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„Mam świra na punkcie techniki. Często mówię o sobie, że jestem komandosem. Pra-

wie 20 lat ćwiczeń, bycia w szkole. Nie wiem, czy mogę nazwać siebie niewolnikiem 

techniki, ale jestem  bardzo skoncentrowany na tym, żeby granie było jak najmniej-

szym kosztem, jeśli chodzi o siłę. Technika równa się swoboda, więc zawsze lepiej 

mieć dużo tej swobody” – mówi Emil Miszk. To kolejny głos w dyskusji toczącej się 

od zarania zorganizowanej edukacji muzycznej, a zwłaszcza zorganizowanego na-

uczania jazzowego grania. Głos opowiadający się za sumienną pracą od podstaw, 

która z  czasem przynosi pożądane przez muzyka efekty i  daje większe możliwo-

ści. W opozycji do opinii, które nad solidne przygotowanie przedkładają chociażby 

spontaniczność.

Na inny aspekt doskonalenia umiejętności adeptów jazzu zwracał u nas uwagę czło-

wiek stojący po drugiej stronie katedry. Maciej Sikała tym razem wypowiada się 

akurat na inne tematy, ale kiedy gościł na okładce JazzPRESSu (nr 7/2017), przyznał: 

„Zauważyłem przez lata nauczania, że niemal każdy – to znaczy większość młodych 

ludzi podejmujących studia na kierunku jazzowym – ma w sobie coś, co przejawia 

się czy to w brzmieniu, czy w rytmie, czy właśnie w artykulacji, i co będzie go wyróż-

niać w przyszłości spośród innych. (…) Jeśli jest to coś takiego, co wynika z nieumie-

jętności, a nie z indywidualności, to staram się zwrócić na to uwagę i pomóc nad tym 

popracować, żeby to, co student gra, było po prostu dobre i solidne”.

Technika na rzecz indywidualizmu i wolności. Obaj wymienieni muzycy są zdania, 

że warto podjąć o to starania.

Uwaga! W tym numerze otwieramy rubrykę, za pomocą której będziemy zaglądać 

na największą i najróżnorodniejszą jazzową scenę świata. Pod hasłem That’s NYC 

jazz, Babe Kasia Idźkowska dzielić się będzie z nami swoimi fotograficzno-muzycz-

nymi doświadczeniami z Wielkiego Jabłka. Ich zbieranie rozpoczęła na nowo w ubie-

głym miesiącu.

mailto:piotr.wickowski@radiojazz.fm
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Fotografowany przeze mnie Russell Hall jest niesamowicie utalentowanym muzykiem 
jazzowym, kontrabasistą, piosenkarzem, a także kompozytorem. Wchodząc na scenę 
w jednej sekundzie wypełnia salę po brzegi swoją charyzmą. Rozpoznawalny jest dzięki 
swojemu unikalnemu stylowi, jego strój jest wyrazem wielobarwnej osobowości i po-
niekąd odzwierciedleniem wpływu, jaki wywarł na niego ekscentryczny idol Thelonious 
Monk. Rassell uważa, że „Jazz to bezpośrednie połączenie z Bogiem poprzez muzykę 
improwizowaną”.

Kasia Idźkowska

*  That’s NYC jazz, Babe – to projekt Kasi Idźkowskiej, który realizuje obecnie w Nowym Jorku. W ramach tej rubryki 
w JazzPRESSie będziemy zamieszczać zdjęcia jej autorstwa z sesji fotograficznych nowojorskich muzyków, jak rów-
nież z ich koncertów w stolicy jazzu.

That’s NYC jazz, Babe*
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Kuba Banaszek Quartet Indywidualnością Jazzową 2019

K uba Banaszek Quar-
tet zwyciężył w Konkur-

sie na Indywidualność Jazzo-
wą 55. edycji festiwalu Jazz 
nad Odrą (obecnie Santander 
Jazz nad Odrą). Nagrody otrzy-
mali również Andrzej Kowal-

2 020 będzie rokiem Leopol-
da Tyrmanda. Uchwała od-

dająca w ten sposób hołd temu 
wybitnego pisarzowi i propa-
gatorowi jazzu 25 kwietnia zo-
stała jednomyślnie przyjęta 
w sejmie przez posłów. W przy-
szłym roku przypada 100. rocz-
nica urodzin i 35. rocznica 

2020 rokiem Leopolda Tyrmanda

śmierci autora U brzegów jazzu.
„Pisarstwo Tyrmanda i właś-
nie Jego postawa były jak wy-
zwanie rzucone ideologom 
nowego ustroju. Był nie tyl-
ko bezlitosnym krytykiem ko-
munizmu, ale także arbitrem 
warszawskiej elegancji, znaw-
cą i namiętnym propagato-
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ski Quartet, Robert Wypasek, 
Franciszek Raczkowski i Da-
wid Opaliński.
Kuba Banaszek Quartet wy-
stąpił w składzie: Marcin Ko-
nieczkowicz (saksofon altowy), 
Kuba Banaszek (fortepian), 

Tymon Trąbczyński (kontra-
bas) i Maksymilian Olszewski 
(perkusja). Zespół odebrał tak-
że nagrodę specjalną ufundo-
waną przez Jazz Forum. W fi-
nale konkursu rywalizowało 
osiem zespołów. �

rem zakazanego w czasach sta-
linowskich jazzu” – napisa-
no w uchwale. Przypomnia-
no w niej również, co napisał 
po śmierci Tyrmanda na jego 
temat prezydent USA Ronald 
Reagan: „Pozostawił miłośni-
kom wolności na całym świe-
cie wspaniałe dziedzictwo”. �
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R afał Nowak jest zdobywcą Grand Prix pierw-
szego konkursu fotograficznego im. Marka 

Karewicza – MK Jazz Foto. Drugą nagrodę przy-
znano Adamowi Krause, a trzecią Jarkowi Rery-
chowi.
Zwycięskie zdjęcie przedstawia Jamesa Carte-
ra i wykonane zostało podczas koncertu na war-
szawskim festiwalu Jazz na Starówce. Przyznano 
też nagrody specjalne – za najlepsze zdjęcie ana-
logowe Eli Korsak i za najlepsze zdjęcie wykona-
ne na festiwalu Jazz nad Odrą Marcinowi Maziei.
W finale znalazły się 33 prace, które zaprezento-
wano na wystawie towarzyszącej tegorocznemu 
festiwalowi Santander Jazz nad Odrą. Na kon-
kurs zgłosiło się 121 autorów, którzy łącznie nade-
słali 321 prac. �

Rafał Nowak zwycięzcą  
MK Jazz Foto
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N a ekra-
ny pol-

skich kin tra-
fi dokument 
o obchodzą-
cej w tym roku 
80 rocznicę 
istnienia wy-
twórni Blue 
Note. Premie-
rowy pokaz 
odbędzie się 9 
maja w Kino-
kawiarni Sta-
cja Falenica 
w Warszawie.
Osią doku-
mentu jest sesja nagraniowa, w której bio-
rą udział Herbie Hancock i Wayne Shorter, 
a także artyści młodszego pokolenia – Ro-
bert Glasper i Ambrose Akinmusire – nagry-
wając wspólnie, jako Blue Note All Stars, al-
bum zatytułowany Our Point of View (recen-
zja – JazzPRESS 10/2018). Poza wymienionymi 
wcześniej muzykami w filmie pojawiają się 
również Michael Cuscuna, Lou Donaldson, 
Derrick Hodge, Norah Jones, Keith Lewis, Lio-
nel Loueke, Terrace Martin, Ali Shaheed Mu-
hammad, Kendrick Scott, Marcus Strickland, 
Rudy Van Gelder i Don Was. Film wyreżyse-
rowała według własnego scenariusza Sophie 
Huber. Polska premiera odbędzie się zale-
dwie niespełna dwa miesiące po brytyjskiej 
i duńskiej.
Pokaz organizuje dystrybutor filmu na Polskę 
– MusiCine we współpracy z Fundacją Popula-
ryzacji Muzyki Jazzowej EuroJAZZ. W spotka-
niu udział wezmą dziennikarze jazzowi i ko-
lekcjonerzy płyt Blue Note. Początek o godz. 
20:30. Film będzie pokazywany również w in-
nych miastach. �

Premierowy pokaz filmu Blue 
Note Records: Beyond The Notes

A dam Makowicz rozpoczyna działalność 
swojego nowego tria. Wraz z pianistą 

zespół tworzą saksofonista Krzysztof Me-
dyna i basista Jeff Dingler. Pierwszy ich wy-
stęp będzie miał miejsce 3 czerwca w legen-
darnym nowojorskim klubie jazzowym Blue 
Note.
Jeszcze w czerwcu odbędą się kolejne koncer-
ty tria, między innymi w Waszyngtonie, Fi-
ladelfii, Baltimore i Nowym Jorku. Dłuższe 
tournée po Polsce planowane jest na jesień 
2020 roku. Zanim to nastąpi, Adam Makowicz 
przyjedzie, między wrześniem a grudniem 
tego roku, z programem solowym, zagra też 
z orkiestrą i, być może, w duecie z Krzyszto-
fem Medyną. �

Nowe trio Adama  
Makowicza
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WOJCIECH LICHTAŃSKI QUESTIONS – IGA

Lubię w muzyce barwy  
i kontrasty
P omimo młodego wieku Wojciech 

Lichtański ma już na koncie Grand 
Prix Jazzu nad Odrą 2015 (z Vehe-

mence Quartet) oraz nagrodę główną Biel-
skiej Zadymki Jazzowej 2013 (z zespołem 
Sound Lab).

Najnowszą płytę Iga nagrał z zespołem 
Questions w składzie: Mateusz Pałka (for-

tepian, akordeon), Kuba Dworak (kontra-
bas) i Patryk Dobosz (perkusja). Jest nie 
tylko magistrem saksofonu, ale i dokto-
rantem na katowickiej Akademii Muzycz-
nej, na której studiował też kompozycję 
i aranżację. Współtworzy Piotr Budniak 
Essential Group i Vehemence Quartet. 
Współpracował z Davidem Dorůžką, Jorge 
Vistelem, Leszkiem Możdżerem, Janu-
szem Muniakiem, Piotrem Wojtasikiem 
i Edem Partyką.
Komponowanie traktuje jak każdą pracę 
wymagającą dyscypliny – tworząc Igę co-
dziennie rano przez kilka miesięcy siadał 
do pracy nad utworami. Potrafi w unikal-
ny sposób połączyć refleksyjny nastrój 
z energią.
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Basia Gagnon: Twoja muzyka jest pełna 
zarówno gracji, jak i  spontaniczności. Jak 
to osiągnąłeś?

Wojciech Lichtański: Lubię w muzyce kon-
trasty. Komponując, myślę nie tylko o pły-
cie, ale też o koncertach, o tym, jak może 
wyglądać ich warstwa emocjonalna, jakie 
będą kontrasty pomiędzy utworami (po-
nieważ gramy zarówno ballady, jak i utwo-
ry o szybszym tempie), ale też wewnętrzne, 
w samych kompozycjach.

Doktorat robisz z kompozycji?

Tak, temat to Wpływ miniatur fortepiano-
wych kompozytorów impresjonizmu na mu-
zykę jazzową na podstawie kompozycji włas-
nych.

Skąd taki wybór?

Skończyłem pierwszy i drugi stopień szko-
ły muzycznej o klasycznym profilu na sak-
sofonie i słuchałem zawsze muzyki kla-
sycznej, szczególnie impresjonizmu, od 
Debussy’ego wolę Ravela, lubię też minia-
tury Lili Boulanger.

Dlaczego miniatury?

Pianista może je dowolnie interpretować, 
grać wszystkie przebiegi, pasaże i penta-
toniki nie ograniczając czasu. Muzyka na-

pisana na orkiestrę musi się „zmieścić” 
w określonym przedziale czasowym. Nie 
ma już efektu tworzenia plam dźwięko-
wych, jak w malarstwie. A ja chcę tworzyć 
barwy w swojej muzyce. W moich utwo-
rach jest sporo fragmentów, kiedy „gramy 

bez czasu”, ja gram melodię, a dźwięki for-
tepianu mają się „mienić”, harmonia musi 
się zmieniać zgodnie z tym, co gram, a nie 
z podziałem czasowym.

Jaka jest geneza kompozycji z  ostatniej 
płyty?

Iga to przekazanie emocji, jakie przeżywa-
liśmy z żoną, czekając na narodziny córki 
i zastanawiając się nad imieniem dla niej. 
Kompozycja Mr. Muniak, What’s Now? jest 
oczywiście dedykowana Januszowi Munia-
kowi. Grandpa, Where You Roam Now? jest 

Zawsze miałem poczucie, że samo zapisywanie  
nut to za mało, nie wystarczy, że muzyka  

to są bardziej emocje niż nuty
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kompletnie improwizowane. Mateusz (Pał-
ka) przyniósł do studia akordeon, a ja sak-
sofon sopranowy, nie mieliśmy żadnych 
prób, ale wiedziałem, że to dobrze zabrzmi.

W  jaki sposób pracujesz nad kompozy-
cjami?

Cała płyta powstała w roku szkolnym, od 
września do czerwca, kiedy postanowiłem, 
że będę codziennie jeździł do Szkoły Muzycz-

nej w Jaworznie i pracował nad nimi. Pisa-
nie, kiedy poczuję natchnienie, zdarza się 
sporadycznie. Rzeczy, które słyszę, to nie są 
melodie, ale większe struktury. Lubię mieć 
dużo czasu, a dyscyplina w tym pomaga.

Od początku grałeś na saksofonie?

W podstawowej szkole muzycznej zostałem 
zapisany na skrzypce, ale nie poszedłem na 
żadną lekcję i przepisano mnie na fortepian. 
Po roku nauczycielka powiedziała rodzicom, 
że się „nie bardzo nadaję”! Na szczęście już 
podrosłem i tata zapisał mnie na saksofon.

Jakiej muzyki słuchałeś?

W domu zawsze słuchało się jazzu. Na począt-
ku było to głównie Fusion – Walk Away, pa-
miętam też trio Ścierański / Maseli / Torres.

A teraz czego słuchasz?

Bardzo lubię ostatnią płytę Shaia Maestro 
The Dream Thief. Słychać na niej, że ci mu-
zycy są wirtuozami i nic ich nie ogranicza, 
ale tego nie manifestują, tylko podporząd-
kowują się kompozycjom.
Staram się szukać bardzo różnej muzyki. 
Jakiś czas temu odkryłem Philippa Gers-
chlauera, saksofonistę altowego, który po-
dzielił oktawę na 128 części. Nagrał płytę 
z Jackiem DeJohnettem. Do swoich nagrań 
rozstraja rhodesa, żeby pasował do jego 

kompozycji. Potrafi grać standardy, używa-
jąc ćwierć- i mikrotonów. Oczywiście słu-
cham klasyków jazzu, ale staram się szu-
kać nowych, ciekawych rzeczy.

Skład obecnego twojego zespołu to kla-
syczny kwartet. Biorąc pod uwagę, że masz 
na koncie nagrodę za kompozycję dla big-
bandu Journey with K., zdobytą na Bielskiej 
Zadymce Jazzowej, muszę zapytać, czy nie 
ciągnie cię do większych form?

Na tę kompozycję bardzo duży wpływ mia-
ła moja fascynacja Marią Schneider. Ona 
swój big-band traktuje jak pole, na którym 
może używać różnych barw, i to właśnie 
chciałem osiągnąć za pomocą kwartetu po-
przez różne faktury. Kiedy próbujemy no-
wych utworów, to pierwsze pytanie brzmi: 
o czym to jest i jak mamy to grać? W sa-
mych nutach jest za mało informacji. Na 
przykład w Idze na początku są akordy, ale ar
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Pod naszym patronatem

Tradycja jest dla mnie bardzo ważna i bardzo się cieszę,  
że miałem okazję w Klubie U Muniaka spędzić kilka lat,  

a nawet wiele razy zagrać z Januszem Muniakiem
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kiedy zaczynaliśmy temat, poprosiłem Ma-
teusza, żeby nie grał akordów, tylko roz-
kładał je na poszczególne dźwięki. To ma 
być taka „poduszeczka”, na którą nałożą 
się inne dźwięki. Potem, kiedy wchodzimy 
w ostatnią część, Mateusz z Kubą trzyma-
ją akordy, ja gram lekko melodię, a Patryk 
gra mocniej na perkusji, bo potrzeba w tym 
miejscu energii. To są wszystko przemyśla-
ne rzeczy, które są w kompozycji.

Jak w takim razie to zapisujesz?

Po prostu słownie.

Czyli to jest więcej niż kompozycja mu-
zyczna, raczej rodzaj reżyserii?

Zawsze miałem poczucie, że samo zapisy-
wanie nut to za mało, nie wystarczy, że mu-
zyka to są bardziej emocje niż nuty

Na ile pomogły w tym studia kompozycji?

Z początku zdawałem na saksofon, nie do-
stałem się na studia dzienne, a od dzieciń-
stwa lubiłem komponować, więc zacząłem 
studia na tym kierunku. Z perspektywy 
czasu bardzo sobie to cenię, chociaż czu-
ję się bardziej saksofonistą niż kompo-
zytorem. Na studiach uczyłem się przede 
wszystkim warsztatu, tworzenia własnych 
kompozycji czy aranżacji na konkretny 
skład, ale zawsze miałem nadzieję, że bę-
dę to mógł... wytłumaczyć! [śmiech]. Kie-
dy gramy koncerty i umawiamy się, że każ-
dy coś przyniesie, to koledzy już wiedzą, że 
na moje utwory potrzeba więcej czasu, bo 
mają wiele części i uwag. Nauczyłem się 
je zapisywać, bo na początku miałem to 

wszystko tylko w głowie i mogłem to grać 
wyłącznie z ludźmi, z którymi pracowałem 
dłużej.

Wybrałeś też standard On Green Dolphin 
Street, najdłuższy utwór na płycie w  bar-
dzo odważnej aranżacji. Jaki jest twój sto-
sunek do tradycji?

Tradycja jest dla mnie bardzo ważna i bardzo 
się cieszę, że miałem okazję w Klubie U Mu-
niaka spędzić kilka lat, a nawet wiele razy 
zagrać z Januszem Muniakiem. Zawsze tam 
chętnie wracam. Tam nauczyłem się grać 
standardy, to była najlepsza szkoła. Stąd de-
dykacja utworu Mr. Muniak, What’s Now? Są 
w niej tradycyjne elementy harmoniczne, któ-
rych na ogół nie używam. Zauważyłem też, że 
najczęściej gra się standardy, które mają pro-
stą melodię, i dla mnie melodia jest bardzo 
ważna. Staram się, żeby była prosta, żeby moż-
na ją było ją zanucić, ale jednocześnie nie try-
wialna. Z kolei harmonie muszą być dosto-
sowane do emocji, jakie chcę osiągnąć. Lubię 
spędzać dużo czasu nad kompozycją, bo mogę 
popatrzeć na nią z dalszej perspektywy i po-
szukać, co będzie dalej.

Jak doszło do skompletowania zespołu?

Jak to u mnie – drogą długich przemyśleń 
[śmiech]. Od początku wiedziałem, że chcę 
grać z Mateuszem Pałką. Poznaliśmy się 
w środowisku krakowskim, ale kiedy usły-
szałem go z Szymonem Miką, to oszalałem! 
Grał zupełnie inaczej niż inni pianiści, 
miał swój własny język. Mateusz imponu-
je mi powściągliwością w graniu, ma wspa-
niałą technikę i oryginalne harmonie. Na-
sze inspiracje muzyczne też są podobne. �ar
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4Way Quartet – Weltschmerz Is Over

Weltschmerz Is Over jest debiutem zespołu 

4Way Quartet, nie oznacza to jednak, że za 

muzykę zamieszczoną na tym albumie odpo-

wiadają nowicjusze. Grupę tworzą doświad-

czeni muzycy, którzy współtworzyli nawet 

takie płyty, które osiągnęły status platyno-

wych i złotych czy uzyskały nominacje do 

Fryderyków.

Kwartet powstał z inicjatywy perkusisty To-

masza Mądzielewskiego, który zaprosił do 

współpracy znanych z warszawskiej sceny 

muzyków – saksofonistkę altową Lenę Ro-

mul, pianistę Pawła Jędrzejewskiego i kontra-

basistę Krzysztofa Cybulskiego. „Każdy z nas 

ma za sobą inną drogę, pełną doświadczeń 

muzycznych w różnorodnych stylistykach 

i składach, i każdy może poprowadzić muzy-

kę w nieco inną stronę. Łączy nas miłość do 

jazzu i filozofia muzyki, w której posługiwanie 

się językiem improwizacji jest tak naturalne 

jak oddychanie. Nasza muzyka jest intuicyj-

nym negocjowaniem wspólnej drogi” – wy-

jaśniają muzycy.

Album ukazał się 26 kwietnia nakładem Kar-

rot Kommando.

Mark Lotz Trio – The Wroclaw Sessions

The Wroclaw Sessions to najnowszy projekt 

holendersko-niemieckiego multiflecisty Mar-

ka Albana Lotza i polskich muzyków – kon-

trabasisty Grzegorza Piaseckiego i perkusisty 

Wojciecha Bulińskiego. Materiał zarejestro-

wany po ich wspólnej trasie koncertowej za-

wiera kompozycje lidera oraz oryginalnie 

przearanżowane standardy jazzowe.

Mark Lotz jest jednym z najbardziej intere-

sujących europejskich flecistów jazzowych. 

Dorastał w Tajlandii, Ugandzie i w Niem-

czech. Wydał 16 płyt w różnych zakątkach 

świata, a jako solista występował na po-

nad 50 albumach. Nagrywał między inny-

mi z Chrisem Potterem i Donem Byronem, 

współpracował z duńskim wybitnym perku-

sistą i perkusjonalistą Hanem Benninkiem, 

kubańską legendą konga Miguelem Angą 

Diazem, a także z indyjską wokalistką Naj-

mą Akhtar. Grzegorz Piasecki i Wojciech 

Buliński mają na swoim koncie wiele nagród 

w polskich i zagranicznych konkursach 

jazzowych.

Płyta miała premierę 26 kwietnia. Wydawcą 

jest Audio Cave.
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Petera Sextet – Flashover

Po prawie sześciu latach od wydania albumu 

No Fusion zespołu Fusion Generation Project 

pianista Dariusz Petera powraca w roli lidera 

i kompozytora z debiutancką płytą swojego 

sekstetu zatytułowaną Flashover. Do współ-

pracy zaprosił czołowych muzyków polskiej 

sceny jazzowej – wiolonczelistę Krzysztofa 

Lenczowskiego, trębacza Emila Miszka, sak-

sofonistę Macieja Kocińskiego, kontrabasistę 

Andrzeja Święsa oraz perkusistę Krzysztofa 

Szmańdę.

