sięgnie grono fanów Rubi-
ka, to, patrząc na dotychczasowe efekty komercyj-
ne jego twórczości, mamy szansę na nienotowany 
dotąd rekord sprzedaży płyt w kategorii jazz. Mało 
tego, możemy stać się krajem o najwyższym odset-
ku osób deklarujących słuchanie muzyki jazzowej! 
Pod warunkiem, że rzeczywiście będziemy mogli 
mówić o jazzie…

Kompozytor słynie z tego, że potrafi poprzez mariaż 
łatwej w odbiorze kultury popularnej z kulturą wy-
soką (lub też tylko z  jej pozorami) tworzyć dzieła, 
które docierają do masowego odbiorcy, dając mu 
wrażenie obcowania w czymś znacznie ambitniej-
szym, niż do tej pory miał do czynienia. Nie trzeba 
robić badań społecznych, aby odpowiedzieć na py-
tanie, czy więcej osób w naszym kraju zna / słyszało 
Pasję wg św. Łukasza Pendereckiego czy Świętokrzy-
ską Golgotę Rubika, Beatus Vir Henryka Mikołaja 
Góreckiego czy Tu es Petrus, Missa pro pace z  Sep-
tember Symphony Kilara czy Psałterz wrześniowy. 
Przecież we wszystkich tych przypadkach mówimy 
o utworach orkiestrowych – oratoriach i kantatach 
o tematyce religijnej. Pozostaje jednak dosyć zasad-
nicza różnica – cytując trafną diagnozę znanego so-
cjologa Mirosława Pęczaka: „Siła Rubika polega na 
tworzeniu pozoru sztuki wyższej: ludzie myślą, że 
obcują z  czymś wyższym. Tymczasem fakt, że coś 
jest grane przez orkiestrę symfoniczną, nie ozna-
cza, że od razu staje się klasyką”.

Jak będzie w przypadku utworów jazzowych? Tym 
razem nie możemy mówić o  tak jednoznacznym 
mezaliansie – w  końcu zarówno pop, jak i  jazz to 
muzyka rozrywkowa. Trudno sobie jednak wyobra-
zić, że kontrowersji nie będzie, ale poczekajmy na 
efekty pracy kompozytora – wtedy będziemy mogli 
je ocenić. Płyta ma się ukazać równo za rok: 1 kwiet-
nia (data zdecydowanie nieprzypadkowa…).
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Vision Records, 2016

Two Timer poznałam podczas 
Jimiway Blues Festival 2014. Wte-
dy ten mało znany zespół z Pozna-
nia otwierał festiwal w  Ostrowie 
Wielkopolskim.

Moją uwagę przykuło mocne 
i szorstkie brzmienie. Więcej w ich 
muzyce było amerykańskiego ro-
cka, i brudnego grunge'u niż trady-
cyjnego, polskiego bluesa. Nie byli 
jednolitym składem. Przypomina-
li bardziej roztargnionych poszu-
kiwaczy niż bluesowych wyjada-
czy. Czułam, że niedługo uderzą 
z  większą siłą. Potrzebowali na to 
dwóch lat. W tym czasie Two Timer 
zmieniał perkusistów. Perturbacje 
w  zespole tylko podkręciły atmo-

Ładunek z Poznania

Aya Lidia Al-Azab 

aya.alazab@radiojazz.fm

sferę i przyspieszyły pracę nad dru-
gą płytą.

Na początku 2015 roku pojecha-
li do Memphis na International 
Blues Challenge. Bez względu na 
to, czym było dla Two Timer od-
wiedzenie Południa USA – men-
talną podróżą do korzeni gatunku 
czy tylko turystyczną wycieczką 
– z pewnością odcisnęło ono duże 
piętno na ich muzyce i  zaowoco-
wało nowym wydawnictwem, któ-
re przesycone jest amerykańskim 
brzmieniem.

Album The Big Ass Beer To Go, który 
swoją premierę miał 28 marca, za-
wiera dwanaście utworów wyłącz-
nie w języku angielskim. Co ważne, 
płyta posiada same autorskie kom-
pozycje! Tekst piosenek napisał wo-
kalista Piotr Gorzkowski, a  muzy-
kę, z wyjątkiem Tie One On, gitarzy-
sta Ernest Kałaczyński.

Płyta jest spójna w brzmieniu. Do-
minuje energiczny rockowy puls, 
który nadawany jest przez gitarę. 
Każdemu utworowi towarzyszy 
wyraźnie wybijająca się ponad całe 
instrumentarium harmonijka, na 
której gra Wojciech Rudziński.
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Gdy włączymy płytę, bez zagląda-
nia do wnętrza okładki możemy 
stwierdzić, że jest to sprawka jakie-
goś zespołu z zachodniego wybrze-
ża Stanów Zjednoczonych. Album 
przepełniony jest energią, silnym 
rockowym wokalem, przesterowa-
ną gitarą, wzmocnioną harmonij-
ką. Wszystko zagrane jest w  sta-
rym stylu. Brzmienie każdego in-
strumentu stylizowane jest na lata 
sześćdziesiąte i słychać, że muzycy 
używali starszego sprzętu. Kon-
sekwentnie zespół podążył w  kie-
runku oldschoolu.

Kolejnym elementem stylizacji jest 
efekt przytłumionego wokalu. Sam 
zamysł przesterowanego wokalu 
jest trafny, bo pozwala podkreślić 
surowość nagrania, lecz muzycy 
przesadzili, a  w konsekwencji wo-
kal został wręcz zdominowany 
i  jest ledwie słyszalny. Piotr Gorz-
kowski, którego głos jest mocną 
stroną Two Timer, powinien być 
wyeksponowany, a  nie wyelimi-
nowany. Finalnie słuchacz atako-
wany jest intensywną harmonijką 

i gitarą, a jednocześnie nastawia uszu, by dosłyszeć, 
o czym śpiewa wokalista, – co męczy i rozmija się 
z przyjemnością słuchania.

Również w blues rocku można przesadzić z ener-
gią. Brak stopniowania emocjonalnego i  dyna-
micznego wyczuwalny jest w  każdej piosence. 
Wszystkie utwory ułożone są również na rów-
nym poziomie pulsacji. Brak gradacji w utworach 
i  między nimi daje wrażenie jednostajności oraz 
powtarzalności. Siła i  szybkie tempo charaktery-
zują idealnie tę płytę – jest to atut, lecz bez umie-
jętnego rozmieszczenia ładunku może nastąpić 
zbyt wczesny wybuch.

Wbrew temu, co napisałam, płyta bardzo mile 
mnie zaskoczyła. Two Timer nagrali kawał dobre-
go rocka z bluesowymi odniesieniami, co cenię. Na 
albumemie The Big Ass Beer To Go wykazali się nie-
przeciętnym warsztatem i swoim pomysłem na blu-
esa w Polsce. Z jednej strony dostarczają nam hard 
rockowych wrażeń w utworze Stick To C, a z drugiej 
wykazują się zamiłowaniem do bluesowych korze-
ni w New Cocaine, w którym Kałaczyński raczy nas 
dźwiękami dobro.

Two Timer swoją drugą płytą otworzyli sobie drogę 
na koncerty poza granicami naszego kraju, bo mu-
zyką tą można pochwalić się na całym świecie!
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