Dariusz Petera jest absolwentem Autor-

skiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. 

Krzysztofa Komedy w Warszawie. Kształcił 

się również u znakomitego pianisty jazzowe-

go Janusza Skowrona. Współpracował z Ada-

mem Bałdychem, Atom String Quartet, Krze-

simirem Dębskim, Michaelem Patchesem 

Stewartem i Wojciechem Staroniewiczem. 

Finalista oraz laureat konkursów jazzowych, 

między innymi Krokus Jazz Festiwal 2010, 

Jazz nad Odrą 2011 oraz Bielskiej Zadymki 

Jazzowej 2012.

Album ukazał się 7 maja nakładem Requiem 

Records.

Konrad Ligas – Gypsy

Akordeonista Konrad Ligas albumem Gypsy 

oddaje hołd francuskiemu gitarzyście Birélie-

mu Lagrène. Płyta, składająca się w większo-

ści z kompozycji Django Reinhardta, zareje-

strowana została głównie w triu – akordeon, 

gitara i kontrabas – a także ze skrzypcami, 

klarnetem i saksofonem.

„Album jest próbą ukazania, że akordeon 

może odnaleźć się w muzyce jazzowej jako 

instrument wiodący, prowadzący wszech-

stronne linie melodyczne” – tłumaczy Konrad 

Ligas. Akordeonista zaprosił do współpracy 

Janusza Witkę na klarnecie i saksofonie teno-

rowym, Dominika Bieńczyckiego na skrzyp-

cach, Marka Piątka na gitarze i Józefa Micha-

lika na kontrabasie.

Konrad Ligas jest wychowankiem Akademii 

Muzycznej w Krakowie w klasie akordeonu 

prof. Janusza Patera. Zdobywał doświadcze-

nie, grając z Januszem Muniakiem, Wojcie-

chem Groborzem, Robym Lakatosem i Fran-

cesco Buzzurro.

Koncert premierowy zaplanowano na 14 

czerwca w Galerii BWA U Jaksy w Miechowie. 

Album ukaże się nakładem Oko-Art.
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Rafał Dubicki Quartet  
– Story About Emotions

Story About Emotions jest debiutem młodego 

trębacza Rafała Dubickiego, który po okresie 

współpracy z bardziej doświadczonymi mu-

zykami zdecydował się na zaprezentowanie 

własnych kompozycji. Liderowi towarzyszą 

gitarzysta Michał Sołtan, kontrabasista Mate-

usz Woźniak i perkusista Adam Lewandowski.

„Materiał z płyty jest sumą moich dotychcza-

sowych doświadczeń wynikających ze współ-

pracy z artystami każdego gatunku. Poprzez 

koncerty, sesje nagraniowe oraz kontakty 

z wieloma twórcami nabyłem elastyczność 

i szeroki pogląd na muzykę. Naleciałości wy-

nikające z dotychczasowej pracy pozwoliły mi 

na przeprowadzenie fuzji międzygatunkowej” 

– uważa Rafał Dubicki. Wśród dotychczaso-

wych osiągnięć trębacza jest główna nagroda 

zdobyta w konkursie improwizacji na Baszta 

Jazz Festival w Czchowie w 2015 roku.

Płyta Story About Emotions ukazała się na-

kładem Sołtan Art Group. Koncert premiero-

wy odbył się 26 kwietnia w warszawskim klu-

bie Nowy Świat Muzyki.

Fraktale  
– Dharma Bums

Zespół Fraktale po raz kolejny zastosował za-

sadę wydawania materiału koncertowego po 

albumie studyjnym. Koncertowym odpowied-

nikiem debiutanckiej płyty I było wydawnictwo 

On The Road i podobnie po ubiegłorocznym 

albumie II przygotowana została kolejna pro-

pozycja live w postaci Dharma Bums.

Fraktale to krakowski kwartet, w skład któ-

rego wchodzą gitarzysta i basista Filip Fran-

czak, saksofonista tenorowy Bartłomiej Szu-

milas, pianista Rafał Rataj oraz perkusista 

Michał Naróg. Zespół określa swoją muzykę 

jako dark yass i łączy w niej elementy jazzu, 

psychodelii oraz muzyki orientalnej. Muzycy 

przyznają się do fascynacji Ornettem Cole-

manem, The Velvet Underground i Albertem 

Aylerem oraz eksperymentami muzycznymi 

La Monte Younga i muzyczno-multimedialny-

mi Andy’ego Warhola.

Album Dharma Bums zawiera siedem kompo-

zycji, które przygotowane zostały w studiu La-

teral Sound. Premiera odbyła się 1 maja. Płyta 

ukazała się nakładem Music & More Records.

www.archiwum.radiojazz.fm
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Platforma podcastowa
RadioJAZZ.FM
www.archiwum.radiojazz.fm
Ty decydujesz kiedy, jakiej 
audycji słuchasz.

www.archiwum.radiojazz.fm
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TOP 
NOTE

RGG – Memento

Właściwą formułą grupy RGG od początku było, i pewnie na zawsze 
pozostanie, trio. Mimo to na przestrzeni ostatnich lat zespół wielokrot-
nie modyfikował swój skład. Z jednej strony panowie Łukasz Ojda-
na (fortepian), Maciej Garbowski (kontrabas) oraz Krzysztof Gradziuk 
(perkusja) rozszerzali instrumentarium, zapraszając doborowych go-
ści (Trevora Wattsa, Evana Parkera, Samuela Blasera czy Vernerie-
go Pohjolę), z drugiej zaś sami udzielali się na albumach innych lide-
rów (Anny Gadt oraz Piotra Schmidta). Obserwowaliśmy dzięki temu 
pracę kolektywu w zestawieniach cztero- i pięcioosobowych, a także 
w triach o różnych składach. W końcu jednak zespół dał okazję po-
nownie się usłyszeć na płycie w swojej podstawowej formule.
Słowo „memento” w języku angielskim oznacza pamiątkę i dokład-
nie na takie znaczenie tytułu wskazują autorzy. Zawarty tu mate-
riał jest wspomnieniem ich artystycznej drogi z okresu ostatnich 
trzech lat. Tyle czasu upłynęło od wydania Aury – poprzedniej pły-
ty nagranej przez zespół w podstawowym trzyosobowym skła-

Polish Jazz, vol. 81, Polskie Nagrania / Warner Music Polska, 2019



T
O
P
N
O
T
E

T
O
P
N
O
T
E

JazzPRESS, maj 2019       |21

Zespół od lat imponuje konsekwencją w 
brzmieniu, którego nie sposób pomylić z 
żadnym innym. Obojętnie co pojawia się 
w ich repertuarze – własna kompozycja, 
jazzowy standard czy popularna piosenka, 
zawsze będzie to autorska interpretacja, 
właściwa wyłącznie tej trójce Jakub Krukowski 

j.krukowski@op.pl

dzie. Odnajdujemy tu ślad współ-
pracy z Anną Gadt (kompozycja We 
śnie Ojdany otwiera również jej al-
bum Mysterium Lunae), koncertów 
z Trevorem Wattsem i Evanem Par-
kerem (utwór Garbowskiego Furiant 
jest utrzymany we freejazzowej 
konwencji) czy projektu Contempo-
rary Sonus (Versus Garbowskiego 
pierwotnie znalazł się na płycie City 
Of Gardens). Warto też zwrócić uwa-
gę na kompozycję Chronology na-
pisaną przez Ornette’a Colemana, 
jednego z artystów, których twór-
czość nieustannie inspiruje zespół. 
W tym zestawieniu szczególnie 
istotną pamiątką jest utwór Homb-
re con Sombrero poświęcony pa-
mięci Tomasza Stańki. Dwuletnia 
współpraca muzyków z wielkim 
trębaczem nie została uwieczniona 
na nagraniach, stąd ta pozycja ma 
szczególnie symboliczny charakter.
Pomimo tak zróżnicowanych inspi-
racji Memento jest albumem bar-
dzo spójnym. Zespół od lat imponu-

je konsekwencją w brzmieniu, którego nie sposób 
pomylić z żadnym innym. Obojętnie co pojawia się 
w ich repertuarze – własna kompozycja, jazzowy 
standard, czy popularna piosenka, zawsze będzie to 
autorska interpretacja, właściwa wyłącznie tej trój-
ce. „My mamy coś takiego, że słysząc utwór w orygi-
nale, (…) słyszymy, jak będzie brzmiał w triu” – przy-
znał Krzysztof Gradziuk w rozmowie w RadioJAZZ.
FM. Perkusista nazwał to „konwersją na język RGG” 
i trudno o trafniejsze określenie. Nie da się przy tym 
uciec od wrażenia, że Memento powraca do estety-
ki Aury, zdecydowanie spokojniejszej od tego, co trio 
prezentowało w okresie pomiędzy tymi dwoma wy-
dawnictwami.
Utwory mają oszczędniejszą formę, co przekłada się 
na krótszy czas ich trwania – zupełnie jakby muzycy 
szukali oddechu od energicznych przygód z zapra-
szanymi gośćmi. Nawet freejazzowy cytat zaczerp-
nięty z twórczości Colemana brzmi w ich wykona-
niu delikatnie i lekko. Esencją ducha tej płyty jest 
natomiast to, co następuje zaraz po tym fragmencie. 
W mojej opinii Elleve i Monachium to najmocniejsze 
punkty albumu, choć i tak trzeba je traktować jako 
elementy składowe fantastycznej całości.
W książeczce wewnątrz albumu Aura umieszczono 
tekst, w którym zespół nazywał ten wydany przez 
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legendarną wytwórnię Okeh krą-
żek „kolejnym krokiem”. Mijają lata 
i choć RGG zdaje się osiągać szczyty 
artystycznej maestrii, jego członko-
wie nie mają zamiaru stać w miej-
scu. W ich bieżących wypowie-
dziach wciąż słyszymy o potrzebie 
podążania naprzód, czego wyrazem 
jest opatrzenie albumu innym za-
służonym szyldem. Nie ma wątpli-
wości, że znalezienie się w pante-
onie sław katalogu Polish Jazz było 
naturalną konsekwencją ich bra-
wurowej kariery. Dla tak kreatyw-
nego kolektywu to jednak tylko 
przystanek na drodze twórczej. Nie-
zależnie od symbolu, jaki ozdobi ich 
następne produkcje, nie ma wąt-
pliwości, że będą one wciąż równie 
bezkompromisowe i autorskie. �

Rozmowa z

Krzysztofem 
Gradziukiem 
o Memento

https://archiwum.radiojazz.fm/pasmo-dzienne/krzysztof-gradziuk-z-tria-rgg-o-memento
https://jazzpress.pl/wyroznione/spotkania-cash-fame-gig-czyli-jazzowy-debiut-fonograficzny
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RGG & Trevor Watts 
– RAFA
Fundacja Słuchaj!, 2018

Przygotowując się do kolej-
nej wizyty na gdańskim fe-
stiwalu Jazz Jantar, w 2018 
roku, muzycy tria RGG (Łu-
kasz Ojdana – fortepian, 
Maciej Garbowski – kon-
trabas oraz Krzysztof Gra-
dziuk – perkusja) posta-
nowili zaprosić nowego 
gościa. Po wcześniejszych 
koncertach z Samuelem 
Blaserem, Vernerim Po-
hjolą, a zwłaszcza Evanem 
Parkerem, zespół koncen-
trował się na nieco ostrzej-
szym graniu, poszukiwał 
więc wykonawcy skłonne-
go przyłączyć się to takiej 
energii. Za radą Macieja 
Karłowskiego (założyciela 
Fundacji Słuchaj!, wydawcy 
czterech płyt RGG) wybór 
padł tym razem na Trevora 
Wattsa.
Ten saksofonista (altowy 
i sopranowy), świętujący 
w tym roku osiemdziesią-

te urodziny, to legenda bry-
tyjskiej awangardy. Jest jed-
nym z ojców freejazzowej 
sceny na Wyspach, trud-
no więc o lepszego partne-
ra do kreatywnej impro-
wizacji. „Spotkaliśmy się 
dzień wcześniej, (…) zagra-
liśmy półtoragodzinny set 
i stwierdziliśmy – wspa-
niale, to jutro zróbmy coś 
podobnego!” – wspominał 
w RadioJAZZ.FM ich pierw-
sze spotkanie Krzysztof 
Gradziuk.
Miałem okazję wysłuchać 
dokładnie tego koncertu 
na żywo w gdańskim Żaku 
i wiem, jak karkołomnym 
zadaniem musiało być wy-
dzielenie kompozycji na po-
trzeby wydawnictwa. Kon-
cert wypełnił nieprzerwany 
ciąg improwizacji, która na 
przestrzeni 70 minut wielo-
krotnie zmieniała przebieg. 
Trudno wskazać przy tym, 
by ktokolwiek autorytarnie 
dyktował jej kierunek. Co 
prawda występ zainicjował 
Watts, później jednak każ-
dy wykonawca dorzucał ko-
lejne tematy – „Wyszliśmy 
na scenę i dobrze się bawili-
śmy” – podsumował perku-
sista we wspomnianej roz-
mowie.
Na jesieni bieżącego roku 
planowane są kolejne kon-
certy tego składu. Ciekawe, 

w jakie rejony zapędzą się 
muzycy tym razem? Jedno 
jest pewne – będą zupełnie 
inne od dotychczasowych. �

Jakub Krukowski

Pohjola / Garbowski / 
Gradziuk  
– Gemstones
Fundacja Słuchaj!, 2018

„Gemstones” to w języku 
angielskim kamienie szla-
chetne. Pięć kompozycji, 
które zamieszczono na tak 
zatytułowanej płycie, opa-
trzono nazwami wartoś-
ciowych i rzadkich mine-
rałów i skał. Zestawiając tę 
konwencję z materiałem 
muzycznym, można przy-
toczoną charakterystykę 
śmiało odnieść do cech jego 
autorów.
Trójka muzyków: Verne-
ri Pohjola (trąbka), Maciej 
Garbowski (kontrabas) oraz 
Krzysztof Gradziuk (per-
kusja), dzień po koncercie 
w katowickiej Sali Koncer-
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towej Miasta Ogrodów (za-
rejestrowanym na płycie 
RGG City Of Gardens), zde-
cydowała się na dodatkowe 
nagranie. Miało ono w peł-
ni spontaniczny charakter – 
bez wcześniejszych przygo-
towań, ustalania programu, 
czy też długości trwania se-
sji. Nieczęsto zdarza się, by 
wypracowany w takich oko-
licznościach improwizowa-
ny materiał był równie spój-
ny i dobrze brzmiący. „Nie 
umiem wam tego wytłu-
maczyć, ale kiedy wychodzę 
z wami na scenę, to wiem, 
że to jest coś bardzo ważne-
go” – miał powiedzieć part-
nerom Pohjola.
Choć skala talentu muzy-
ków gwarantowała wyso-
ki poziom wykonania, to 
trudno było oczekiwać tak 
świetnej komunikacji mię-
dzy nimi. Oczywiście tan-
dem sekcji rytmicznej gra 
ze sobą od lat, ale z fiń-
skim trębaczem przebywa-
li wcześniej na scenie zale-
dwie parokrotnie. Zresztą 
towarzyszył im wówczas 
pianista Łukasz Ojdana. 
Nie wiem, co spowodowało, 
że na sesji zabrakło młod-
szego kolegi z tria RGG, ale 
dało to Pohjoli więcej miej-
sca na rozwinięcie włas-
nych pomysłów. W efek-
cie otrzymaliśmy zupełnie 

inną, ale równie ciekawą 
pozycję od muzyków, któ-
rzy w ostatnich miesiącach 
imponują wydawniczą ak-
tywnością. Wartościowy 
i niespodziewany materiał 
to pełne świeżości kolej-
ne wzbogacenie szybko po-
większającego się dorobku 
muzyków RGG. �

Jakub Krukowski

HoTS – Live In Trójka
For Tune, 2019

Dla mnie album Live In 
Trójka jest pierwszym kon-
taktem z muzyką zespo-
łu HoTS. Pierwsze dwa al-
bumy nie znalazły drogi 
do mojego odtwarzacza. Lu-
bię czuć zaskoczenie i od-
najdować nowości, których 
się nie spodziewam. To jak 
nieoczekiwane znalezienie 
skarbu, którego nie szuka-
my. Co innego zapowiadane 
nowe nagrania uznanych 
sław, na które czekam i któ-

re kupuję w dniu premiery. 
Niektóre nawet zamawiam 
jeszcze przed premierą. 
To wszystko dotyczy jed-
nak nazwisk znanych z po-
przednich nagrań.
Wykonując mozolną pra-
cę dziennikarza muzycz-
nego, która w założeniu 
polega na słuchaniu mu-
zyki i później opisywaniu 
wrażeń, słucham często 
z zaciekawieniem i przy-
jemnością. Lata praktyki 
spowodowały, że zapew-
ne częściej niż większość 
klientów sklepów muzycz-
nych odróżniam dobrą 
muzykę po okładce. Oczy-
wiście znane nazwiska po-
trafią być bardzo pomocne. 
Podobnie nazwa wytwór-
ni czy sposób zaprojekto-
wania okładki albo wybór 
utworów, jeśli tytuły są mi 
wcześniej znane.
W przypadku Live In Trójka 
system, który wypracowa-
łem przez lata, nie pomógł. 
Oprócz gościnnie występu-
jącej Agi Derlak, nazwisko 
żadnego z członków zespo-
łu nie podsuwało mi jakie-
gokolwiek skojarzenia. Fakt 
wydania albumu przez For 
Tune dla wielu jest reko-
mendacją, dla mnie wiel-
ką niewiadomą, bowiem 
wydająca sporo nowości 
doskonale działająca pol-
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ska wytwórnia nie ma ja-
kiegoś jednolitego, rozpo-
znawalnego stylu. Wydaje 
zarówno płyty doskonale 
trafiające w mój dość kon-
serwatywny, choć może le-
piej powiedzieć raczej sta-
romodny, gust muzyczny, 
jak i takie, których zwyczaj-
nie nie rozumiem.
Wszystkie okładki For Tune 
są dość podobne, co zresz-
tą w przypadku dużych 
wytwórni staje się stan-
dardem, za którym nie 
przepadam. Weźmy taki 
ACT albo ECM, okładka nie 
pomaga, jeśli nie zna się na-
zwisk. W przypadku pro-
dukcji niezależnych jest le-
piej.
Pewną wskazówkę mógł 
stanowić fakt nagrania al-
bumu w czasie koncer-
tu w studiu im. Agnieszki 
Osieckiej Polskiego Radia. 
Tam nie nagrywają czę-
sto debiutanci, a nawet je-
śli, to nie da się tego miejsca 
wynająć, z tego co wiem, za 
pieniądze, trzeba mieć coś 
ciekawego muzycznie do 
pokazania i zdobyć uznanie 
któregoś z dziennikarzy ra-
diowej Trójki, którzy wiele 
w życiu słyszeli.
Skład zespołu mógłby być 
uznany za konserwatyw-
nie jazzowy, gdyby nie fakt, 
że pianistka występuje goś-

cinnie, co podpowiada mi, 
że zespół gra bez fortepianu 
albo pianista był chory i nie 
mógł pojawić się na niewąt-
pliwie ważnym z punktu 
widzenia młodego zespo-
łu wydarzeniu. Założyłem 
oczywiście, zresztą dość 
słusznie, że grupa składa się 
z muzyków raczej młodego 
pokolenia, bo skoro o nich 
nie słyszałem, to muszą być 
dość młodzi…
Dochodzą jeszcze abstrak-
cyjne tytuły kompozycji na-
pisanych przez gitarzystę 
Mikołaja Poncyljusza, któ-
rego udział w zespole zło-
żonym z sekcji rytmicznej, 
trąbki i saksofonu mógł su-
gerować często występują-
cy w katalogu For Tune jazz 
mocno eksperymentalny, 
którego nie jestem jakimś 
szczególnym zwolennikiem 
(może za wyjątkiem tych już 
dawno nieżyjących twór-
ców, którzy eksperymen-
ty z formą oraz pozbycie się 
melodii i harmonii wszel-
kiej w jazzie wymyślili daw-
no temu).
Tyle tytułem dedukcji. Rze-
czywistość okazuje się jed-
nak całkowicie inna. Otóż 
Hots, a raczej HoTS, od Har-
mony of The Spheres, to ze-
spół istotnie młody, ale 
już całkiem doświadczo-
ny, a nagrania umieszczone 

na Live In Trójka są koncer-
towymi wersjami utworów 
znanych z ich poprzednich 
dwu studyjnych albumów. 
Zespół działa już od kilku 
lat, zdążył bowiem te dwie 
płyty nagrać i zagrać z pew-
nością wiele udanych kon-
certów. Owo doświadczenie 
słyszę na najnowszej płycie 
zespołu.
Jest doskonale zrównowa-
żona, z pewnością nie jest 
debiutem. Te bowiem cha-
rakteryzują się ucieczką do 
przodu i odrobiną nerwo-
wości, a także najczęściej 
większą stylistyczną różno-
rodnością, którą łaskawie 
można opisać jako twór-
cze poszukiwania lub – nie-
co mniej lubiąc debiutan-
tów – jako chęć pokazania 
wszystkiego, co się umie, bo-
wiem na drugi album szan-
sy może nie być.
W przypadku członków ze-
społu HoTS nie ma mowy 
ani o pośpiechu, ani o nie-
dostatkach warsztatowych. 
Live In Trójka to doskona-
le zespołowo zagrany kon-
cert rozumiejących się bez 
słów doświadczonych mu-
zyków. Serce rośnie, kiedy 
słyszy się takie młode po-
kolenie. Być może pora ze-
rwać z tradycją poszukiwa-
nia kolejnych płyt gwiazd 
w wieku mocno zaawanso-



26|	 Płyty / Recenzje 

Płyta  
tygodnia
Rafała  
Garszczyńskiego
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wanym. Niezwykle cieszę 
się, kiedy młodzież propo-
nuje jazz nowoczesny, który 
rozumiem. Słyszę tu dosko-
nałą mieszankę szacunku 
dla tradycji i starszych ko-
legów, świetnego warsztatu 
i odrobiny eksperymentu, 
który nie musi męczyć mo-
ich dość konserwatywnych 
uszu.
Mam nadzieję, że opowieś-
cią o tym, że HoTS gra-
ją tak, że z przyjemnością 
wysłuchałem ich koncer-
tu, mając za sobą kilka-
dziesiąt lat muzycznych 
doświadczeń, nie odstraszę 
skutecznie młodszej części 
publiczności.  �

Rafał Garszczyński

Sendecki & Spiegel  
– Two In The Mirror
Skip Records, 2019

Władysław Sendecki od 
wielu lat mieszka w Niem-
czech i jest znaczącą posta-
cią tamtejszej sceny jazzo-
wej. Jürgen Spiegel od 
kilkunastu lat współtworzy 
międzynarodowe Tingvall 
Trio, którego debiut w 2006 
roku stał się sensacją jazzo-
wego świata. Obaj muzycy, 
których metrykalnie dzie-
li pokolenie, są mieszkańca-
mi Hamburga. Ich spotka-
nie w studiu nagraniowym 
zaowocowało  wspólnym al-
bumem, na którym w du-
ecie prezentują jedenaście 
własnych kompozycji.
Cztery z nich podpisane są 
przez „Adzika” Sendeckie-
go, pięć firmuje Spiegel, dwie 
ostatnie napisali wspólnie. 
Niespełna godzinną płytę 
zaczyna melodyjnie piękna 
ballada Meanwhile In Heaven 
z niezwykle oryginalną linią 
perkusji. W kolejnych utwo-

rach dominuje dynamiczne 
podejście charakteryzujące 
się quasi-rockową grą per-
kusisty. Muszę przyznać, że 
ów energetyczny styl Jürge-
na Spiegla powoduje w nie-
których momentach deli-
katne znużenie, zwłaszcza 
w zakresie doboru środków 
wyrazu. W końcówce płyty 
prawdziwie elegijnie i sub-
telnie wybrzmiewa Elegy, ale 
najlepszy – w moim odczu-
ciu – utwór muzycy zacho-
wali na sam koniec. Album 
zamyka Phantasia in a  Flat, 
wychodząca od romantycz-
nego nastroju na styku kla-
syki i jazzu, przechodząca do 
współczesnej improwizacji 
z genialną wręcz grą Sende-
ckiego w drugiej części na-
grania.
Bowiem to właśnie posta-
wa pianisty jest najmoc-
niejszą stroną płyty. Trud-
no przy tym nie dostrzec, że 
w solowych (świetny album 
Solo Piano At Schloss Elmau 
sprzed niemal dziesięciu 
lat) czy duetowych odsło-
nach wielka klasa Sende-
ckiego rozkwita najpełniej. 
Głównie dzięki niemu zdaje 
się często, że na Two In The 
Mirror gra więcej niż tylko 
dwóch instrumentalistów. 
Mistrz. �

Krzysztof Komorek

http://radiojazz.fm
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Gloria Campaner & 
Leszek Możdżer  
– Live At Enter
Outside Music, 2018

Płyta Glorii Campaner 
i Leszka Możdżera jest za-
pisem koncertu, który miał 
miejsce na Enter Enea Festi-
val w 2017 roku. Album nie 
był przeznaczony do szero-
kiej dystrybucji, można go 
było dostać podczas ubiegło-
rocznej trasy koncertowej 
duetu. Repertuar, który zna-
lazł się na krążku, jest stricte 
koncertowy, to recital dwój-
ki wirtuozów, którzy oferują 
nam wycieczkę po najwięk-
szych, ważnych, znanych 
i lubianych – nie tylko przez 
melomanów – „przebojach”. 
Rozciąga się on od klasycz-
nych kompozycji – impre-
sjonistycznej Clair De Lune 
Claude’a Debussy’ego, po-
pularnego wśród gitarzy-
stów utworu Asturias Isaaca 
Albéniza i kompozycji XX-
wiecznych mistrzów Sier-
gieja Prokofjewa i Witol-

da Lutosławskiego – przez 
dzieła tak popularne, bo za-
właszczone przez popkul-
turę, jak Libertango Astora 
Piazzolli, aż po utwory au-
torskie.
Możdżer znalazł sobie wspa-
niałą muzyczną kompankę 
– włoską pianistkę związa-
ną przede wszystkim ze sce-
ną muzyki klasycznej, ale 
nie stroniącą równocześ-
nie od kooperacji między 
innymi z jazzmanami czy 
DJ-ami. Gloria Campaner 
wraz z Leszkiem Możdże-
rem, niewątpliwie dobrze 
się przy tym bawiąc, pokaza-
li, co zresztą nie jest niczym 
nowym, jak bardzo jest po 
drodze muzyce klasycznej 
i jazzowym improwizacjom.
Pianiści bawią się branymi 
na warsztat kompozycjami, 
ale w sposób, który nie od-
dala ich za bardzo od orygi-
nału.
Słuchacz za każdym ra-
zem bez problemu rozpo-
zna pierwowzór i tak do-
brze znane tematy, jak ten 
z Clair De Lune czy z będą-
cych popisem wirtuozerii 
Wariacji na temat Pagani-
niego w opracowaniu Luto-
sławskiego. Te ostatnie, jako 
„klasyk”, ma w swoim reper-
tuarze chyba każdy szanu-
jący się fortepianowy duet. 
Równie oczywiste pozosta-

je słynne Libertango mistrza 
tango nuevo i wirtuoza ban-
doneonu Astora Piazzolli. 
Utwór pochodzi z najbar-
dziej komercyjnej płyty ar-
tysty, na której zawarł on 
kompozycje zaplanowa-
ne na „hity”. To jeden z tych 
pewniaków, które kochają 
słuchacze, bez względu na 
muzyczną orientację, i na 
których pierwsze dźwięki 
publiczność reaguje entu-
zjastycznymi okrzykami.
Ciekawa, gdyż mniej oczy-
wista, bo wywodząca się 
z awangardy, jest Toccata 
d-moll op. 11 Sergiusza Pro-
kofjewa. Pianiści wykonali 
ją z dużą dbałością o cechy 
stylu Prokofjewa, ale z natu-
ralnie wplecionymi impro-
wizacjami i modyfikacja-
mi brzmienia uzyskanymi 
poprzez preparowanie in-
strumentu. Bardzo cieka-
wym, dopełniającym ten 
recital utworem jest kom-
pozycja chyba mniej spo-
dziewana. Choć oryginal-
nie została napisana na 
fortepian, to największą po-
pularność zyskała w tran-
skrypcji na gitarę klasyczną 
i to właśnie wśród wirtuo-
zów tego instrumentu jest 
najbardziej popularna. Cho-
dzi o Asturias czy Legendę 
Izaaka Albéniza. Kompozy-
cja nawiązuje charakterem 
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do muzyki południowej Hi-
szpanii – Andaluzji i tra-
dycji flamenco. Pojawia się 
tu naśladowanie gitary fla-
menco – brzmienia uzy-
skiwanego dzięki technice 
rasgueado czy staccata imi-
tujące stepy tancerza. Piani-
ści rozpoczynają ten utwór 
w sposób nieoczywisty, tak 
że dopiero po chwili orien-
tujemy się, z jakim dziełem 
mamy do czynienia. Całość 
wykonana jest fantastycz-
nie i zaskakująco świeżo jak 
na tak ograną kompozycję.
Dopełnieniem zamkniętego 
na krążku repertuaru jest 
utwór autorstwa Możdżera, 
tak charakterystyczny dla 
jego stylu i brzmienia – She 
Said She Was A Painter oraz 
najbardziej nieoczywista 
część – stworzony w duecie 
Lady Stoned. W tym drugim, 
pozostającemu przy forte-
pianie Możdżerowi towa-
rzyszy Campaner, która gra 
na tak zwanych śpiewają-
cych kamieniach. Nie są to 
oczywiście zwykłe kamie-
nie, a dzieła, które stworzył 
rzeźbiarz Pinuccio Sciola. 
Wydają one głębokie, przej-
mujące i trudne do opisania 
dźwięki. Słuchanie ich na 
żywo musi być niesamowi-
tym, kosmicznym wręcz do-
świadczeniem. Oryginalne 
brzmienie kamieni nada-

Polskie Nagrania  
– Szamotuły
Kalejdoskop Records, 2018

Macie tak czasem, jeden 
z drugim, że lubicie pły-
ty nie tyle za wartość ar-
tystyczną (to dopiero buń-
czuczne określenie, a fe!), co 
za charakter autora, który 
poznajecie właśnie dzięki 
zawartości danego albumu? 
Niezależnie, czy podoba się 

Wam utwór, identyfikuje-
cie się z opowiadaną histo-
rią albo określoną postawą 
życiową? Nie ma co ukry-
wać – wizerunek, marka 
i reprezentowane warto-
ści są dla wielu słuchaczy 
ważne, szczególnie dla tych 
traktujących muzykę emo-
cjonalnie.
Żeby nie być gołosłow-
nym – osobiście jest mi na-
prawdę trudno słuchać 
płyt Kanye’a Westa po ostat-
nich kilkunastu miesiącach 
okropnych kompromitacji 
i obnoszenia się z czapka-
mi z napisem „Make Ame-
rica Great Again”. Sora-
weczka. A z drugiej strony 
– kilkanaście miesięcy temu 
pisałem w swoim Down The 
Backstreets o albumie The 
Pharcyde (JazzPRESS 7/2018) 
– bandy ziomeczków opo-
wiadających z dużą dozą 
autoironii o problemach 
z policją i płcią piękną czy 
żartujących z matek. Po tej 
drugiej stronie – czyli mag-
netyzujących swoją „nor-
malnością” – wydają się stać 
również panowie z Polskich 
Nagrań. A przynajmniej 
tyle wynika z odsłuchu ich 
pierwszego albumu Szamo-
tuły.
W skład Polskich Nagrań 
wchodzą: Piotr Ruciak (gi-
tara, wokal), Patryk Kraś-

je utworowi tajemniczości, 
lekkiego mroku i niesamo-
witej głębi.
Płyta Campaner i Moż-
dżera to zgrabnie dobrany 
i świetnie wykonany reci-
tal na dwa fortepiany. Pod-
czas koncertów stanowił on 
z pewnością nie lada gratkę 
dla miłośników muzyki na-
szego pianisty, a na płycie, 
może stać się przyjemną na-
miastką realnych koncerto-
wych doświadczeń. �

Mery Zimny
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niewski (klawisze) oraz Ja-
rosław Bogacki (sampler). 
Koncepcją projektu jest za-
bawa starymi, zakurzo-
nymi samplami z (a jak-
że) polskich starych płyt, 
tworzenie z nich, hip-ho-
powych u podstawy bitów. 
Następnie dołączają do 
nich instrumenty, a PRL-
owską atmosferę dopełnia-
ją dialogi z filmów, śpie-
wane przez Ruciaka teksty 
mogące spokojnie powstać 
przed kilkoma dekadami, 
oraz cała otoczka – stro-
je, kolorystyka okładki etc. 
I tak jak w wielu kome-
diach owych czasów – me-
lancholia i smutek łączą 
się z tańcem, humorem 
i ogromną dozą ironii.
Działa! Polskie Nagrania to 
projekt absolutnie unikato-
wy, o wyrazistym, niepodra-
bialnym charakterze. Łatwo 
natomiast przy celowaniu 
w koncepcje i specyficz-

ną formę o przestrzelenie, 
śmieszność, albo przesa-
dę. Nie ma z tym problemu 
w przypadku Szamotuł. Pa-
nowie zapewniają słucha-
czom dużo rozrywki, trzy-
mając się swojej idei. Jeszcze 
mi mała zapłacisz i Butel-
kowy problem to absolutne 
hity, zarówno sobotnio-im-
prezowe, jak i leniwo-nie-
dzielne. Zabawne, chwyt-
liwe, oryginalne, bujające, 
natychmiast przyciągające 
uwagę i wprawiające w od-
powiedni humor tematyką. 
No bo – ręka w górę – kto ni-
gdy nie rąbnął głową w słup 
oglądając się za dziewczy-
ną. Nie widzę zgłoszeń – tak 
myślałem. Aż chce się z au-
torami usiąść w ogrodzie 
i oglądać za niewiastami 
w sukienkach.
Niestety, w dalszej części al-
bumu poziom trochę spada. 
Po przemocnym otwarciu 
średnia Pełna bujana trochę 

zepsuła mi odbiór. W ogóle 
druga połowa płyty odstaje 
od mistrzowskiej pierwszej 
– Czarna wołga, W  niedzielę 
czy Bronek, w mojej opinii, 
nie umywają się do Butel-
kowego problemu, Kto tam? 
i Jeszcze mi mała zapłacisz. 
Szkoda, bo przez tę nierów-
ność album nie zostawia 
takiego wspaniałego wra-
żenia, jakie się ma po pierw-
szych utworach. A może to 
kwestia sequencingu?
Czy mi się album Szamo-
tuły podobał? No, tak po-
wiedzmy fifty-fifty, choć 
generalnie jestem na tak. 
Ale czy zostawił uśmiech 
na gębie i mocną potrzebę 
śledzenia kolejnych wyczy-
nów Polskich Nagrań? Zde-
cydowanie! Fantastyczny 
pomysł, niezłe wykonanie, 
potencjał na o wiele więcej. 
Kibicuję! �

Adam Tkaczyk
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Non Violent Com-
munication  
– Obserwacje
Audio Cave, 2019

Nowy prezes Polskiego Sto-
warzyszenia Jazzowego Ma-
riusz Bogdanowicz powie-
dział mi niedawno, że polski 
jazz przeżywa obecnie swo-
istą „klęskę urodzaju”. Nie 
sposób się z tym nie zgodzić, 
młodzi nie tylko kontynu-
ują linię wytyczoną przez 
ikony, ale także udają się 
w rejony mniej do tej pory 
„zamieszkałe”, akcentując 
nieoczywisty i przestrzen-
ny charakter jazzu. Przykła-
dem takich eksploracji są 
chociażby zespoły Lonker 
See czy Ortalion. Teraz dołą-
cza do tego dyskursu kolej-
ny, Non Violent Communi-
cation.
Kwartet NVC tworzą: Ra-
fał Wawszkiewicz (sakso-
fony), Arek Lerch (perku-
sja), Łukasz Lembas (gitara 
basowa) i Michał Głowacki 
(komputery, samplery i szu-

my). Chłopcy nie wzięli się 
znikąd, bo Wawszkiewi-
cza znamy z kapeli Merka-
bah, a Lercha z So Slow. Już 
w macierzystych zespołach 
tworzyli improwizowane 
dźwięki, hamowała ich jed-
nak koncepcja i wyrazisty 
aranż. W projekcie NVC ze-
rwali się jednak całkowicie 
z łańcucha, czego efektem 
jest debiut zatytułowany 
Obserwacje.
Muzycy genezę albumu wy-
jaśniają następująco: „Chcie-
liśmy spróbować poczuć tę 
wolność wynikającą z nie-
skrępowanej swobody wy-
konawczej. Staramy się opo-
wiadać historie, które nie 
mają końca, zabieramy słu-
chacza w taką podróż, gdzie 
nie widać, co będzie za za-
krętem. Chcieliśmy zacho-
wać na płycie pierwotną 
świeżość, jaka w graniu jest 
obecna na bardzo wczes-
nym etapie, kiedy dopiero 
kształtuje się zespół”.
Rezultatem tych założeń 
są cztery długie kompozy-
cje (najkrótsza ma prawie 
8 minut, najdłuższa ponad 
13), co pokazuje, że mamy 
do czynienia ze swego ro-
dzaju opowieściami. A bio-
rąc pod uwagę fakt, że 
muzyka została zarejestro-
wana na tak zwaną setkę 
(za pierwszym podejściem) 

są to opowieści zupełnie 
autentyczne – sami mu-
zycy nazywają je czystym 
strumieniem świadomo-
ści. W sączących się histo-
riach przewodnikiem i od-
twórcą głównej roli jest 
czasem neurotyczny, a cza-
sem fiksacyjny saksofon, 
który rozpościera istny pa-
rasol nad całością tworzo-
nych tu dźwięków.
Są one psychodeliczne i po-
sępne. Duża w tym zasługa 
również Arka Lercha, któ-
ry na perkusji wykorzystu-
je pierwotne patenty (ple-
mienne bębny w utworze 
otwierającym album), ale 
też sięga po dorobek doom 
metalu. Dźwięki perkusji 
są jakby niedopowiedziane, 
cały czas budowane jest na-
pięcie (podkręca je dodatko-
wo gitara), ale nie ma kul-
minacji. Jest to i straszne, 
i piękne zarazem, a debiu-
tancki album NVC to goto-
wy soundtrack na porząd-
ny horror! Fakt, że chłopaki 
serwują nam improwizację 
niehamowaną żadnymi ra-
mami koncepcyjnymi, ot-
wiera przed tą muzyką duży 
potencjał rozwojowy – na 
płycie słyszymy nie dzieło 
finałowe, ale zaledwie jego 
początek. �

Michał Dybaczewski
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Novi Singers  
– Torpedo
Polskie Nagrania / Warner Music 
Poland, 1970, 2019

Jazzowe grupy wokalne 
cieszą się w naszym kra-
ju sporym zainteresowa-
niem. Świadczą o tym wy-
przedawane na pniu bilety 
na występy takich zespo-
łów jak The Manhattan 
Transfer, New York Voices 
czy Take 6. Koneserzy tego 
typu śpiewania powinni 
jednak poszperać w prze-
pastnych archiwach pol-
skiego jazzu. Można tam 
znaleźć prawdziwe perełki.
Novi Singers (NOVI w na-
zwie oznacza New Original 
Vocal Instruments) – kwar-
tet wokalny, który tworzyli 
Ewa Wanat, Bernard Kawka, 
Janusz Mych i Waldemar Pa-
rzyński (pierwszy skład), to 
charyzmatyczni prekurso-
rzy na polskim rynku wyko-
rzystywania głosu jako in-
strumentu muzycznego. Ich 
debiutancki koncert w maju 

1965 roku w Filharmonii 
Narodowej w Warszawie 
wzbudził podziw i zainte-
resowanie zarówno krytyki 
jazzowej, jak i zebranej pub-
liczności. Zespół koncertował 
wielokrotnie na ważnych fe-
stiwalach jazzowych w kraju 
i Europie.
Byli nagradzani w prestiżo-
wych plebiscytach po obu 
stronach Atlantyku. Za-
chwycał się nimi miesięcz-
nik DownBeat. W szczyto-
wym momencie byli nawet 
czołowym zespołem wokal-
nym świata, porównywa-
nym z amerykańskim triem 
Lambert, Hendricks & Ross. 
W swym repertuarze po-
siadali utwory jazzowe, mu-
zykę klasyczną, tradycyjne 
piosenki. Śpiewali najczęś-
ciej scatem kompozycje au-
torskie oraz standardy mu-
zyki popularnej. Longplaye 
Novi Singers Bossa Nova 
(1967), Novi Sing Chopin (1971), 
Rien Ne Va Plus (1973) to ka-
mienie milowe polskiej wo-
kalistyki.
Wznowiony właśnie przez 
Polskie Nagrania w nowej 
serii Polish Jazz Masters al-
bum Torpedo z 1970 roku, 
podobnie jak debiut fono-
graficzny zespołu, wypeł-
niony jest wyłącznie włas-
nymi kompozycjami. Sporo 
na tej płycie odniesień do 

soulu i funku. Lekkość, po-
zytywna, młodzieńcza ener-
gia, poczucie humoru, ze-
spolenie głosów w jeden 
symbiotyczny organizm to 
cechy rozpoznawcze Novi 
Singers. Na Torpedo kwar-
tetowi akompaniuje znako-
mity band złożony z najlep-
szych polskich jazzmanów. 
Na fortepianie gra sam 
Adam Makowicz, na perku-
sji Czesław Bartkowski, a or-
kiestrą dyryguje Jan Ptaszyn 
Wróblewski.
Zjawiskowe, innowacyj-
ne rozwiązania harmo-
niczne oraz intonacyjne 
wyróżniały Novi. Sprawia-
ły, że szarzyzna i bezna-
dzieja PRL-u choć na chwi-
lę jakby się cofały. Powiew 
Zachodu, wolności, lepsze-
go świata w niełatwych cza-
sach. Czy warto w XXI wie-
ku sięgać po nagrania Novi 
Singers? Czy trącą one mysz-
ką? Czy to propozycja skiero-
wana tylko do wąskiego gro-
na koneserów oraz adeptów 
kierunków wokalnych? Ory-
ginalność kwartetu spra-
wia, że ich albumy się nie ze-
starzały. Warto odkrywać 
na nowo legendarne krążki 
sprzed kilku dekad, piękno 
zachwycających improwiza-
cyjnych dzieł tego zespołu. �

Piotr Pepliński
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Matt Dusk  
– JetSetJazz
Magic Records / Universal Music 
Polska, 2018

Czterdziestoletni Kanadyj-
czyk Matt Dusk ukochał 
sobie Polskę. Jest niezwy-
kle rozpoznawalny w kraju 
nad Wisłą. Nagrywał duety 
z gwiazdami rodzimej mu-
zyki popularnej, między in-
nymi z Edytą Górniak. Jego 
krążki osiągają u nas status 
Złotych oraz Platynowych 
Płyt. Wydany w naszym kra-
ju JetSetJazz to nostalgiczna 
podróż Duska do lat sześć-
dziesiątych ubiegłego wie-
ku. Jak sam stwierdza: „To 
nostalgiczny powrót do lat, 
kiedy w powietrzu królo-
wały linie lotnicze Pan Am, 
a na ziemi – Frank Sinatra”. 
Swym wehikułem czasu ar-
tysta zabiera słuchaczy do 
czasów, gdy podróżowanie 
samolotem było luksusem.
Stawia się go w jednym rzę-
dzie z takimi wokalistami 
jak Harry Connick Jr., Mi-

Dorota Barová  
– Iluzja
Animal Music, 2018

Iluzja w pierwszej kolejno-
ści jest wielkim, pozytyw-
nym zaskoczeniem. Dla 
mnie to także najpiękniej-
sza płyta minionego roku 
(może nawet ostatnich kil-
ku lat) z polskimi piosenka-
mi. Co warte podkreślenia, 
chodzi o utwory premie-
rowe na debiutanckim al-
bumie. Zaskoczeniem nie 
jest jednak tak dobry de-
biut (choćby dlatego, że Do-
rota Barová ma już na kon-
cie udział w kilku płytach, 
a Iluzja to pierwszy tytuł 
firmowany przez nią wy-
łącznie własnym nazwi-
skiem), ale przede wszyst-
kim fakt, że wydawnictwo 
jest w całości dziełem cze-
skich artystów, wydane zo-
stało w praskiej oficynie 
Animal Music, a środki 
na produkcję pochodziły 
między innymi z dofinan-
sowania ze strony samo-
rządu czeskiej stolicy oraz 

tamtejszego Ministerstwa 
Kultury.
Śpiewającej – nienagan-
ną polszczyzną – i grającej 
na wiolonczeli liderce to-
warzyszą gitarzysta Miro-
slav Chyška, basista Jakub 
Vejnar oraz pianistka, wo-
kalistka i kompozytorka 
jednego z utworów Beata 
Hlavenková. Pozostałe dzie-
więć nagrań to dzieła samej 
Doroty Barovej. Muzyka 
znakomicie korespondu-
je z niezwykłymi tekstami, 
które są jednym z najwięk-
szych atutów albumu. Są 
autorstwa wokalistki oraz 
polskiej dziennikarki i re-
portażystki Teresy Drozdy 
(po cztery każdej z nich), do 
czego dołożono dwa wier-
sze Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego. Taniec oraz za-
mykająca płytę Piosenka 
śnieżna – to prawdziwe pe-
rełki, oba utwory właśnie 
do tekstów Baczyńskiego. 
Szczególnie pierwszy z wy-
mienionych rozegrany bez 
instrumentów, czysto wo-
kalnie, jest niezwykły.
Nastrojowa, delikatna, ory-
ginalna. Iluzja oczarowała 
mnie od pierwszego prze-
słuchania. Jazz i poetycka 
piosenka, 52 minuty czyste-
go piękna. �

Krzysztof Komorek
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chael Bublé, Peter Cincot-
ti, Anthony Strong, Jamie 
Cullum, Yanick Bovy i Ale-
xander Stewart. Z powodze-
niem kontynuuje on schedę 
po legendarnych croone-
rach. Jest spadkobiercą wy-
czucia swingu, talentu, lek-
kości w śpiewaniu, stylu 
tuzów – Franka Sinatry, De-
ana Martina, Mela Tormé’a, 
czy Tony’ego Bennetta.
Dusk jest absolwentem St. 
Michael’s Choir School. Stu-
diował on również jazz 
i muzykę popularną na 
York University w Toronto, 
w klasie samego Oscara Pe-
tersona. Uznawany jest za 
eksperta w dziedzinie in-
terpretacji amerykańskich 
standardów. Na swoim kon-
cie ma album-hołd dla Che-
ta Bakera My Funny Valenti-
ne: The Chet Baker Songbook 
(2013), na którym znalazły 
się kolaboracje z Sarą Gaza-
rek, Emilie-Claire Barlow 
i Arturo Sandovalem.
Na JetSetJazz mamy do czy-
nienia z dziesięcioma orygi-
nalnymi utworami w styli-
styce swingowej. Nawiązują 
one do evergreenów z Great 
American Songbook. Album 
nagrano z big-bandem i or-
kiestrą – dokładnie tak, jak 
robiło się to w latach sześć-
dziesiątych ubiegłego wie-
ku. Charyzmatyczny Kana-

dyjczyk doskonale operuje 
swym łagodnym, aksamit-
nym, ciepłym głosem. 
Umiejętnie czaruje słucha-
czy, uwodzi tembrem woka-
lu. Choć urodził się dekady 
później, znakomicie odnaj-
duje się w estetyce retro.
Piosenki zawarte na albu-
mie z powodzeniem mo-
głyby być grane w ame-
rykańskich radiostacjach 
w złotych latach swingu. 
Są to radosne, energetycz-
ne, skoczne, pełne pozy-
tywnych fluidów utwory. 
Mają potencjał hitów. Zgrab-
ne aranżacje, doskonałe or-
kiestracje, współczesne 
brzmienie oraz komitywa 
na linii wokal – big-band 
to bezsprzeczne zalety Jet-
SetJazz. Nogi same rwą się 
do tańca przy songach Let’s 
Hop On A Plane!, Lovers Lane, 
Four Seasons. Palce zaś same 
układają się, by wystukiwać 
rytm. Moim faworytem jest 
My Paris Is You. Piękny hołd 
dla miasta miłości. Wersja 
deluxe zawiera trzy dodat-
kowe standardy. Very sty-
lish album!
JetSetJazz to znakomita, do-
pracowana w każdym calu 
jazz-popowa propozycja. Nie 
zawiedzie miłośników ta-
lentu Matta Duska. Przyspo-
rzy mu zapewne nowych. 
Wszak moda na konwencję 

retro i oldschoolowe dźwię-
ki nie słabnie. We mnie ten 
sympatyczny jegomość ma 
nowego fana. Dałem się za-
prosić do jego samolotowe-
go wehikułu czasu. Wsią-
dę tam zapewne jeszcze nie 
raz. A Państwo się skuszą? �

Piotr Pepliński

Vein & Norrbotten 
Big Band  
– Symphonic Bop
Challenge Records, 2019

Z basu wydobywa się prze-
ciągły jęk. To Thomas Lähns 
gra basowe glissando przez 
pół gryfu (Willi’s Pool). Pro-
sty zabieg, ale niesłychanie 
ilustracyjny. Pozostali mu-
zycy – czekają-słuchają, ale 
zaraz włączą się do gry. Po-
czątkowo dęciaki przedrzeź-
niają bas, grając niemalże 
unisono. Z czasem jednak 
utwór nabrzmiewa i roz-
rasta się. Aż do kulminacji, 
w której mieni się od deta-
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kawą hybrydą. Z jednej stro-
ny klasyczne trio jazzowe, 
z drugiej jazzowy big-band, 
wszystko to poaranżowane 
jest bogato, jak na orkiestrę 
przystało.
Trio Vein tworzą: Micha-
el Arbenz (fortepian), Tho-
mas Lähns (bas), Florian Ar-
benz (perkusja). I nie są to 
bynajmniej debiutanci. Ra-
zem nagrali już dwanaście 
albumów z kompozycja-
mi własnymi, standardami 
czy tematami George’a Ger-
shwina. Należą do czołówki 
europejskiego jazzu. Z kolei 
Norrbotten Big Band to ze-
spół znakomitości (na który 
składa się łącznie 14 muzy-
ków grających na różnej ma-
ści trąbkach, flugelhornach, 
puzonach, saksofonach, 
klarnetach i elektrycznym 
basie) prowadzony przez do-
świadczonego Joakima Mil-
dera, którego znamy między 
innymi z nagrań Tomasza 

Stańki (Litania) czy Marci-
na Wasilewskiego (Spark Of 
Life).
Za muzyką na Symphonic 
Bop nie stoi żadna wydu-
mana koncepcja filozoficz-
na ani skomplikowana wi-
zja artystów po przejściach. 
Sam tytuł, okładka, projekt 
albumu i jego zawartość 
wskazują, że chodzi tutaj 
po prostu o dźwięk. A poda-
no go kunsztownie, jak na 
srebrnej tacy.
Żyjemy w czasach, w któ-
rych nagrania zespołu 
jazzowego z orkiestrą nie 
dziwią już nikogo. Jedyne 
więc, co pozostaje, to wyko-
nać robotę rzetelnie – za-
grać oryginalnie, z wirtu-
ozerią i witalnością. Vein 
i Norrbotten Big Band po-
trafią wywiązać się z powie-
rzonego zadania zaskakują-
co dobrze. �

Jakub Sokołowski

li, aranżacyjnych smaczków 
i zupełnie śpiewnej melodii.
Potem zespół przyspiesza 
(Fast Lane), rozbijając się po 
bandach i kątach w bra-
wurowym numerze, który 
brzmi jakby był pościgiem, 
w którym walczy się o każ-
dy oddech i którego staw-
ką jest przetrwanie. Brzmi 
to nie tylko żywiołowo, ale 
również czysto, selektyw-
nie, jak w jakimś laborato-
rium dźwięku.
W innych kawałkach (Bo-
arding The Beat czy Groove 
Conductor) wszystko pulsuje 
w żywiołowym groovie. Mo-
mentami wydaje się, że ta 
swingująca orkiestra na trio 
jazzowe i 13 instrumentów 
dętych musi się w swym pę-
dzie przewrócić. Ale… nie 
przewraca się. I tylko impo-
nuje dynamiką, swobodą, 
konstrukcją detali, napięć 
i barw. Mamy na Sympho-
nic Bop do czynienia z cie-
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Moppa Elliott – Jazz 
Band / Rock Band / 
Dance Band
Hot Cup Records, 2019

Moppa Elliott, znany prze-
de wszystkim jako li-
der i basista grupy Mostly 
Other People Do The Kil-
ling, prezentuje swoją solo-
wą płytę. W zasadzie dwie 
płyty, a ściślej rzecz biorąc, 
nawet trzy, bo podwójny al-
bum ma dosyć nietypową 
strukturę. 
Składają się na niego trzy 
części, które zostały nagra-
ne przez różne składy i opa-
trzone własnymi tytułami. 
W formacji MOPDTK Elliott 
przyzwyczaił nas do zaba-
wy konwencjami, twórcze-
go pastiszu i dużej dawki 
specyficznego poczucia hu-
moru. Nie inaczej jest tym 
razem.
Zgodnie z tytułem albu-
mu możemy na nim usły-
szeć trzy zespoły: jazzo-
wy Advancing On A Wild 
Pitch (Elliott, Sam Kulik, 
Charles Evans, Danny Fox, 

Christian Coleman), rocko-
wy Unspeakable Garbage 
(Elliott, Jon Irabagon, Nick 
Millevoi, Ron Stabinsky, 
Dan Monaghan) oraz ta-
neczny Acceleration Due To 
Gravity (Elliott, George Bur-
ton, Mike Pride, Nate Woo-
ley, Dave Taylor, Matt Nel-
son, Bryan Murray, Kyle 
Saulnier, Ava Mendoza). 
Każdy ze składów prezen-
tuje inną twarz Elliotta – 
inne muzyczne zaintereso-
wania i inspiracje.
Jazz band nawiązuje do 
brzmień jazzu z przełomu 
lat pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych ubiegłego wie-
ku. W klasycznej formule 
kwintetu muzycy prezen-
tują dobre kompozycje, op-
arte na melodyjnych tema-
tach i opatrzone ciekawymi 
improwizacjami. Jazzowy 
mainstream z delikatnym 
przymrużeniem oka. Poczu-
cie humoru jest tu połączo-
ne z perfekcją wykonania. 
Najbliżej mu do macierzy-
stej formacji Elliotta – Mos-
tly  Other People  Do  The  
Killing.
Rock band może być dla 
wielu słuchaczy najza-
bawniejszą częścią albu-
mu, bo muzycy biorą na 
warsztat klasycznego ame-
rykańskiego rocka z lat 
osiemdziesiątych XX wie-

ku. Osobiście nigdy za tą 
muzyką nie przepadałem 
i niestety słuchanie na-
wet świetnie zgranego pa-
stiszu nie sprawia mi spe-
cjalnie przyjemności. Cóż, 
mam nadzieję że znajdą 
się odbiorcy, którzy ją do-
cenią, bo formalnie rzecz 
biorąc jest to świetnie za-
grane, opatrzone wieloma 
partiami solowymi, o któ-
rych autorzy oryginal-
nych płyt rockowych z lat 
osiemdziesiątych mogliby 
pomarzyć.
Dance band nie prezentu-
je, jak mogłaby sugerować 
nazwa, muzyki dyskoteko-
wej czy tanecznego popu. 
Grupa miejscami swingu-
je, czasem nawiązuje do 
hip-hopu – jej taneczność 
jest więc pojęciem szero-
kim i dzięki temu ta część 
jest najbardziej różnorod-
na i według mnie najcie-
kawsza. 
Czuć tu przede wszystkim 
dobry groove. Na płycie mo-
żemy usłyszeć motywy cy-
towane z tak różnych styli-
styk (i czasów), jak George 
Michael i Kanye West – co 
tylko uatrakcyjnia całą za-
bawę. Bo o zabawę na tym 
albumie przede wszystkim 
chodzi. �

Piotr Rytowski
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Lage Lund  
– Terrible Animals
Criss Cross, 2019

Piąty album Lage’a Lun-
da wydany przez wytwór-
nię Criss Cross wygląda 
atrakcyjnie już od momen-
tu zapoznania się ze skła-
dem kwartetu sformo-
wanego przez gitarzystę. 
Perkusista Tyshawn Sorey 
ma już na koncie siedem 
autorskich płyt, a także 
współpracę między inny-
mi z Myrą Melford, Stevem 
Colemanem, Anthonym 
Braxtonem, Kris Davis, In-
grid Laubrock oraz Vijay-
em Iyerem. Najmłodszy 
z całego zespołu Sullivan 
Fortner jest uznawany za 
jedną ze wschodzących 
gwiazd jazzowego forte-
pianu. W ubiegłym roku 
uwagę przykuł album jego 
tria z gościnnym udziałem 
Roya Hargrove’a oraz na-
grodzona później Grammy 
duetowa płyta z Cécile Mc-
Lorin Salvant. Larry Gre-

nadier to oczywiście prze-
de wszystkim jedna trzecia 
zespołu Brada Mehldaua 
oraz tria Fly. W tym roku 
zachwycił już solowym au-
torskim albumem. Pły-
ta Lunda jest jego czterna-
stym (acz pierwszym po 
dość długiej przerwie) wy-
stępem w barwach Criss 
Cross.
Dla tych właśnie arty-
stów przygotował norwe-
ski muzyk dziesięć włas-
nych kompozycji, które 
wypełniły nieco ponad go-
dzinną płytę. Rozpoczyna 
się całość utworem Hard 
Eights mieszającym cie-
kawy, melodyjny motyw 
z fragmentami mroczny-
mi i nerwowo rozedrgany-
mi. Melodyjna apetyczność 
cechuje większość albumu. 
Wyjątkiem – choć nie pod 
względem atrakcyjności – 
są krótki utwór tytułowy 
(warto zaznaczyć, że tytuł 
Terrible Animals zaczerp-
nięty został z fragmentu 
książki Kurta Vonneguta) 
oraz niemal cały Octoberry 
z kapitalnie potraktowaną 
gitarą akustyczną. Urzeka-
jąco wybrzmiewa Haitian 
Ballad.
Długie w zdecydowanej 
większości nagrania, trwa-
jące siedem do dziesięciu 
minut, pozwalają na zna-

lezienie miejsca dla pod-
kreślenia indywidualnych 
zalet każdego z instrumen-
talistów. Dając w efekcie 
bardzo smakowitą propo-
zycję muzyki lekkiej, lecz 
wcale nie banalnej. �

Krzysztof Komorek

Teus Nobel & Liberty 
Group – Journey Of 
Man
Painted Dog Records, 2019

Trębacz Teus Nobel ma 
w Królestwie Niderlandów 
już bardzo mocną pozycję 
na jazzowych scenach. Po-
trafi doskonale znaleźć się 
w najróżniejszych gatun-
kach (musicale, orkiestra 
wojskowa, pop, jazz). Jed-
nak z najnowszą płytą Jour-
ney Of Man dotarł do bardzo 
ważnego, zarówno w życiu, 
jak i karierze, etapu. Sam 
tytuł w tym przypadku 
wiele mówi. Teus postano-
wił porzucić dającą poczu-
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cie bezpieczeństwa pozycję 
w orkiestrze i skupić się na 
karierze jazzmana. A kiedy 
ja piszę ten tekst, jego dzie-
li zaledwie kilka dni od pla-
nowanych narodzin pierw-
szego syna. Któremu zresztą 
ta płyta jest zadedykowana.
 Największą inspiracją mu-
zyczną tego 36-letniego ni-
derlandzkiego trębacza jest 
jednak Woody Shaw. Teus 
w roku 2018 obronił w Kon-
serwatorium w Rotterda-
mie, pracę magisterską po-
święconą właśnie temu, 
zmarłemu 29 lat wcześniej, 
amerykańskiemu muzyko-
wi. Według krytyków, tak 
jak Shaw, Teus nie boi się 
podejmować ryzyka w swo-
jej grze. Nie boi się popełnić 
błędu.
Trąbka nie jest moim ulu-
bionym instrumentem. Nie 
będę się więc tutaj wymą-
drzać nad skalami, harmo-
niami i umiejętnościami 
technicznymi Nobla. Prze-
słuchałam krążek kilkana-
ście razy i jeden utwór od 
pierwszego przesłuchania 
zrobił na mnie najwięk-
sze wrażenie. To My Favo-
rite Vice, kompozycja pia-
nisty Alexandra van Popty, 
w której Nobel gra na flu-
gelhornie. On sam przyzna-
je, że na ten właśnie utwór 
publiczność najbardziej 

zwraca uwagę w trakcie 
koncertów.
Na płycie znajdują się kom-
pozycje wszystkich człon-
ków kwartetu, oraz Herbiego 
Hancocka, w aranżacji basi-
sty zespołu Jeroena Vierda-
ga. W każdym utworze do-
skonale sprawdzają się tak 
dobrze mi znane i uwielbia-
ne przeze mnie rytmy per-
kusisty Tuura Moensa. One 
sprawiają, że chcę wracać do 
tej muzyki. Firmowana na-
zwiskiem lidera płyta jest 
wspólnym dziełem jego i ze-
społu, każdy z muzyków do-
łożył swoją cegiełkę do tego 
muzycznego eksperymen-
tu z wolnością. Bo to jest dla 
nich najważniejsze. Mieć cał-
kowitą muzyczną wolność 
w interpretacji swoich nut. 
W końcu to Liberty Group.
Journey Of Man jest czwar-
tym autorskim krążkiem 
Teusa Nobla i, jak zazwyczaj 
bywa, według niego tym 
najlepszym, z którego jest 
najbardziej dumny. Co pod-
kreślił, oddając się ocenie 
krytycznych uszu słucha-
czy. Kto wie, może już w nie-
dalekiej przyszłości będzie 
można sprawdzić możliwo-
ści tego holenderskiego mu-
zyka również podczas wy-
stępów w Polsce? �

Małgorzata Smółka

Melissa Aldana  
Quintet – Visions
Motéma, 2019

Laureatka pierwszej nagro-
dy Thelonious Monk In-
ternational Jazz Saxopho-
ne Competition w roku 2013 
Melissa Aldana za swojego 
muzycznego mistrza uznaje 
Sonny’ego Rollinsa. Pierw-
szy kontakt z jego nagra-
niami sprawił, że zmieniła 
saksofon altowy na tenoro-
wy. Artystycznie, ale i w ży-
ciu prywatnym, inspiru-
je się Aldana także postacią 
i twórczością Fridy Kahlo. 
Swoją czwartą płytę, będą-
cą jednocześnie debiutem 
pod szyldem Motémy oraz 
pierwszym albumem jej 
nowego kwartetu, nagrała 
właśnie pod wpływem stu-
diów nad pracami meksy-
kańskiej artystki.
Na Visions chilijskiej sak-
sofonistce towarzyszą pia-
nista Sam Harris, basista 
Pablo Menares, perkusista 
Tommy Crane oraz wibrafo-
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nista Joel Ross. Trzy utwory 
nagrano w składzie zmniej-
szonym do kwartetu, bez 
udziału wibrafonisty. Za-
rejestrowany materiał jest 
dokumentacją suity napi-
sanej na zamówienie no-
wojorskiego centrum kul-
turalnego The Jazz Gallery. 
Siedemdziesięciominutowy 
album mieści dziesięć au-
torskich kompozycji oraz 
interpretację standardu 
Never Let Me Go.
Nawiązania do dzieł Fridy 
Kahlo oraz wydarzeń z jej ży-
cia Aldana próbuje przełożyć 
na muzyczny opis własnych 
doświadczeń i wyborów. 
„Frida poprzez swoje prace 
mówiła o pięknie, brzydo-
cie, kobiecości, religii, polity-
ce, romansach, seksualności, 
ale przede wszystkim o za-
akceptowaniu siebie samej. 
O tym także ma być moja 
płyta” – stwierdza Melissa 
Aldana.
Visions zaczyna się dyna-
micznym utworem tytuło-
wym, a podobna mu żywio-
łowość, z wyeksponowanymi 
solówkami saksofonu oraz 
fortepianu i wibrafonu, ce-
chują większą część płyty. Re-
prezentującej nowoczesny, 
kolorowy mainstream.
Na koniec ciekawostka nie-
spodzianka związaną z pły-
tą. Stylistyka okładki może 

wydać się niektórym znajo-
ma. I nie bez powodu. Autor-
ką projektu jest bowiem nie 
kto inny, jak Cécile McLo-
rin Salvant, na której ostat-
nim albumie The Window 
Mellisa Aldana pojawiła się 
w charakterze gościa. �

Krzysztof Komorek

Le Rex – Escape 
Of The Fire Ants
Cuneiform Records, 2019

Le Rex – szwajcarski kwin-– szwajcarski kwin-
tet istniejący od 2009 roku. 
Na ich brzmienie składa-
ją się cztery instrumen-
ty dęte (saksofony – altowy 
i tenorowy, puzon i tuba) 
oraz perkusja. Tworzący 
go muzycy, Benedikt Rei- Benedikt Rei-
sing, Marc Stucki, Andreas 
Tschopp, Marc Unternährer 
i Rico Baumann, lubią zaba-, lubią zaba-
wę, kontakt na żywo ze słu-
chaczami, są gotowi akom-
paniować na przyjęciu aż do 
zgaszenia świateł. Grywa-

ją w centrach handlowych, 
na budowach, w gospodar-
stwach rolnych. Blisko lu-
dzi. Blisko świata. W swojej 
muzyce nie boją się sięgać 
do różnorakich tradycji mu-óżnorakich tradycji mu-
zycznych. Escape Of The Fire 
Ants to ich czwarta płyta.
Słuchając tego albumu, mamy 
przed sobą młody zespół, któ-ó-
ry jest już kompletny, doj-
rzały, wiedzący, co i jak chce 
grać. Wszyscy muzycy gra-
ją pełnym, pewnym dźwię-
kiem, czuje się, że stanowią 
zespół, że inspirują się nawza-
jem. W ich muzyce jest ener-
gia i radość. Właśnie taka jest 
najnowsza, wydana 5 kwiet-
nia tego roku, płyta Le Rex.
Pierwsze moje zaskoczenie 
– rzadka sytuacja, gdy pu-
zon jest nie tylko równo-ówno-wno-
rzędnym instrumentem, 
ale często wysuwa się zde-
cydowanie na plan pierw-
szy. Zaskoczenie drugie to 
witalność zespołu – swobo-
da zespołowej improwizacji, 
sięganie po inspiracje pły-
nące z różnych stron i ga-
tunków muzycznych. Ze-ów muzycznych. Ze-w muzycznych. Ze-
spół wyraźnie nawiązuje 
do dawnych tradycji jazzo-
wych, pojawia się silne sko-
jarzenie z marching bands 
z Nowego Orleanu.
Można usłyszeć na tej płycie 
utwory, które mogłyby towa-óre mogłyby towa-re mogłyby towa-
rzyszyć żałobnikom podczas 
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BartolomeyBittmann 
– Dynamo
ACT, 2019

Niezwykle kreatywny i mo-
mentami stylistycznie za-
skakujący duet wiedeńskich 
muzyków BartolomeyBitt-ów BartolomeyBitt-w BartolomeyBitt-
mann nagrywając trzecią już 
wspólną płytę, po raz pierw-ólną płytę, po raz pierw-lną płytę, po raz pierw-
szy w wytwórni ACT, do-órni ACT, do-rni ACT, do-, do-
skonale wykorzystał szan-
sę na światową promocję 
swojej niezwykłej twórczo-órczo-rczo-
ści. Ich poprzednie albumy 
– Meridian z 2013 roku i Neu-
bau z 2015, które ukazały się 
w nieznanej wytwórni – dla 
wielu fanów ciekawej mu-ów ciekawej mu-w ciekawej mu-
zyki spoza Austrii pozosta-
ły zupełnie niezauważone. 
Kilka lat temu zespół dał na-
wet koncert w Polsce, jed-
nak występ w Jaworznie nie 
wpłynął jakoś szczególnie na 
wzrost ich popularności.
Wiolonczelista Matthias Bar-
tolomey i skrzypek Klemens 
Bittmann mają klasycz-
ne wykształcenie muzycz-
ne. Bittman oprócz studiów 

odprowadzania zmarłego na 
cmentarz. I następującą po 
ceremonii radość, że znalazł 
się on już w miejscu, w któ-ó-
rym zaznaje szczęścia i ra-
dości, co oznacza, że można 
rozpocząć zabawę. Brakuje 
tylko drugiego zespołu, żeby 
przeprowadzić prawdziwą 
uliczną bitwę na dźwięki.
To wrażenie mocnego osa-
dzenia w tradycji na pew-
no wzmaga obecność tuby 
zamiast kontrabasu. Co nie 
oznacza tradycyjnego gra-
nia. Swobodna improwiza-
cja, często zespołowa, cał-
kowity brak kompleksów, 
odwaga i radość grania – 
to wszystko spowodowało 
uruchomienie mojego naj-
czulszego barometru mu-
zycznego – noga sama za-
częła wybijać rytm. Cztery 
dęte instrumenty i perkusja 
wciągają błyskawicznie do 
radosnej zabawy. �

Jacek Yatzek Piotrowski

klasycznych uczył się gry na 
skrzypcach u Didiera Loc-
kwooda. Poza akustyczny-
mi skrzypcami chętnie sięga 
również po zelektryfi kowa-ównież po zelektryfi kowa-wnież po zelektryfikowa-
ne wersje mandoli, dawne-
go, podobnego do mandoliny 
instrumentu wyposażone-
go w cztery pary strun. Uży-
cie tego instrumentu pozwa-
la uzyskać nietypowe, pełne 
ekspresji, niezwykłe brzmie-
nie zespołu.
Obaj muzycy pozostają nie-
zwykle aktywni zarówno 
w świecie muzyki klasycznej, 
jak i eksperymentalnej, czę-
sto grając ze znanymi jazz-
manami. Klemens Bittmann 
współpracował między in-
nymi z Wolfgangiem Mut-
hspielem i Klausem Paie-
rem. Dla radio.string.quartet 
aranżował muzykę Maha-
vishnu Orchestra. Matthias 
Bartolomey skupia się na po-
szukiwaniu nowych tech-
nik gry na wiolonczeli, pozo-
stając niezwykle aktywnym 
uczestnikiem austriackiego 
życia muzycznego. 
Ich wspólny projekt Bartolo-ólny projekt Bartolo-lny projekt Bartolo-
meyBittmann jest niezwy-
kłym muzycznym ekspe-
rymentem. Pełna nagłych 
zmian, dynamiczna i zaska-
kująca autorska muzyka się-
ga głęboko do klasycznej tra-łęboko do klasycznej tra-
dycji muzycznej zespołów 
smyczkowych, wykorzystu-
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jąc jednocześnie środki eks-
presji znane jedynie ze scen 
rockowych. W ich wykona-
niu w jednej chwili pięknie 
napisana ballada potrafi za-
mienić się w rockowy riff 
zagrany na mandoli. Taka 
różnorodność jest w zdumie-
wający sposób spójna i nie 
ma na celu jedynie szokowa-
nia słuchacza nietypowym 
brzmieniem kameralnego, 
w założeniu, zespołu.
Wymykająca się wszelkim 
stylistycznym klasyfikacjom 
muzyka z pewnością budzi 
entuzjazm tych, którzy słu-órzy słu-rzy słu-
chają zespołu w czasie jego 
licznych koncertów. Ja nieste-ów. Ja nieste-w. Ja nieste-
ty nie miałem jeszcze takiej 
okazji, jednak po kilkukrot-
nym wysłuchaniu Dynama 
wpisuję duet na listę zespo-
łów, których plany tras kon-órych plany tras kon-rych plany tras kon-
certowych będę obserwował. 
Podejrzewam, że koncertowa 
odsłona muzyki Bartolomey-
Bittmann uzupełnia koloro-
we, zaskakujące kompozycje 
o spory element spontanicz-
nej improwizacji.
Dynamo polecam tym słu-
chaczom, którzy nie boją 
się wyzwań, uwielbiają mu-
zyczne układanki i detek-
tywistyczne poszukiwania 
źródeł inspiracji w prezen-ódeł inspiracji w prezen-deł inspiracji w prezen-
towanym materiale. �

Rafał Garszczyński

Michael Davidson  
& Dan Fortin – Clock 
Radio
Elastic Recordings, 2019

Michael Davidson i Dan 
Fortin to kanadyjscy muzy-
cy działający przede wszyst-
kim w Toronto. Są jednymi 
z najbardziej rozchwytywa-
nych lokalnych muzyków. 
W różnych konstelacjach 
grywają ze sobą już ponad 
dekadę – w eksperymental-
nym jazz-rockowym zespo-
le Stop Time, w zespołach 
kierowanych między in-
nymi przez Tarę Davidson 
czy Allison Au. Clock Radio 
to ich pierwszy wspólny al-ólny al-lny al-
bum nagrany w duecie.
Masz wolny wieczór? Chęć 
pogrążenia się w kontempla-
cji pięknych dźwięków ? Tak? 
To weź tę płytę do ręki, włóż 
do odtwarzacza i start. Wi-
brafon w całym bogactwie 
swoich dźwięków, długich 
łuków lub gęstych brzmień. 
W towarzystwie wyraźnie 
akompaniującego kontraba-

su. Nie ma wątpliwości, kto 
jest na pierwszym planie, ale 
kontrabas bardzo skutecznie 
porządkuje swobodne dźwię-
ki. Dwóch Kanadyjczyków, 
Michael Davidson i Dan For-
tin, stworzyło dobrze rozu-
miejący się duet, w którym 
wszystko jest na swoim miej-
scu. Czuje się, że muzycy do-
brze się rozumieją i uzupeł-
niają. Lata wspólnego grania 
słychać w tej muzyce.
Nie jest to muzyka, któ-ó-
rą lubię najbardziej. Nie ma 
w niej gęstych emocji, pulsu-
jącej energii. Jest natomiast 
coś innego, także bardzo 
pięknego – dużo intelektu, 
wrażliwości, wysmakowa-
nia. To muzyka bardzo uwol-
niona, można powiedzieć 
„free”, trudno stwierdzić, czy 
bardziej skomponowana, czy 
będąca wytworem improwi-
zacji, chwili. Trudno podda-
jąca się klasyfikacji. Jazz to 
czy nie jazz ? Każdy będzie 
to oceniał po swojemu. Na 
pewno spodoba się tym, któ-ó-
rzy lubią nostalgiczne klima-
ty, czasami potrzebują trochę 
niepokoju czy lekkiej me-
lancholii. Słuchając tej płyty, 
w każdej upływającej minu-
cie usłyszą więcej głębi, wyda 
się im pełniejsza. Zapowiada 
się spokojny wieczór. �

Jacek Yatzek Piotrowski
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Awake – Aubes et 
Crépuscules
Jazz&People, 2019

Skład francuskiej grupy 
Awake jest rozbudowany: 
saksofon tenorowy, gitara, 
fortepian, kontrabas, bęb-
ny i dwa wokale. I tu po raz 
pierwszy (i nie ostatni) moja 
lewa brew unosi się w wy-
razie lekkiego zdziwienia. 
Dlaczego dwa instrumenty 
harmoniczne? Z doświad-
czenia wiem, że w więk-
szości przypadków jest to 
zły pomysł. Pozostaje mieć 
nadzieję, że będę mile za-
skoczona. Osiem kompo-
zycji skomponowali człon-
kowie grupy – Romain Cuoq 
i Anthony Jambon. Muzycy 
obiecują magiczną, eterycz-
ną atmosferę baśni, co suge-
rują tytuły utworów. Temu 
też zapewne służy potrak-
towanie wokalu – zaserwo-
wane zostały nam bowiem 
pieśni bez słów.
Muzycznie jest tak sobie 
i już spieszę z wyjaśnie-

niem. Z płyty emanuje ge-
neralny brak koncepcji. Te-
maty są proste, piosenkowe 
albo przekombinowane. 
Dwa instrumenty harmo-
niczne używane naraz nie-
jednokrotnie wzajemnie 
sobie przeszkadzają. W ja-
kim celu stosować tak nie-
zliczoną ilość unisonów? 
W prawie każdym numerze 
saksofon, gitara i fortepian, 
w różnych kombinacjach, 
grają w ten sposób temat 
lub dłuższe fragmenty.
(…) Among Other Things ot-
wiera intro prowadzące do 
bardzo ładnego, choć pro-
stego w swojej budowie 
i doborze dźwięków, sola 
kontrabasu. Po raz pierw-
szy też możemy usłyszeć 
wokal dublujący saksofon. 
Jest to ciekawy zabieg, cho-
ciaż podejrzewam, że nie 
wszystkim spodoba się in-
strumentalne potraktowa-
nie głosu ludzkiego. Green 
Day prezentuje kolejną już 
(!) melodię w unisonie. Staje 
się ona motoryczną podsta-
wą od czasu do czasu prze-
rywaną skalowym pocho-
dem wokalu w górę. Zaraz 
jednak przychodzi moment 
uspokojenia w postaci opo-
zycyjnego odcinka. Rêverie 
rozpoczyna pierwszoplano-
wy tutaj kontrabas, miej-
scami raniący moje uszy.

Jest to następny do kolek-
cji album, z którego nie wy-
niosłam nic. Może ewen-
tualnie frustrację. Nurtuje 
mnie fenomen używania 
dwóch instrumentów har-
monicznych w tak nie-
przemyślany sposób. Prze-
de wszystkim jednak nie 
mogę pojąć fascynacji uni-
sonami i ich nadużywania. 
Być może miały one dać 
złudzenie bardziej prze-
strzennego, uduchowione-
go brzmienia, ale według 
mnie to lekka przesada. Po-
mijając wszystko powyżej, 
realizacja również mi się 
nie podoba – dziwne pro-
porcje dają efekt płaskiego 
soundu. Ta próbka nie za-
chęciła mnie niestety do 
zainteresowania się fran-
cuskim jazzem. �

Paulina Sobczyk

w ramach pasma  
dziennego JazzDoIt 

Zaprasza  
Andrzej Winiszewski

co wtorek, godz. 12:30
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Dominic Miller  
– Absinthe
ECM, 2019

Absinthe to kolejna płyta 
z bogatej dyskografii znako-
mitego gitarzysty Dominica 
Millera – współpracowni-
ka takich gwiazd, jak Sting 
i Phil Collins. Jego najnow-
szą autorską propozycją jest 
muzyka inspirowana im-
presjonizmem, będąca po-
chodną fascynacji fran-
cuskimi malarzami tego 
nurtu. Pogodna, jasna, nie-
przegadana, wycyzelowana 
w każdym dźwięku.
Wszystkie dziesięć utworów 
znajdujących się na krążku 
to kompozycje Millera. Głów-
ną rolę odgrywa w nich jego 
gitara, choć oszczędna, nie-
pozbawiona akcentów uka-
zujących pełnię możliwości 
autora. Z bandoneonem, na 
którym gra Santiago Arias, 
tworzą znakomity klimat – 
zamyślenia, przestrzeni – ko-
jarzący się z łąkami pełnych 
kwiatów i słońca. Wszystkie 

te doznania sugerują wraże-
nia potęgowane smakowa-
niem tytułowego absyntu.
W klimat zaproponowany 
przez Dominica Millera, zna-
komicie wpisują się pozosta-
li muzycy, zaproszeni do na-
grania: na keyboardzie Mike 
Lindup, basista Nicolas Fisz-
man i znakomity Manu Ka-
tché, uzupełniający smako-
wicie utwory swoją bardzo 
delikatną grą na perkusji.
Prawie wszystkie utwory na 
CD to ballady, pełne spokoju, 
zamyślenia, dające wrażenie 
obserwacji zjawisk przyrody, 
takich jak burza czy deszcz. 
Wyjątek stanowi Absinthe, 
który tylko w początkowej 
fazie jest melancholijną bal-
ladą, a następnie przechodzi 
w dynamiczne funky, w któ-
rym muzycy szerzej pre-
zentują swoje umiejętności. 
Pomimo nieco innego cha-
rakteru utwór ten nie zabu-
rza koncepcji całej płyty.
Słuchając albumu w cało-
ści, można odnieść domi-
nujące wrażenie dojrzało-
ści – życiowej i muzycznej 
– autora. Ta muzyka potwier-
dza, że w karierze przychodzi 
taki moment, który nakazu-
je zwolnić, nabrać dystansu 
i zbilansować umiejętności. 
Otoczenie się zaś ludźmi, wy-
znającymi tę samą filozo-
fię pozwala tworzyć dalej, ale 

już bez szaleństw i ekstrawa-
gancji, dostrzegając prze-
de wszystkim zamierzony 
cel i piękno muzyki. O wy-
znawanej od dawna filozo-
fii Miller mówił tak maga-
zynowi Gitarzysta: „Cenię 
sobie tych instrumentali-
stów, którzy potrafią zosta-
wić swoje ego przed drzwia-
mi studia. Oczywiście jeśli 
kawałek wymaga odrobi-
ny technicznej akrobaty-
ki – wal śmiało, nie mam 
nic przeciwko. Ale moją do-
myślną strategią jest uni-
kanie obscenicznej wirtu-
ozerii, wolę skupić się na 
opowiadaniu ciekawej hi-
storii za pomocą ciekawej 
melodii”.
Szukając spokoju i równo-
wagi, warto sięgnąć po tę 
płytę – dojrzałą, zamyśloną, 
a zarazem pogodną. �

Andrzej Wiśniewski

Środek Bluesa 

co środę, godz. 13:30

Zaprasza Aya Al Azab

w ramach pasma  
dziennego  
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Joachim Kühn  
– Melodic Ornette 
Coleman: Piano 
Works XIII
ACT, 2019

Najnowsze wydawnictwo 
Joachima Kühna może za-
skakiwać, jednak tych, któ-
rzy znają artystyczny życio-
rys niemieckiego pianisty, 
dziwi pewnie jedynie fakt, 
że na tę płytę trzeba było 
czekać tak długo.
Pianistą wydającym al-
bum poświęcony melodiom 
skomponowanym przez 
Ornette’a Colemana może 
być tylko Joachim Kühn. Sam 
Coleman ogłosił w począt-
kach swojej kariery, że w za-
sadzie fortepian w zespole 
jest czymś, co harmonicznie 
ogranicza jego muzykę i nie 
zamierza dłużej korzystać 
z usług pianistów. Słowa jed-
nak nie dotrzymał, współ-
pracując między innymi 
z Geri Allen i Paulem Bley-
em. Miał również na swoim 
koncie cykl koncertów w du-

ecie z Joachimem Kühnem, 
udokumentowany jak dotąd 
tylko jednym albumem – Co-
lors: Live from Leipzig.
Wspólnych koncertów Or-
nette’a Colemana i Joachi-
ma Kühna odbyło się po-
noć 16, a program każdego 
z nich złożony był z 10 kom-
pozycji wymyślonych przez 
Colemana specjalnie na 
każde z tych wydarzeń. Joa-
chim Kühn pomagał w ich 
opracowaniu i często dopi-
sywał fragment melodii. Po-
noć sam jest w posiadaniu 
nagrań studyjnych wszyst-
kich tych kompozycji, któ-
rych dokonywali wspólnie 
w studiu wytwórni Harmo-
lodic w Nowym Jorku przed 
każdym z koncertów, oraz 
oryginalnych partytur.
Album Melodic Ornette Co-
leman złożony został przez 
Joachima Kühna z przea-
ranżowanych na fortepian 
solo 12 najbardziej udanych 
z tych unikalnych kompo-
zycji, z których tylko jedna 
– zaprezentowana na pły-
cie w dwu wersjach Lone-
ly Woman – została wydana 
wcześniej przez Colemana. 
Z pewnością pozostałe kom-
pozycje w archiwach Küh-
na również są wartościowe, 
liczę więc na kontynuację 
cyklu w najbliższym czasie. 
Zawartość muzyczną uzu-

pełnia umieszczona skrom-
nie na końcu krążka kom-
pozycja Kühna dedykowana 
wielkiemu mistrzowi.
Niezwykłe pochodzenie 
kom pozycji i niewątpliwie 
atrakcyjny dla fanów Co-
lemana fakt prezentacji spo-
rej ilości muzyki znanej do-
tąd tylko tym, którzy byli na 
wspomnianych koncertach, 
dodaje albumowi aury tajem-
niczości dzięki archiwalne-
mu odkryciu muzyki sprzed 
ponad 20 lat. Jednak rów-
nież bez tego zawartość mu-
zyczna albumu wypada nie-
zwykle atrakcyjnie.
Nagrywający od wielu lat 
dla ACT Joachim Kühn po-
jawia się w triu, w duetach 
z saksofonem i fortepianem 
i w większych składach, gra 
też gościnnie na płytach in-
nych gwiazd wytwórni. Jego 
muzyka pozbawiona eks-
pansywnej ekspresji i wir-
tuozerskich popisów ginie 
w tłumie innych instru-
mentów. Joachim Kühn naj-
lepiej wypada solo. Jego naj-
nowszy album jest tego 
najlepszym dowodem.
Płyta wciąga już od pierw-
szych taktów najbardziej 
znanej (jedynej, która nie 
jest premierą) kompozycji. 
Oferuje świat zdumiewają-
co melodyjny i uporządko-
wany, całkiem odmienny od 
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tego, co zazwyczaj kojarzo-
ne jest z muzyką Colema-
na. Nie sposób jednak usta-
lić, jak daleko interpretacje 
Kühna odbiegają od orygi-
nalnych kompozycji firmo-
wanych przez Colemana, 
a napisanych z udziałem 
autora tego albumu.
To jednak nie ma większe-
go znaczenia. Bez historii 
z przeszłości i faktu, że al-
bum pozwala zyskać cał-
kiem nowe spojrzenie na 
muzykę autora kompozycji, 
płyta byłaby tak samo do-
skonała. Album należy do 
kategorii tych, które posia-
dają swoisty magnetyzm, 
wciągają słuchacza w świat 
osobistych emocji muzy-
ka, stymulują wyobraź-
nię i zmuszają do myślenia. 
Taki album trafia w moje 
ręce co kilka lat. Ostatnio 
podobne wrażenie zrobi-
ła na mnie płyta innego ge-
niusza fortepianu – Krzysz-
tofa Herdzina (Look Inward). 
Obaj są wielkimi mistrzami 
osobistego opowiadania hi-
storii. Do dziś nie wiem, cze-
go historią jest Look Inward. 
Historię powstania Melo-
dic Ornette Coleman opo-
wiada tytuł albumu i krótki 
komentarz autora umiesz-
czony na okładce. �

Rafał Garszczyński

Emile Parisien 
Quartet – Double 
Screening
ACT, 2019

Od ukazania się poprzedniej 
studyjnej płyty zespołu fran-
cuskiego saksfonisty Emi-
la Parisiena zatytułowanej 
Sfumato upłynęły trzy lata. 
W tym czasie dyskografia 
artysty wzbogaciła się o kon-
certową wersję tamtego al-
bumu, poza tym udzielał się 
on jako gość i sideman, mię-
dzy innymi na płytach Mi-
chaela Wollny’ego i Vincen-
ta Peiraniego.
Tegoroczny album zatytuło-
wany Double Screening zo-
stał zarejestrowany przez zu-
pełnie inny skład, w którym 
próżno szukać nazwisk mu-
zyków, którzy zagrali na Sfu-
mato. Saksofonista powrócił 
do współpracy z wypróbo-
wanymi sidemanami, z któ-
rymi, w ramach autorskiego 
kwartetu, nagrywa od ponad 
dekady. Towarzyszą mu Ju-
lien Touéry (fortepian), Ivan 
Gélugne (kontrabas) i jedy-

na nowa twarz na pokładzie 
– Julien Loutelier (perkusja). 
Ten ostatni muzyk to instru-
mentalista o zdecydowanie 
eksperymentalnych inklina-
cjach, znany między innymi 
z występów w awangardo-
wej formacji Cabaret Con-
tamporain.
Double Screening wpisuje się 
w nurt wydawnictw stano-
wiących komentarz artysty 
do współczesnej rzeczywi-
stości, na co wskazują tytu-
ły – zarówno albumu, jak 
i poszczególnych kompozy-
cji. W mniej lub bardziej od-
ległej przeszłości częstokroć 
inspiracją dla muzyków by-
wało tempo życia w wielkim 
mieście, pośpiech, natłok 
dźwięków i informacji. Emi-
le Parisien pochyla się nad 
kondycją dzisiejszego użyt-
kownika sieci (a więc pra-
wie każdego z nas), tytułując 
krążek terminem oznacza-
jącym wykonywanie kil-
ku czynności związanych 
z korzystaniem z interne-
tu jednocześnie – na przy-
kład oglądanie ulubionego 
serialu na monitorze przy 
jednoczesnym przeglądaniu 
wiadomości z sieciowych ko-
munikatorów w telefonie.
Muzyka z albumu celowo 
jest rozchwiana, co kilka 
chwil zmieniają się motywy 
i tempa, zwroty akcji wybi-
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jają słuchacza z rytmu. Prze-
słuchanie zawartości płyty 
rzeczywiście może kojarzyć 
się z  przeglądaniem i prze-
wijaniem stron w internecie. 
Co chwilę jakiś motyw przy-
kuwa uwagę, by zaraz poja-
wiło się coś równie absorbu-
jącego. Masa wątków, które 
nie tworzą całości jako ta-
kiej, a jednak każdy z nich 
jest interesujący, chciałoby 
się w niego zagłębić, posłu-
chać rozwinięcia, ale czas 
pędzi, pojawiają się kolejne 
odnośniki, możliwe ścieżki.
Na Double Screening kotłu-
ją się rozmaite inspiracje – 

od całej tradycji jazzu po-
przez muzykę francuską, 
etniczną aż po kameralisty-
kę i „poważną” awangardę. 
Niekiedy rozdzielone wy-
raźniej, innym razem na-
chodzące na siebie, miesza-
ją się i przepływają jedne 
w drugie. Pęd narzucony 
przez taką formułę wyma-
ga od muzyków niemałej 
ekwilibrystyki, by utrzy-
mać lekkość narracji. Ze-
spół wywiązuje się wzor-
cowo z nakreślonej przez 
lidera idei, bardzo sprawnie 
radząc sobie w tym tyglu, co 
sprawia, że wcale nie trzeba 

być słuchaczem z tysiącami 
godzin spędzonych z płyta-
mi Anthony’ego Braxtona 
i Cecila Taylora, by czerpać 
przyjemność z obcowania 
z dźwiękami nagranymi 
przez Francuzów. Kwarteto-
wi Parisiena udała się cie-
kawa sztuka – stworzenie 
obiektywnie skomplikowa-
nej, napakowanej muzycz-
ną erudycją i wymagającej 
muzyki, która nie sprawia 
kłopotów w odbiorze. �

Rafał Zbrzeski
Autor jest dziennikarzem 

Radia Kraków.

Pasmo LIVE   
(piątki, godz. 20.00)

10
maja

Kinley pres. JAZZ: Mietek Szcześniak  
& Krzysztof Herdzin Trio
SEN, Warszawa

Emilia Gołos / Bartosz Szablowski / Natan Kryszk 
"Projekt Kinga"
Klub Spatif, Warszawa

17
maja

Noc muzeów. Cały ten jazz!
PROM Kultury Saska Kępa, Warszawa

24
maja

Cały ten jazz! LIVE! Kądziela / Zagórski Quartet
PROM Kultury Saska Kępa, Warszawa

31
maja

Mistrzowie Polskiego Jazzu. Janusz Skowron
PROM Kultury Saska Kępa, Warszawa

7
czerwca



46|	 Płyty / Recenzje 

Wadada Leo Smith 
– Rosa Parks: Pure 
Love. An Oratorio  
Of Seven Songs
TUM Records, 2019

Wadada Leo Smith dobie-
ga osiemdziesiątki, ale nie 
zwalnia tempa. Można na-
wet powiedzieć, że two-
rzy z coraz większym roz-
machem. Tyle tylko, że ten 
rozmach najwyraźniej wy-
chodzi już daleko poza jazz, 
jakkolwiek definiowany. 
Oto trębacz napisał praw-
dziwe, dostojne oratorium 
z udziałem aż trzech woka-
listek, kwartetu smyczko-
wego i kwartetu trąbkowe-
go. Dzieło poświęcone jest 
postaci Rosy Parks, zmar-
łej w 2005 roku afroamery-
kańskiej działaczce na rzecz 
praw człowieka.
Jak wiadomo, u wybitnych 
jazzmanów nierzadki jest 

kompleks związany z mu-
zyką klasyczną, czego ucie-
leśnieniem są te „przeklęte” 
– dla wielu – smyczki. Nie 
inaczej rzecz się ma w przy-
padku Wadady, co nie jest 
dziwne, bo akurat ten kre-
ator awangardy posiada 
dosyć solidne, uniwersy-
teckie wykształcenie mu-
zyczne. Ale powiedzmy od 
razu, że próżno szukać tu-
taj tej charakterystycznej 
dla podobnej obsady „słod-
kości” brzmienia. Jest raczej 
odwrotnie, kwartet smycz-
kowy wydobywa, najwyraź-
niej celowo, dźwięki rzadko 
słyszalne w nobliwych sa-
lach koncertowych. W koń-
cu to jednak awangarda!
Ta płyta to raczej dzieło 
kompozytora, i ogólnie wi-
zjonera, niż solisty tręba-
cza. Dla mnie szkoda. Naj-
bardziej podoba mi się 
oczywiście kwartet trąbko-
wy nazwany Blue Trumpet 
Quartet, kiedy gra osobno. 
Natomiast pomysł Wadady, 
aby grał on razem ze smycz-
kami (RedKoral Quartet) 
jest, jak dla mnie, cokol-
wiek ryzykowny, bo niektó-
re fragmenty brzmią tak, 

jakby trąbki kłóciły się ze 
smyczkami albo wręcz się 
z nimi przekrzykiwały.
Ale to w końcu oratorium, 
więc słuchamy pieśni. Wy-
konują je trzy wokalist-
ki o różnych kolorach skó-
ry: Afroamerykanka Karen 
Parks, Azjatka Min Xiao-Fen 
i Latynoska Carmina Esco-
bar. Jakkolwiek doceniam 
ich kunszt, to jednak moja 
dusza jazzowa jęczy, bo nie 
znosi patosu. Tu natomiast 
dominuje podniosły nastrój 
i powaga. Narracja jest po-
wolna i pełna pauz, do tego 
pozbawiona rytmu. Mimo 
że pojawia się w pewnym 
momencie, trochę z innego 
świata, solo bębnów, na któ-
rych gra Pheeroan akLaff.
W sumie jest więc tak, że 
to kolejna muzyczna po-
dróż Wadady Leo Smitha 
w nieznane, tyle tylko, że 
tym razem adresowana do 
najbardziej wyrafinowa-
nej i zahartowanej publicz-
ności. Ja niestety odpadłem 
w przedbiegach. Ostrze-
gam, ale mimo wszystko 
polecam. �

Jarosław Czaja

Muzyczne  
Warsztaty 

2019

https://jazzpress.pl/wyroznione/playlista-jazzpress-52019
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EUROPEJSKA AKADEMIA JAZZU
Centrum Artystyczne Eljazz, Bydgoszcz
Kwiecień-grudzień 2019
Młodzież licealna i studenci, dorośli

W ramach Akademii organizowane są warsztaty 
i koncerty. Charakter warsztatów ustalany  jest 
indywidualnie z osobą prowadzącą.

Kadra: zmienna  –  zaproszone  zespoły  (do  tej 
pory  warsztaty  prowadzili  m.in.  Karen  Edwar-
ds, Mike Stern, Grzech Piotrowski, Mike Russell 
i wielu innych)
Koszt: udział bezpłatny
Kontakt: eljazz.bydgoszcz@gmail.com
Strona internetowa: www.eljazz.com.pl/euro-
pejskaakademiajazzu.htm

URBANATOR DAYS
Maj 2019 – Chicago, USA
Wrzesień 2019 – Łódź, Warszawa, Polska
Bez ograniczeń wiekowych. Dla wszystkich, 
którzy kochają muzykę

Podczas  warsztatów  prezentowane  są  spe-
cjalne ćwiczenia z udziałem „warsztatowiczów”, 
które pozwolą doświadczyć specjalnego rodzaju 
skupienia i specyficznej percepcji w przestrzeni 
estradowo-muzycznej. Przedstawiane są różne 
style muzyczne i techniki wykonawcze. Artyści 
prezentują uczestnikom warsztatów możliwości 
wykonania  materiału  muzycznego  w  różnych 
stylach  –  od  jazzu  nowoorleańskiego,  soulu, 
rapu, bluesa aż po hip-hop.

Kadra: międzynarodowy  zespół  Michała  Urba-
niaka  –  Urbanator  (m.in.  Femi  Temowo,  Frank 

Parker,  Michael  „Patches”  Stewart,  Xantone 
Blacq, Al McDowell, Marcin Pospieszalski, Andy 
Ninvalle,  Marek  Pędziwiatr,  Otto  Williams,  Troy 
Miller).
Koszt: udział bezpłatny
Kontakt: fundacja@urbaniak.com
Strona internetowa: www.urbanatordays.com

MUSIC CAMP PUŁTUSK
Zamek Domu Polonii, Pułtusk
23-29 czerwca 2019
Młodzież i dorośli

Warsztaty muzyczne odbędą się Pułtusku, czy-
li w samym sercu Polski. O wyjątkowości miej-
sca stanowi nie tylko monumentalny zamek, ale 
również  okalające  go  obiekty:  kasztel,  stanica, 
tawerna czy amfiteatr i piękna rzeka Narew. To 
właśnie  tutaj  –  na  scenie  amfiteatru  koncer-
tować  będą  mistrzowie  oraz  tu  organizowane 
będą wspólne jamy

Kadra: Ania Szarmach (klasa wokalna), Aga Zary-
an (klasa wokalna), Peter Francis, UK (klasa wo-
kalna), Leszek Cichoński (gitara), Damian Kurasz 
(gitara), Marcin Bors (klasa produkcji muzycznej), 
Wojtek Pilichowski (klasa gitary basowej)
Koszt: 1100 zł
Kontakt: warsztatypultusk2019@gmail.com
Strona internetowa: www.warsztatypultusk.pl

YOUNG ARTS MASTERCLASS
Krosno
30 czerwca–11 lipca 2019
Uczniowie II stopnia szkół muzycznych (mają-
cy ukończone 16 lat), studenci
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Young  Arts  Masterclass  łączy  ze  sobą  trady-
cyjne  dla  kursów  mistrzowskich  doskonalenie 
solowego  repertuaru  (skrzypce,  altówka,  wio-
lonczela)  z  radością  współpracy  w  orkiestrze 
kameralnej.  Organizatorzy  stawiają  na  jakość, 
otwartość na nowe aspekty muzyki oraz prak-
tyczne  podejście  do  nauczania  i  rozwoju  arty-
stycznego. Chodzi nie tylko o doskonalenie war-
sztatu  gry  na  instrumencie,  ale  też  nauczenie 
się, jak radzić sobie z wymaganiami, jakie stawia 
przed młodym artystą świat.

Kadra: Jakub Jakowicz, Andrzej Grabiec, Barna-
bas Kelemen, Szymon Krzeszowiec, Yuri Zhislin, 
Piero Massa, Anna Banaś, Mats Lidström

Koszt: 1200 zł
Kontakt: kursy@youngarts.pl
Strona internetowa: www.youngarts.pl

LETNIE WARSZTATY MUZYCZNE  
– MUZYCZNA OWCZARNIA
Jaworki, Nowy Sącz
30 czerwca–7 lipca 2019 (I tura) i 7–14 lipca 
2019 (II tura)

Zajęcia odbywać się będą w grupach złożonych 
z kilkunastu osób, natomiast wieczorami będzie 
wspólne muzykowanie na jamach oraz koncer-
tach.
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Kadra:  Gitara  –  Michał Trzpioła  (I  tura), Andrzej 
Nowak (II tura), Rafał Panek (II tura), Adam „Her-
bata”  Herbowski;  Bas  –  Wojtek  Pilichowski, 
Adrian  Maruszczyk,  Michał  Grott  (I  tura),  Piotr 
Żaczek  (II  tura);  Perkusja  –  Tomek  Machański, 
Tomek Łosowski (I tura), Cezary Konrad  (II tura); 
Klawisze – Michał Rorat; Wokal – Justyna Pan-
filewicz, Julita Zielińska, Grażyna Łobaszewska; 
Studio (tylko I tura) – Łukasz Błasiński, Piotr Ma-
dziar; Instrumenty dęte (tylko II tura) – Szymon 
Łukowski; Combo  (praca z zespołem) – Wojtek 
Olszak
Koszt: 1400 zł
Kontakt:warsztaty@muzycznaowczarnia.pl, 
602 747 908
Strona internetowa: www.muzycznaowczarnia.
pl/warsztlato2018.htm

WARSZTATY DLA SKRZYPKÓW 
JAZZOWYCH I NIE TYLKO...
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pende-
reckiego w Lusławicach
2–7 lipca 2019
Dla skrzypków oraz muzyków grających jazz 
i muzykę improwizowaną na innych instrumen-
tach smyczkowych

Po raz trzeci Fundacja im. Zbigniewa Seiferta orga-
nizuje warsztaty dla osób chcących zacząć swoją 
przygodę z muzyką improwizowaną bądź zgłębić 
tajniki jazzu na instrumentach smyczkowych.

Kadra:  Mark  Feldman,  Mario  Forte,  Mateusz 
Smoczyński, Benjamin von Gutzeit
Koszt: 2000 zł, w tym opłata za warsztaty, za-
kwaterowanie,  wyżywienie,  transport  na  trasie 
Kraków – Lusławice – Kraków
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Kontakt: info@zbigniewseifert.org
Strona internetowa: www.seifertcompetition.com

XII MIĘDZYNARODOWE  
WARSZTATY GITAROWE
Lanckorona, woj. małopolskie
14–21 lipca 2019
Studenci, uczniowie szkół muzycznych i wszy-
scy miłośnicy gitary

Indywidualne  lekcje  gitary  (gitara  klasyczna 
i  jazzowa),  skrzypce,  harfa  oraz  muzyka  kame-
ralna  i  orkiestra  gitarowa,  wykłady  i  otwarte  lek-
cje  mistrzowskie.  Organizatorzy  proponują  także 
udział w dodatkowych zajęciach z  innych dyscy-
plin sztuki  (m.in. warsztaty sztuk wizualnych oraz 
warsztaty muzyki elektroakustycznej). Odbędą się 
także warsztaty metodyczne dla nauczycieli gitary 
i wszystkich zainteresowanych prowadzone przez 
Krzysztofa Cyrana (Akademia Muzyczna w Krako-
wie),  poświęcone  aranżacji  gitarowej.  Partnerem 
naszego festiwalu będzie po raz pierwszy Muzeum 
Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie.

Kadra: Michał  Nagy  (Akademia  Muzyczna 
w Krakowie), Marek Nosal (Akademia Muzyczna 
w  Katowicach),  Michał  Pindakiewicz,  Wojciech 
Błażejczyk  (Uniwersytet  Muzyczny  F.  Chopina 
w  Warszawie),  Petr  Saidl  (Akademia  Muzyczna 
w Pradze, Konserwatorium w Pardubicach), Mar-
tin Schwarz (Uniwersytet im A. Brucknera w Lin-
zu),  Martin  Wesely,  Marcin  Siatkowski,  Tatiana 
Stachak, Agnieszka Grela-Fedkowicz (harfa)
Koszt: 950 zł
Kontakt: terraartis@wp.pl
Strona internetowa:www.gitaralanckorona.pl

23 MIĘDZYNARODOWA LETNIA 
AKADEMIA JAZZU
Akademia Sztuk Teatralnych, Kraków
14–21 lipca 2019
Uczniowie szkół muzycznych, studenci

Zajęcia  odbywają  się  w  klasach  instrumen-
talnych (saksofon, flet, klarnet, trąbka, puzon, 
skrzypce, akordeon, gitara, fortepian, kontra-
bas  i  gitara  basowa,  perkusja  i  instrumenty 
perkusyjne) oraz w klasie wokalnej, zespołach 
typu  combo  i  zespole  wokalnym.  Studen-
ci  biorą  również  udział  w  wykładach  z  teorii, 
kompozycji  i  aranżacji  oraz  historii  muzyki 
jazzowej. Zajęcia odbywają się z podziałem na 
poszczególne  departamenty:  jazzowy,  rock 
and groove, wokalny, studio nagrań – reżyse-
ria  dźwięku,  orkiestra  kameralna.  Codziennie 
odbywają się koncerty i wspólne jam session 
z udziałem wykładowców  i uczestników war-
sztatów.

Kadra: Lora  Szafran  (wokal),  Dominika  Płon-
ka (emisja głosu), Leszek Żądło (saksofon, flet), 
Tomasz Kudyk (trąbka), Joachim Mencel (forte-
pian,  keyboard),  Jacek  Królik  (gitara),  Grzegorz 
Motyka (gitara), Willem Von Hombracht (kontra-
bas),  Karim  Martusewicz  (gitara  basowa),  Karol 
Dobrowolski  (skrzypce,  altówka),  Piotr  Kalicki 
(akordeon) Harry Tanschek (perkusja), DJ Krime 
(turntables); sekcja rytmiczna: Piotr Kalicki (for-
tepian),  Michał  Heller  (perkusja),  Antoni  Dębski 
(gitara basowa)
Koszt: 600 zł
Kontakt: isja@jazz.krakow.pl, 124 174 045, 600 
827 255
Strona internetowa:www.jazz.krakow.pl

http://www.gitaralanckorona.pl/
http://www.jazz.krakow.pl/
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GUITAR MASTERS CAMP
Krzyżowa, Grodziszcze k. Świdnicy, woj. dolno-
śląskie
14–24 lipca 2019
Dla gitarzystów klasycznych, akustycznych 
i elektrycznych w każdym wieku i na każdym 
poziomie zaawansowania

Program obejmie warsztaty grupowe, zajęcia in-
dywidualne, praktyczny kurs kompozycji (w for-
mie  indywidualnych zajęć prowadzonych przez 
Marka  Pasiecznego)  oraz  szereg  atrakcyjnych 
wydarzeń towarzyszących, obejmujących kon-
certy  wykładowców  i  kursantów,  prezentacje 
akcesoriów  muzycznych  oraz  wspólne  muzy-
kowanie w piwnicy jamowej, a także wycieczkę 
poza obiekt.

Kadra: Yorgos  Bechlivanoglou (gitara  kla-
syczna),  Robert  Horna  (gitara  klasyczna), 
Dale  Kavanagh  (gitara  klasyczna),  Thomas 
Kirchhoff (gitara klasyczna), Jacek Królik (gi-
tara  rozrywkowa),  Rainer  Maria  Nero  (gitara 
flamenco),  Marek  Pasieczny  (gitara  klasycz-
na),  Krzysztof  Pełech  (gitara  klasyczna),  Le-
szek  Potasiński  (gitara  klasyczna),  Piotr  Re-
stecki  (gitara  akustyczna,  fingerstyle),  Paco 
Seco (gitara flamenco), Bogdan „Boogie” Skie-
drzyński  (gitara  rozrywkowa),  Michał  Stani-
kowski  (gitara  klasyczna),  Andrea  Vettoretti 
(gitara klasyczna)
Koszt: 890–2310 zł
Kontakt: camp@guitarmasters.pl
Strona internetowa: www.camp.guitarmasters.pl
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V BIESZCZADZKIE WARSZTATY 
MUZYCZNE
Zagroda Magija, Orelec, Bieszczady
20–27 lipca 2019
Dla osób na każdym stopniu zaawansowania, 
młodzież od 16 roku życia, dorośli do 50 lat

Uczestnicy  mają  okazję  uczyć  się  od  jednych 
z najlepszych instrumentalistów i trenerów wo-
kalnych  w  kraju.  Oferta  BWM  to  klasy:  gitary, 
perkusji,  gitary  basowej,  instrumentów  klawi-
szowych  i  wokalu.  BWM  nie  ogranicza  się  do 
żadnego  gatunku  muzycznego  –  chcemy,  aby 
dla  uczestników  udział  oznaczał  rozwój  w  wy-
branym kierunku.

Kadra: Elżbieta Zapendowska (wokal – master-
class,  21–23  lipca  2019),  Olga  Boczar  (wokal), 
Ewa Niewdana-Hady (wokal), Michał Grott (gita-
ra basowa), Damian Kurasz (gitara elektryczna), 
Marek Raduli (gitara elektryczna – masterclass), 
Wojtek Fedkowicz (perkusja), Zbigniew Jakubek 
(instrumenty klawiszowe)
Koszt: 1500 zł instrumentaliści / 1600 zł wokaliści
Kontakt: reart.mgmt@gmail.com
Strona internetowa: www.muzycznebieszczady.pl

VII INTERNATIONAL JAZZ  
PLATFORM
Klub Wytwórnia, Łódź, ul. Łąkowa 29
22–25 lipca
Dla kreatywnych instrumentalistów jazzowych 
zainteresowanych rozwojem umiejętności im-
prowizatorskich, nowoczesnym podejściem do 
muzyki, a także poszukujących inspirujących 
warunków do tworzenia i wyrażania własnych 
muzycznych pomysłów

INTL Jazz Platform to międzynarodowy projekt 
edukacyjny  organizowany  w  ramach  Letniej 
Akademii  Jazzu  z  inicjatywy  łódzkiej  Fundacji 
Wytwórnia. INTL Jazz Platform to pierwsze tego 
typu przedsięwzięcie w Polsce, rokrocznie gro-
madzące najlepszych kreatywnych instrumen-
talistów jazzowych. Głównym celem warsztatów 
jest pomoc młodym muzykom w kształtowaniu 
własnej  drogi  artystycznej,  odnalezieniu  indy-
widualnego  charakteru,  odejściu  od  utartych 
schematów  myślenia  i  ekspresji,  umożliwienie 
im wyrażania własnych emocji oraz pomysłów, 
uświadomienie,  że  posiadają  kreatywny  talent, 
który powinni rozwijać.
W  tym  roku  INTL  Jazz  Platform  jest  częścią 
projektu europejskiego Jazz Connective współ-
finansowanego przez Komisję Europejską w ra-
mach programu Kreatywna Europa.

Kadra: Marius  Neset  (NO)  –  saksofon,  John 
Escreet  (GB)  –  fortepian, Verneri  Pohjola  (FI)  – 
trąbka, Ingebrigt Håker Flaten (NO) – kontrabas, 
Jim Black (US) – perkusja
Koszt:  Warsztaty  są  darmowe,  udział  na  pod-
stawie przeprowadzanej rekrutacji. Termin nad-
syłania zgłoszeń i nagrań mp3 – 20 lipca 2019 r.
Kontakt: jazzplatform@wytwornia.pl
Strona internetowa: www.letniaakademiajazzu.
pl, zakładka: INTL JAZZ PLATFORM

49. MIĘDZYNARODOWE  
CHODZIESKIE WARSZTATY 
JAZZOWE CHO-JAZZ 2019
– Pamięci Krzysztofa Komedy Trzcińskiego
Chodzieski Dom Kultury im. St. Moniuszki, 
Chodzież
22 lipca–3 sierpnia 2019

http://www.muzycznebieszczady.pl/
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Gotowe zespoły oraz indywidualni uczestni-
cy – uczniowie, studenci szkół muzycznych, 
osoby o podobnych kwalifikacjach potwierdzo-
nych przez muzyków zawodowych, posiadają-
ce umiejętność czytania nut a vista

Zajęcia  prowadzone  w  klasach  instrumentalnych 
(instrumenty  wymienione  przy  kadrze)  i  klasach 
śpiewu.  Zespoły  typu  combo  i  big-band.  Konsul-
tacje  indywidualne,  teoria  i  historia  jazzu,  pokazy 
audio-wideo,  klasa  homerecordingu,  nauka  emisji 
śpiewu, fonetyka. Codzienne jam session, koncerty 
kadry i zaproszonych gwiazd, dyskoteki jazzowe itp.

Kadra: Janusz Szrom (wokal), Attila Muehl (gitara), 
Hans  Peter  Salentin  (trąbka),  Paweł  Dobrowolski 
(perkusja),  Michał  Tomaszczyk  (big  band,  puzon), 
Bogdan  Hołownia  (fortepian),  Rafał  Sarnecki  (gi-
tara), Jerzy Główczewski (saksofon, klarnet), Ma-
ciej  Sikała  (saksofon,  klarnet),  Zbigniew Wrombel 
(kontrabas, gitara basowa), Kuba Stankiewicz (for-
tepian),  Krystyna  Prońko  (wokal),  Paweł  Chmiel 
(nowoczesne  technologie),  Marek  Stawiński  (na-
turalne  techniki  wokalne),  Piotr  Kałużny  (teoria, 
sekcja rytmiczna), Dorota Miśkiewicz (wokal), Ewe-
lina  Rajchel  (wokal),  Agnieszka  Pacek  (fonetyka). 
Towarzysząca  sekcja  rytmiczna:  Piotr  Wrombel 
(fortepian), Adam Zagórski  (perkusja), Ehud Ettun 
(gitara  basowa,  kontrabas),  Anastasija  Litvinyuk 
(fortepian),  Igor  Hnydyn  (perkusja),  Michał  Jaros 
(kontrabas).  Koordynatorzy:  Stefan  Volpert,  Igor 
Hnydyn, Andrij Nikiczenko, Anton Sonec, Ehud Et-
tun.
Koszt:  akredytacja  550  zł,  noclegi  od  180  zł, 
wyżywienie: 444 zł.
Kontakt: 604 442 707, mp.kita@gmail.com
Strona internetowa: www.chojazz.com

V OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY 
MUZYCZNE POLUZONE
Jaworzno
28 lipca–3 sierpnia 2019
Średnio zaawansowani i zaawansowani uczest-
nicy powyżej 16 roku życia

PoluZONE to warsztaty z zespołem Poluzjanci, 
propozycja  dla  instrumentalistów  i  wokalistów 
z całego kraju, obejmująca kompleksowy rozwój 
artysty na płaszczyźnie umiejętności technicz-
nych, współpracy w zespole, produkcji muzycz-
nej,  rozwoju  oraz  otwarcia  się  na  nowe  formy 
pracy scenicznej. Prowadzący warsztaty zajmą 
się nie tylko techniką, ale też komunikacją, mo-
tywacją  do  rozwoju  osobowości,  by  stworzyć 
obszar  pełen  skupienia,  wolny  od  rywalizacji, 
nastawiony na rozwój i twórczą pracę.

http://www.chojazz.com/
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Kadra: Kuba Badach (wokal), Piotr Żaczek (bas), 
Robert  Luty  (perkusja),  Grzegorz  „Jabco”  Ja-
błoński (instrumenty klawiszowe), Marcin Górny 
(studio,  instrumenty  klawiszowe),  Damian  Ku-
rasz (gitara)
Koszt: 850 zł
Kontakt: info@poluzone.pl
Strona: www.poluzone.pl

XII OGÓLNOPOLSKI KURS  
GITAROWY MISTRZ I UCZEŃ
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pen-
dereckiego w Lusławicach
4–10 sierpnia 2019
Uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia, stu-
denci, inni uczestnicy – udział bierny

Doskonalenie  umiejętności  technicznych  i  in-
terpretacyjnych  w  grze  na  gitarze  klasycznej 
pod okiem najwybitniejszych pedagogów i gita-
rzystów, nauka improwizacji jazzowej (gitara kla-

syczna i gitara elektryczna), średnio osiem lekcji 
indywidualnych  i  po  kilkadziesiąt  godzin  lekcji 
zbiorowych, wykłady  tematyczne,  praca w  ze-
społach kameralnych, koncerty.

Kadra: Anna  Pietrzak  (Akademia  Muzyczna we 
Wrocławiu, gitarzystka), Marek Nosal (Akademia 
Muzyczna w Katowicach, gitarzysta), Marek Pa-
sieczny (wykładowca kompozycji na University 
of  Surrey,  kompozytor,  gitarzysta),  Michał  Bąk 
(Akademia  Muzyczna  we  Wrocławiu,  gitarzy-
sta),  Waldemar  Gromolak  (Akademia  Muzycz-
na we Wrocławiu, gitarzysta), Wojciech Lipiński 
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
improwizacja  jazzowa,  gitarzysta,  kompozytor), 
Robert Horna (Akademia Muzyczna w Gdańsku, 
pedagog, gitarzysta), Marek Napiórkowski (gita-
rzysta jazzowy)
Koszt: 1480 zł
Kontakt: 509 539 311, grzegorzpulit@gamar.net.pl
Strona internetowa: www.mistrziuczen.pl
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15. MIĘDZYNARODOWE  
LESZCZYŃSKIE WARSZTATY 
JAZZOWE
Leszno
6–12 sierpnia 2019
Młodzi muzycy – absolwenci szkół muzycznych, 
studenci i absolwenci akademii muzycznych

Międzynarodowe  Leszczyńskie  Warsztaty 
Jazzowe  łączą  pasję  do  muzyki  z  profesjo-
nalizmem.  W  pejzażu  staromiejskiego  Leszna 
i w znakomitej atmosferze wybitni artyści, a jed-
nocześnie  świetni  pedagodzy,  wprowadzają 
młodych ludzi w tajniki świata jazzu. Prowadzo-
ne  będą  zajęcia  instrumentalne  i  wokalne,  ze-
społy, koncerty, jam sessions.

Kadra: Natalia  Lubrano  (wokal),  Piotr  Schmidt 
(trąbka), Martin Uherek (saksofon), Piotr Wyleżoł 
(piano),  Jarek  Buczkowski  (akordeon),  Mikołaj 
Kostka  (skrzypce),  Igor  Zakus  (bas),  Frank  Par-
ker (perkusja), Hans Peter Salentin (jazz session, 
wykłady otwarte), Andrzej Winiszewski (historia 
jazzu). Sekcja rytmiczna – Fryderyk Szulgit (gi-
tara), Andrzej Konieczny  (piano) Marcin Zimmer 
(bas), Kuba Miarczyński (perkusja).
Koszt: 500 zł.
Kontakt: 609 579 878, 655 292 488
Strona internetowa: www.pro-musica.org.pl; 
www.facebook.com/fundacjapromusica/

JAZZ W RUINACH. WARSZTATY 
GRY ZESPOŁOWEJ
Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Ró-
życkiego, Gliwice
8–9 sierpnia 2019
Fani jazzu, muzycy (lub przyszli muzycy)

Kształtowanie brzmienia zespołu  jazzowego oraz 
podstawy  improwizacji  jazzowej,  zastosowanie 
skal, artykulacja swingowa i rytmika w improwizo-
wanych partiach solowych. Uczestnicy warszta-
tów wraz z pedagogami zaprezentują się wspólnie 
w  programie,  będącym  podsumowaniem  war-
sztatów na scenie festiwalowej w Ruinach Teatru 
Victoria w Gliwicach  (Aleja Przyjaźni  18) podczas 
ostatniego  dnia  festiwalu.  Formuła  warsztatów 
jest otwarta, zarówno dla słuchaczy, fanów jazzu, 
jak i muzyków (lub przyszłych muzyków).

Kadra: kadra  pedagogiczna  Instytutu  Jazzu 
Akademii  Muzycznej  w  Katowicach,  Jarosław 
Spałek (koordynator warsztatów)
Koszt: udział w warsztatach jest bezpłatny
Kontakt: sjc@sjc.pl, jazzwruinach@jazzwrui-
nach.pl
Strona internetowa: www.jazzwruinach.pl

LETNIA AKADEMIA  
KONTRABASOWA
Szczawno Zdrój
11–17 sierpnia 2019
Początkujący i amatorzy gry na kontrabasie 
i gitarze basowej

Letnia  Akademia  Kontrabasowa  to  okazja  do 
spotkania pasjonatów gry na kontrabasie  i gita-
rze basowej. W ramach warsztatów organizowa-
ny  jest  Międzynarodowy  Konkurs  dla  Kreatyw-
nych Kontrabasistów, a także klasy mistrzowskie, 
koncerty, orkiestra kontrabasowa. Przyjmowanie 
zgłoszeń rozpoczęło się 15 kwietnia.

Kadra: lekcje mistrzowskie: pedagodzy Akademii 
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – 

http://www.pro-musica.org.pl/
http://www.facebook.com/fundacjapromusica/
http://www.jazzwruinach.pl/
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adiunkt dr hab. Irena Olkiewicz (kontrabas), dr hab. 
Marek Werpulewski (akompaniament). Zajęcia dla 
początkujących kontrabasistów i basistów: Grze-
gorz  Frankowski  i  Kazimierz  Cyna,  a także  asy-
stenci:  Paweł  Prucnal,  Michał  Waliński,  Roland 
Grzegorz Abreu Krysztofiak i Civan Fırat Korkmaz
Koszt: 100 zł – bierny; 250 zł – aktywny
Kontakt: polishbassacademy@gmail.com
Strona internetowa: https://www.facebook.com/
PolishBassAcademy/

WARSZTATY MUZYKUJĄCEJ 
SCENY WOKALNEJ VOICINGERS
Żory, Śląsk
13–25 sierpnia 2019
Wokaliści, śpiewacy, instrumentaliści, perfor-
merzy, wszyscy zainteresowani pracą z głosem
Warsztaty  skierowane  są  do  wokalistów  i  instru-
mentalistów zainteresowanych tworzeniem muzy-
ki w sposób spontaniczny. Metodą organizatorów 
jest oddziaływanie na uczestników poprzez kontakt 
z charyzmą wybitnych profesjonalistów, a celem – 
pogłębianie  świadomości  bycia  sobą  oraz  wiedzy 
o muzyce (rytmie, harmonii, improwizacji, emisji gło-
su od strony jazzowej), które uczestnicy wykorzy-
stują podczas cowieczornych jam sessions.

Kadra: Anna Gadt, David Linx (Belgia), Bruno Am-
stad (Szwajcaria), Grzegorz Karnas, Andras Des 
(Węgry), Aga Zaryan, Anni Elif Egecioglu (Finlan-
dia),  Krzysztof  Kobyliński,  Joanna  Kucharczyk, 
Edilson Sanchez (Kolumbia), Imran Ahmed (Ban-
gladesz), Przemek Kleczkowski i inni
Koszt: 1250 zł
Kontakt: karolina@voicingers.com
Strona internetowa: www.voicingers.com

IV ZWIERZYNIECKIE WARSZTATY 
WOKALNE
Zwierzyniec na Roztoczu, woj. lubelskie
19–24 sierpnia 2019
Dla wszystkich, którzy chcą podwyższyć po-
ziom swoich umiejętności artystycznych oraz 
ukierunkować swój dalszy rozwój pod okiem 
najwyższej klasy profesjonalistów

Warsztaty wokalne z najwyższej klasy mistrzami, 
w samym sercu klimatycznego Roztocza. Zajęcia 
indywidualne i grupowe obejmują rozwijanie war-
sztatu  technicznego  (emisja  głosu,  barwa  gło-
su,  oddech,  higiena  głosu,  dykcja),  odnalezienie 
własnej stylistyki i sposobu wypowiedzi poprzez 
śpiew, zyskanie umiejętności tworzenia repertua-
ru, zyskanie świadomości ciała i nabycie umiejęt-
ności prezentacji na scenie, pokonywanie tremy 
i wyćwiczenie technik pomagających w samoak-
ceptacji, umiejętność współpracy z muzykami na 
scenie,  doświadczenie  w  pracy  z  akompaniato-
rem  i sekcją  rytmiczną, opanowanie  ruchu sce-
nicznego i obycia estradowego.

Kadra: Suzanne Lorge, Marek Bałata, Marek Pie-
karczyk.  Muzycy  towarzyszący:  Mirosław  Sit-
kowski (kierownik artystyczny), Bogdan Hołow-
nia, Marek Walarowski, Kazimierz Jonkisz, Jerzy 
Główczewski,  Tomasz  Białowolski,  Wojciech 
Szwugier, Michał Heller, Adam Kowalewski, Ma-
ciej Sitkowski
Koszt: 900 zł (w cenę wliczone 6 dni zajęć z mi-
strzem, nocleg i wyżywienie)
Kontakt: Teresa Marcinkowska, 608 006 606, 
biuro@kultura-zwierzyniec.pl
Strona internetowa: www.kultura-zwierzyniec.
pl/kategoria/warsztaty-wokalne/

https://www.facebook.com/PolishBassAcademy/
https://www.facebook.com/PolishBassAcademy/
http://www.kultura-zwierzyniec.pl/kategoria/warsztaty-wokalne/
http://www.kultura-zwierzyniec.pl/kategoria/warsztaty-wokalne/
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WARSZTATY JAZZOWEJ  
INTERAKCJI ZESPOŁOWEJ  
I FORM OTWARTYCH
Żory, Śląsk
19–25 sierpnia 2019
Instrumentaliści

Warsztaty skierowane są do instrumentalistów, 
których  interesuje  improwizacja  oraz  zespo-
łowe  tworzenie  muzycznych  form  w  sposób 
spontaniczny. Przez sześć dni uczestnicy pra-
cują pod nadzorem uznanych profesjonalistów, 
próbują swoich sił podczas cowieczornych jam 
sessions, a całość zwieńczona jest koncertem 
na  sali  teatralnej  Miejskiego  Ośrodka  Kultury 
w Żorach.

Kadra: Andras  Des  (Węgry),  David  Kollar  (Sło-
wacja), Pauli Lyytinen (Finlandia), Alan Wykpisz, 
Anna  Gadt,  Edilson  Sanchez  (Kolumbia),  Grze-
gorz Karnas,  Imran Ahmed (Bangladesz), Bruno 
Amstad (Szwajcaria), Jakub Krzeszowski, David 
Linx (Belgia)
Koszt: 400 zł (koszt noclegu)
Kontakt: magda@voicingers.com
Strona internetowa: www.voicingers.com

WARSZTATY JAZZOWE  
DLA DOROSŁYCH
Sokole Kuźnica, Bory Tucholskie
17–20 października 2019 
Osoby dorosłe, dla których muzyka jest pasją, 
hobby, sposobem na spędzanie wolnego czasu, 
ale nie jest zawodem

Kameralne warsztaty są okazją do grania, śpie-
wania z prawdziwą sekcją  rytmiczną  (z basistą 

i  perkusistą)  dla  tych,  którzy  chcą  rozwinąć 
swoje umiejętności pod okiem doświadczonych 
nauczycieli w miłej atmosferze. Warsztaty skie-
rowane  są  do wszystkich  muzykujących  osób, 
które  grają  od  lat,  bądź  dopiero  rozpoczynają 
przygodę z muzyką.

Kadra: Maciej  Grzywacz  i  każdorazowo  inny 
gość  edycji  (Dorota  Miśkiewicz,  Włodzimierz 
Nahorny, Kuba Stankiewicz, Artur Lesicki, Piotr 
Kułakowski i inni)
Koszt: 2700  zł  (obejmuje:  zajęcia,  wyżywienie, 
nocleg w pokoju jednoosobowym)
Kontakt: Ilona Turczyk, tel. 506 509 593, e-mail: 
ilona.turczyk@warsztatyjazzowe.pl
Strona internetowa: www.warsztatyjazzowe.pl

New York Jazz Masters International Workshop, Wojanów 2018, 
fot. Lech Basel

http://www.voicingers.com/
http://www.warsztatyjazzowe.pl/
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Organizujesz warsztaty  
dla instrumentalistów lub wokalistów?  

Napisz nam o tym! 
promocja@radiojazz.fm 
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11
maja

JASTARNIA

ZDROJOWY JAZZ FESTIVAL: ADAM PIEROŃCZYK TRIO
Adam Pierończyk, jeden z czołowych europejskich saksofoni-
stów oraz dyrektor artystyczny krakowskiego festiwalu Jazz 
Juniors, wspólnie z Konradem Żołnierkiem na kontrabasie 
i Sławkiem Koryzno na perkusji wystąpi 11 maja w Domu Zdro-
jowym w Jastarni.
Lider pod własnym nazwiskiem wydał ponad 20 płyt, 
a współpracował z takimi legendami, jak Sam Rivers, Archie 
Shepp, Miroslav Vitouš, Bobby McFerrin, Trilok Gurtu i To-
masz Stańko.
Tegoroczna edycja Zdrojowy Jazz Festival skupiona będzie wo-
kół saksofonistów. Zagrają na niej czterej mistrzowie różnych 
rodzajów tego instrumentu: Henryk Miśkiewicz, Mikołaj Trza-
ska, Maciej Sikała i Adam Pierończyk.

14
maja

GLIWICE

FILHARMONIA 2019: LABORATORIUM
Laboratorium zagra 14 maja w ramach gliwickiego cyklu kon-
certowego Filharmonia 2019.
Legendarna grupa polskiego jazz-rocka lat siedemdziesiątych 
powróciła na scenę po sukcesie wydanego w 2006 roku dzie-
sięciopłytowego boksu Laboratorium Anthology 1971-1988. 
Nagrania wszystkie. Pierwszy koncert Laboratorium, po nie-
mal 20 latach przerwy, odbył się podczas 51. Krakowskich 
Zaduszek Jazzowych, w listopadzie 2006 roku. Powrót do 
działalności koncertowej spowodowany był wzrastającym zain-
teresowaniem muzyką Laboratorium i ich starymi nagraniami. 
W Centrum Kultury Jazovia grupa wystąpi w składzie: Janusz 
Grzywacz (instrumenty klawiszowe, lider), Marek Stryszowski 
(saksofony, wokal), Krzysztof Ścierański (gitara basowa) i Ma-
rek Raduli (gitara).
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https://www.facebook.com/events/887123618299029/
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16
maja

GLIWICE

ŚLĄSKI JAZZ CLUB: JACEK KOCHAN TRIO & JERRY BERGONZI
W ramach Czwartków Jazzowych z Gwiazdą Śląskiego Jazz 
Clubu 16 maja trio perkusisty Jacka Kochana wystąpi z jednym 
z najciekawszych współczesnych saksofonistów – Jerrym Ber-
gonzim.
Trio Jacka Kochana współtworzą uznani instrumentaliści: Do-
minik Wania na fortepianie i Adam Kowalewski na kontrabasie. 
Kochan i Bergonzi, wspólnie z basistą Piotrem Lemańczykiem, 
nagrali w 2010 roku album Three Point Shot nominowany po-
tem do nagrody Fryderyk.
Jerry Bergonzi to jeden z gigantów jazzu wymieniany przez 
krytyków jednym tchem z Joe Lovano, Branfordem Marsalisem 
czy Davem Liebmanem. Jest także autorem sześciu książek 
dotyczących improwizacji, harmonii oraz teorii jazzu.
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https://www.facebook.com/events/2282390901783554/
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17
maja

BIAŁYSTOK

JAZZ NA BOK-U: TUBIS TRIO
W białostockim klubie Fama wystąpi trio jazzowe, które współ-óre współ-re współ-
tworzą od 2008 roku Maciej Tubis (fortepian), Paweł Puszczało 
(kontrabas) oraz Przemek Pacan (perkusja).
Zespół wykonuje autorskie kompozycje, których styl nakre-órych styl nakre-rych styl nakre-
śla improwizacja zaczerpnięta z jazzu, ale otwarta na szersze 
horyzonty. Jak mówi pianista i lider Maciej Tubis, „Słowo jazz 
zbyt ogranicza i szufladkuje”. Zadebiutowali w 2009 roku albu-
mem Live In Luxembourg, który został jedną z najlepszych płyt 
jazzowych według znanego brytyjskiego magazynu Jazzwise. 
W Białymstoku będą promować swoje ostatnie wydawnictwo 
Flashback, które ukazało się w 2018 roku.

16
maja

WARSZAWA

SUPERSAM + 1: AUDREY CHEN & GERARD LEBIK
W kolejnej odsłonie wspólnego cyklu warszawskiego Mózgu 
i klubu DZiK wystąpią Audrey Chen i Gerard Lebik.
Audrey Chen od 30 lat eksperymentuje z własnym głosem 
i brzmieniem wiolonczeli. W swoich poszukiwaniach, jako solist-
ka łączy niekonwencjonalnie wykorzystywany głos z wiolonczelą 
i elektroniką analogową, a wszystkie dźwięki, które tworzy, po-
wstają bez użycia efektów elektronicznych, za wyjątkiem ampli-
fikacji. Niedawno powróciła do pracy nad głosem jako głównym 
instrumentem.
Muzyka i prace dźwiękowe Gerarda Lebika oscylują pomiędzy 
formami improwizowanymi i komponowanymi. Używając in-
strumentów akustycznych i elektronicznych, koncentruje się 
na takich zjawiskach, jak czas, przestrzeń, percepcja fal dźwię-
kowych. Od 2014 roku współtworzy Sanatorium Dźwięku, fe-
stiwal i platformę dla muzyki eksperymentalnej i nowej.
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7-9
czerwca

KRAKÓW

WODECKI TWIST FESTIWAL
Drugą edycję Wodecki Twist Festiwal otworzy 7 czerwca kon-
cert poświęcony trąbce. Na scenie Teatru im. Juliusza Sło-
wackiego w Krakowie pojawią się między innymi: Chris Botti, 
Kayah, Anna Maria Jopek, Michael Patches Stewart i Piotr Woj-
tasik Quintet.
8 czerwca w Centrum Kongresowym ICE Kraków pod ha-
słem Chwytaj dzień w repertuarze Zbigniewa Wodeckiego 
wystąpią między innymi kanadyjski wokalista Matt Dusk, 
Urszula Dudziak, Brodka i Aga Zaryan. Natomiast w hołdzie 
Tomaszowi Stańce zagrają muzycy, którzy przez lata z nim 
współpracowali, wśród nich pianista Piotr Wyleżoł i gitarzysta 
Apostolis Anthimos.
Na finał, 9 czerwca, zapowiedziano koncertową premierę płyty 
Wodecki Jazz w wykonaniu kwintetu Piotra Barona.

26
maja

WARSZAWA

MAŁA WARSZAWA: SBB & WOJCIECH WAGLEWSKI
SBB to jedna z legend polskiego rocka. W Małej Warszawie (kie-
dyś Fabryka Trzciny) trio w oryginalnym, najmocniejszym skła-
dzie (Józef Skrzek – syntetyzatory, Apostolis Anthimos – gita-ózef Skrzek – syntetyzatory, Apostolis Anthimos – gita-zef Skrzek – syntetyzatory, Apostolis Anthimos – gita-
ra, Jerzy Piotrowski – perkusja) powróci do jednego ze swoich 
najpopularniejszych albumów, Welcome z 1979 roku. Zrobi to 
wraz ze specjalnym gościem.
SBB to zespół otwarty szeroko na współpracę. Po tak uznanych 
artystach, jak Tomasz Stańko, Tomasz Szukalski, Michał Urba-
niak i Chris Potter przyszedł czas na współpracę z Wojciechem 
Waglewskim. Ceniony gitarzysta, lider Voo Voo, z SBB zagra po 
raz pierwszy. Jak deklarują artyści, będzie to jednorazowy, wy-
jątkowy eksperyment koncertowy.

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

emailto:"JazzPRESS RadioJAZZ.FM" <jazzpress@radiojazz.fm>
https://www.facebook.com/JazzPRESSpl
https://twitter.com/JazzpressPL
https://pl.pinterest.com/jazzpress/
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17 
-19

czerwca

POZNAŃ

ENTER ENEA FESTIVAL
Podczas dziewiątej edycji Enter Enea Festival 
nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu na 
jednej scenie spotkają się znowu muzycy repre-się znowu muzycy repre-znowu muzycy repre-
zentujący różne gatunki. W czerwcu w trzydnio-
wym programie festiwalu znajdzie się miejsce 
dla bałkańskiej orkiestry dętej, elektronicznego 
jazzu i fortepianowego koncertu solowego. Pe-
łen program Festiwalu ogłoszony zostanie w po-
łowie maja.
Organizatorzy zapowiedzieli już koncerty szwaj-
carskiego artysty, wirtuoza instrumentów perku-ów perku-w perku-
syjnych Jojo Mayera. Kolejnym potwierdzonym 
wykonawcą jest Chris Jarrett, jeden z najbardziej 
cenionych na świecie wirtuozów fort epianu i or-ów fort epianu i or-w fortepianu i or-
ganów kościelnych, starszy brat słynnego Keitha 
Jarretta. Wśród projektów specjalnych tegorocz-ów specjalnych tegorocz-w specjalnych tegorocz-
nej edycji będzie koncert jazzowej gitarzystki Su-
san Weinert i Leszka Możdżera. WIĘCEJ  >>

https://jazzpress.pl/koncerty
http://www.enterfestival.pl/
www.enterfestival.pl
http://www.enterfestival.pl/
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Artyści ogłaszani w tegorocznym 
programie Ery Jazzu, w pierwszym 
odruchu, wzbudzali we mnie oba-
wy. Z jednej strony ich działal-
ność kojarzyła się z muzyką odda-
loną od środka gatunku, z drugiej 
zaś prawie każdy stosunkowo nie-
dawno gościł w Poznaniu. Czym 

więc mogli zaskoczyć? Po uczest-
niczeniu we wszystkich koncer-
tach, mogę pogratulować organi-
zatorom intuicji. Zaproszeni goście 
udowodnili, że nie ustają w poszu-
kiwaniach inspiracji, imponując 
kreatywnością. Do tego niezwykle 
skutecznie porywają publiczność.

Jakub Krukowski 

j.krukowski@op.pl

Era Jazzu: Aquanet Jazz Festival – Poznań, Blue Note,  

CK Zamek, Aula UAM, 12-14 kwietnia 2019 r.
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Powrót na klubową scenę

Najlepszym tego dowodem był nie-
dzielny koncert Rebekki Bakken, 
ale o tym za chwilę. Otwarcie fe-
stiwalu miało miejsce dwa dni 
wcześniej w klubie Blue Note. Wy-
bór miejsca był ściśle podyktowany 
repertuarem zespołu o egzotycznej 
nazwie Afroïstic Trio. Faktycznie, 
elektryczny funk łączony przez 
nich z afrykańską tradycją, w tutej-
szej przestrzeni sprawdził się ide-
alnie. Liderem grupy jest amery-
kański basista Reggie Washington, 
który po czterech latach powrócił 
na tę scenę. Już w pierwszym utwo-
rze Fall zaskoczył pamiętających 
poprzedni występ, tym razem się-
gając po kontrabas. Choć warto do-
cenić jego biegłość w operowaniu 
akustycznym instrumentem, to 
bez wątpienia prawdziwy kunszt 
ujawnia podłączając gitarę do prą-
du. Kiedy z głośników płynęły so-
czyste partie basówki, jak podczas 
Cake czy Scorpion, widownię ogar-
niała zupełnie inna energia.
Gwiazdą wieczoru okazał się jed-
nak partnerujący mu senegalski gi-
tarzysta Herve Samb, błyszczący 
zwłaszcza, gdy zespół sięgał po jego 
kompozycje (Sama Yaye i Fodjum). 
Szczególnie magicznie wybrzmiał 
hołd złożony nieżyjącemu Soribie Ko-
uyaté, kiedy Samb samodzielną im-
presją nawiązał do dźwięków kory. 
Skład tria uzupełnił pochodzący 
z Beninu perkusista Ulri Yul Edorh.

Autorskie hołdy mistrzowi

Era Jazzu od zawsze stawia sobie za cel przybliżanie 
nieznanych artystów, często po raz pierwszy kon-
certujących w Polsce. Idąc w jej ślady, wiele imprez 
nawiązało potem do tej misji, konkurując o prymat 
na krajowej mapie. Nie dziwi więc, że podjęto dzia-
łania służące rozszerzeniu oferty programowej. 
Dlatego powołano Poznań Jazz Project, w ramach 
którego przez ostatnie lata młodzi artyści występo-
wali u boku legend.
Tak się składa, że ci, wówczas początkujący adep-
ci, są obecnie siłą napędową jazzowego środowi-
ska. Poza indywidualnymi projektami tworzą też 
pionierski, choćby przez instrumentarium, zespół 
Weezdob Collective. W jego składzie grają: Kacper 
Smoliński – harmonijka ustna, Kuba Marciniak – 
saksofon, Piotr Scholz – gitara, Damian Kostka – 
kontrabas i Adam Zagórski – perkusja. Grupa jest 
ściśle związana z Festiwalem i dobrze się stało, że 
w końcu zaistniała jako jedna z jej gwiazd. Muzy-
ków poproszono o autorski hommage Krzysztofowi 
Komedzie, którego pięćdziesiątą rocznicę śmierci 
anonsowano jako motyw przewodni dwuczęścio-
wego, sobotniego koncertu.
Przyznam, że była to kolejna chwila zwątpie-
nia w program tegorocznej Ery Jazzu. Ile bowiem 
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w którego repertuarze Joe Zawi-
nul pojawia się obok Radiohead… 
Tą eklektyczną twórczość lokal-
na publiczność poznała już w 2016 
roku na festiwalu Enea Enter, co 
przypomniała kompozycja Song – 
Ode An Den Freud. O ile dobrze pa-
miętam to jedyna powtórzona po-
zycja, reszta miała już charakter 
premierowy. Intrygujące Echos czy 
liryczne Book Of Love promowały 
najnowszy album grupy In Between 
Silence, ale widownia, zgodnie z za-
powiedziami, oczekiwała prze-
de wszystkim muzyki Krzysztofa 
Komedy. W początkowych ustale-
niach zespół zobowiązał się zinter-
pretować wyłącznie Kattornę, ale 
ostatecznie poszerzył selekcje o Ko-
łysankę Rosemary i Crazy Girl.
Zestawienie instrumentów – skrzyp-

już było (i będzie) interpretacji spuścizny wielkie-
go kompozytora? Wątpliwości szybko rozwiał jed-
nak Piotr Scholz, zapewniając na konferencji pra-
sowej: „Krzysztof Komeda był osobą twórczą, a nie 
odtwórczą i tym tropem chcemy zmierzać”. W isto-
cie – żadna z ośmiu oryginalnych kompozycji, na-
pisanych przez członków zespołu, nie sprowadziła 
się do nachalnego krążenia wokół kultowych te-
matów, a przy tym każda mogłaby śmiało wywo-
dzić się z repertuaru pianisty.
Występ wzbogaciła recytacja fragmentów książ-
ki Czas Komedy czytanych przez Pawła Sztompkego 
oraz projekcja zdjęć Marka Karewicza. Choć pomysł 
z przybliżaniem biografii mistrza był jak najbardziej 
słuszny, to mam wrażenie, że nieco wytrącił energię 
świetnej gry instrumentalistów. W takich chwilach 
muzyka zawsze najlepiej przemawia, a obszerne frag-
menty wspomnianej książki i tak zawarto w specjal-
nej publikacji, przygotowanej na tę okoliczność.
W drugiej części koncertu zaprezentował się 
radio.string.quartet.vienna – kwartet smyczkowy, 
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ce: Bernie Mallinger, Igmar Jenner, 
altówka: Cynthia Liao oraz wiolon-
czela: Sophie Abraham – przywołuje 
na myśl rodzimy Atom String Quar-
tet, który z powodzeniem sięgał po 
podobny repertuar. Znowu powró-
ciło więc pytanie: co nowego można 
jeszcze zaoferować? Dużo! Występ 
wiedeńskich kameralistów udo-
wodnił jak nieograniczone są sposo-
by interpretacji znanych melodii. To 
doprawdy imponujące, że zwłaszcza 
w przypadku tak ogranej już Koły-
sanki, są jeszcze przestrzenie zapew-
niające tajemniczość i nieprzewidy-
walność tej melodii.

Niespodziewane zakończenie

Zamknięcie imprezy przypadło nor-
weskiej wokalistce Rebece Bakken. 
Swoim występem dała ona dosko-
nały przykład, jak charyzma artysty 
wpływa na widownię, nie zawsze 
oswojoną z danym gatunkiem. Do-
myślam się, że dostojna przestrzeń 
Auli Uniwersyteckiej, zdaniem 
większości, zarezerwowana jest dla 
bardziej klasycznych dźwięków, 
Bakken natomiast bliżej do przy-
drożnego baru, w którym, jak sama 
stwierdziła, czuje się najlepiej. Choć 
jej uroda i wdzięk dalekie są od wize-
runku klienteli obskurnych wnętrz, 
to mocny i lekko zachrypnięty głos, 
którym operuje, znakomicie by się 
tam sprawdził.
Artystka zaprezentowała prze-
krój swojej twórczości, niezależnie 

jednak czy były to nowsze pozycje (Closer, Yankee 
Days), czy nieco starsze (Love Is Everything, Ghost 
In This House), każdą widownia przyjęła równie 
entuzjastycznie. Dla mnie absolutnym zaskocze-
niem była kompozycja Korset vil jeg aldri vike So ro. 
Ta oszczędna, protestancka pieśń kościelna prze-
rodziła się w iście triphopowy hymn. Był to frag-
ment, kiedy towarzyszący jej muzycy – Ola Gustafs-
son (gitara), Eirik Tovsrud Knutsen (instrumenty 
klawiszowe), Jonny Sjo (kontrabas) i Rune Arnesen 
(perkusja) – mogli puścić wodze szaleństwa, serwu-
jąc serię przeszywających riffów.
Era Jazzu zaskoczyła bezkompromisowością. 
W ustanowionym przez UNESCO roku Krzysztofa 
Komedy, nie udała się prostą ścieżką odegrania zna-
nych melodii. Zapewnienie artystom pełnej swobo-
dy, każdorazowo doskonale się sprawdza i chciał-
bym, żeby zawsze cechowało to podobne imprezy. 
Upamiętnienie wielkiego kompozytora, pochodzą-
cego przecież z Poznania, musiało mieć jednak od-
powiedni wymiar, który zdecydowano rozłożyć 
w czasie. Międzynarodowe projekty interpretują-
ce Komedę, jak te przygotowane przez radio.string.
quartet.vienna i Weezdob Collective, przez kolejne 
pięć lat będą wypełniać program festiwalu. Docze-
kają się też rejestracji i wydania w formie albumu. �
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Mietek Szcześniak i Krzysztof 
Herdzin w polskim jazzie nie mu-
szą już nic udowadniać. Pierw-
szy to posiadacz prawdopodobnie 
najbardziej soulowo-gospelowego 
głosu na rodzimej scenie, a drugi 
jest laureatem wszystkich, lub też 
prawie wszystkich, liczących się 
w kraju nad Wisłą nagród muzycz-
nych. Ich wspólny program Songs 
From Yesterday też nie został stwo-
rzony po to, by cokolwiek udowad-
niać. Artyści chcieli „przefiltrować 

legendarne piosenki przez własną 
wrażliwość” – jak mówił Krzysztof 
Herdzin. Pięknie się słucha tych 
kompozycji na żywo, szczególnie 
w tak klimatycznych wnętrzach, 
jak te warszawskiego klubu Sen.
Wydana w 2015 roku płyta Songs 
From Yesterday zawiera aranżacje 
znanych tematów, które mocno od-
biegają od oryginałów. Jest na niej 
Claptonowskie Tears In Heaven, jest 
I Can’t Get No Satisfaction Rolling Sto-
nes, są przeboje Beatlesów. Wszyst-

Marcin Czajkowski 

mczjk0@gmail.com

Kinley pres. jazz: Mietek Szcześniak & Krzysztof Herdzin Trio  

– Warszawa, SEN, 25 kwietnia 2019 r.

Nie do zaszufladkowania
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kie mają wspólną cechę – to po-
wszechnie rozpoznawalne piosenki 
z piękną melodią. Ten album to czy-
sta radość z muzyki i tworzenia jej 
własnych wersji. Herdzin sięgnął po 
dobrze znane kompozycje z kanonu 
muzyki popularnej i rozrywkowej, 
pisząc je na nowo z jazzowym pazu-
rem, a Szcześniak dodał całemu pro-
jektowi soulowe zacięcie.
Kiedy zaczynał się koncert, słońce 
było już praktycznie schowane pod 
horyzontem, a ostatnie, ciepłe pro-
mienie leniwie wlewały się do Snu. 
W takiej scenerii wybrzmiały pierw-
sze akordy Yesterday The Beatles, 
a po sali zaczął nieść się głos Miet-
ka Szcześniaka, swoją barwą niemal 
otulający zasłuchaną publiczność.
Oprócz dzieł Lennona i McCart-
neya publiczność mogła tego wie-
czoru usłyszeć kompozycje Davida 
Bowiego, Erica Claptona, Marvi-

na Gaye i Steviego Wondera. Choć Szcześniak naj-
bardziej kojarzy się z soulem, funkiem, gospel czy 
popem, jednak na warszawskim koncercie nie za-
brakło też bluesowych momentów. Takim było wy-
konanie Satisfaction Stonesów, które brzmiało jak 
„wyciągnięte” wprost z nowoorleańskiego baru.
Muzycy pokazali, że w żadnym razie nie dają się za-
szufladkować w jednym gatunku. W oryginalnych 
aranżacjach Herdzina wspierali jak zwykle Robert 
Kubiszyn na gitarze basowej i kontrabasie oraz Ceza-
ry Konrad na perkusji. Wszystkie utwory, które wyko-
nali w Śnie, potraktowali bardzo osobiście, dzięki cze-
mu słuchacze byli często i mile zaskakiwani. Każdy 
z muzyków miał też chwilę, aby popisać się przed pub-
licznością solową wstawką, godną rasowego jazzowego 
tria, którym przez długie chwile stawał się ten band.
Całość dopełnił Mietek Szcześniak, wykonując ma-
teriał z dużą dozą swobody. Można wręcz powie-
dzieć, że momentami świadomie się nim bawił, na-
dając mu indywidualny wyraz.
Songs From Yesterday to piękny album i wyrazisty 
punkt w dyskografii obu liderów. Na żywo – sma-
kuje jeszcze lepiej. �
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Dokładnie miesiąc przed 50. rocznicą 
śmierci Krzysztofa Komedy w war-
szawskim Domu Kultury Kadr miał 
miejsce wyjątkowy koncert – seks-
tet Jana Ptaszyna Wróblewskiego 
zaprezentował własną interpretację 
wydanej w 1967 roku Komedowskiej 
Mojej słodkiej europejskiej ojczyzny. 
Dodatkowo, w programie znalazła 
się też... Halka Moniuszki.
Nie sposób nie zacząć relacji z kon-
certu, składającego się niemal 

w całości z programu poświęcone-
go Komedzie, od opisu tego, nieste-
ty mało znanego w Polsce, albumu. 
Krzysztof Komeda napisał Moją 
słodką europejską ojczyznę w 1967 
roku, jako ilustrację do wierszy 
między innymi Herberta i Miłosza, 
które sam wybrał. Przekład pol-
skiej poezji na język niemiecki wy-
konał Karl Dedecius. Płyta została 
wydana jedynie na zachodzie Euro-
py, a polskiej publiczności pozosta-

Marcin Czajkowski 

mczjk0@gmail.com

Jan Ptaszyn Wróblewski Sextet – Warszawa,  

DK Kadr, 23 marca 2019 r.

Mistrzowskie interpretacje
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ła praktycznie nieznana. Album, 
pod szyldem Meine Süße Europäis-
che Heimat zdobył serca niemie-
ckiej publiczności, która, jak wspo-
minał tłumacz, była zachwycona 
tym, że u Komedy każda melodia 
i każdy takt zgadzał się z rytmem 
słów wierszy.
Kompozycje Komedy nie były jed-
nak tylko muzyczną ilustracją poe-
zji – kilka tematów mogło z powo-
dzeniem funkcjonować osobno, co 
kompozytor wykorzystał, nagrywa-
jąc je później w dłuższych wersjach 
w Polskim Radiu. Kiedy natomiast 
Jan Ptaszyn Wróblewski postano-
wił sięgnąć po te utwory ponow-
nie, aby nagrać je ze swoim sekste-
tem, rozmyślnie nie wykorzystał 
tych radiowych wersji, by nie zro-
bić – jak mówił – „marnych powtó-
rzeń”. Na płycie Komeda. Moja słod-
ka europejska ojczyzna, wydanej 
w ubiegłym roku w ramach serii 
Polish Jazz, po raz pierwszy przed-
stawił całość w czysto instrumen-
talnej formie (recenzja albumu – 
JazzPRESS 1/2019). Przed koncertem 
w warszawskim Kadrze zwrócił 
jeszcze uwagę, że te trzynaście kom-
pozycji znajdujących się na albumie 
powinno być traktowane jako jed-
na suita jazzowa.
Nie dziwi zatem fakt, że niektó-
re utwory, czy też fragmenty utwo-
rów, to pełnoprawne formy jazzo-
we, zaś inne mogą wydawać się 
szczątkowe lub niedokończone. Tak 
czy inaczej – w Kadrze zespół Pta-
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szyna odegrał po mistrzowsku cały materiał, któ-
ry znalazł się na płycie. Nie stroniąc oczywiście od, 
naturalnych przecież dla jazzu, improwizacji, przez 
co nawet słuchacze znający najnowszy album seks-
tetu Ptaszyna, nie wyszli z koncertu zawiedzeni.
Na scenie, wraz z liderem, pojawił się zespół w skła-
dzie: Wojciech Niedziela na fortepianie, Robert 
Majewski na trąbce, Andrzej Święs na kontrabasie, 
Marcin Jahr na perkusji. Nie było Henryka Miśkie-
wicza, jednak na drugim saksofonie usłyszeć moż-
na było Łukasza Poprawskiego, który grał też na 
jednej z płyt albumu Komeda. Moja słodka europej-
ska ojczyzna.
Komedowski program był dość krótki, bo trwał 
około godziny, z tego też powodu, lider oświadczył, 
że złoży też hołd Stanisławowi Moniuszce, skoro, 
w związku z okrągła rocznicą urodzin kompozy-
tora, 2019 został okrzyknięty jego rokiem. Sekstet 
znakomicie poradził sobie z jazzową interpretacją 
Halki, podkreślając stojącą na wysokim poziomie 
melodykę oryginału.
Jan Ptaszyn Wróblewski niecały tydzień po koncer-
cie w warszawskim Kadrze obchodził 83. urodziny. 

Artysta jednak cały czas aktywnie 
koncertuje i udziela się medialnie, 
chociażby w sobotniej audycji Trzy 
kwadranse jazzu w radiowej Trój-
ce. Ten koncert udowodnił wszyst-
kim obecnym, że mimo zaawan-
sowanego wieku i wysiłku, który 
musi włożyć w każdy występ, inte-
lektualnie jest ciągle jak brzytwa – 
zachowując właściwy dla siebie dy-
stans i poczucie humoru.
Sala w Kadrze była pełna. Organi-
zatorzy dostawili też dodatkowo 
rząd krzeseł, aby pomieścić nawet 
tych, którzy przyjechali bez zaku-
pionego wcześniej biletu. Taka fre-
kwencja nie dziwi, przyjemnoś-
cią jest bowiem słuchanie na żywo 
wybitnych muzyków pod wodzą li-
dera, dzięki któremu polski jazz 
mógł wejść na poziom, który obser-
wujemy obecnie na różnych sce-
nach w naszym kraju. �
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Kiedy dotarła do mnie informa-
cja, że trio Saft / Swallow / Previ-
te wystąpi w warszawskim klubie 
12on14 dwukrotnie jednego wie-
czoru nie zdziwiłem się specjalnie. 
Taki skład, tuż po wydaniu nowej 
płyty, w raczej niewielkim klubie 
– pewnie bilety na pierwszy wy-
stęp rozeszły się w mgnieniu oka 
– pomyślałem. Zdziwienie poja-
wiało się dopiero potem, w dniu 
koncertu, kiedy okazało się, że za-
równo o 19:00 jak i o 21:30, delikat-
nie mówiąc, tłumów w klubie nie 
było… Koncert miał więc charak-
ter podwójnie elitarny – po pierw-

sze zagrała prawdziwa międzypo-
koleniowa (Safta i Swallowa dzieli 
ponad 30 lat) elita nowojorskiego 
jazzu, a po drugie wysłuchała go 
„garstka wybrańców”.
Choć frekwencja przełożyła się, 
moim zdaniem, na nieco chłod-
niejszą atmosferę niż bym się spo-
dziewał na takim koncercie w klu-
bie, to z pewnością nie miała ona 
wpływu na jakość gry. Muzycy, któ-
rych znamy z dziesiątek różnych 
konfiguracji potwierdzili swoją 
klasę w trio. Grupa zawiązała się 
kilka lat temu i wydała dotychczas 
trzy albumy: The New Standard 

Piotr Rytowski 

rytowski.jazz@gmail.com

The New Standard Trio: Saft / Swallow / Previte  

– Warszawa, 12on14 Jazz Club, 18 kwietnia 2019 r.

Nowojorskie trio na (podwójnie) 
elitarnym koncercie
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(2014), Loneliness Road (2017) i You Don’t Know The 
Life (2019). Dla przypomnienia – płyta z 2017 roku, 
nagrana z gościnnym udziałem Iggy’ego Popa 
znalazła się w ścisłej czołówce albumów roku 
JazzPRESSu. Podczas koncertu w klubie 12on14 ze-
spół przedstawił przekrojowy materiał, sięgając po 
utwory ze wszystkich wydawnictw. Pojawiły się 
też takie „smaczki” jak covery Alfie Burta Bachara-
cha czy piosenek pierwszego zespołu Billy’ego Gib-
bonsa, późniejszego założyciela ZZ Top.
Muzyka płynąca ze sceny potrafiła zniewolić słu-
chaczy swoim urokiem. Niezależnie od tego czy 
była to melodyjna ballada, czy ostry, niemal ro-
ckowy, utwór z potężną perkusją i kaskadami 
dźwięków granych na Hammondzie, było w tym 

po prostu… dużo muzyki. Brzmi to 
jak banał, ale myślę, że wielu słu-
chaczy zrozumie o co mi chodzi. 
Pomimo trzech silnych osobowo-
ści na scenie, trio grało w sposób 
bardzo organiczny. Nie przeszka-
dzało to jednak w tym, żeby każdy 
z muzyków pokazał swoją indywi-
dualność.
Ofensywny, pełen energii Bobby 
Previte umiejętnie lawirował po-
między zamaszystym, rockowym 
graniem a subtelnym, pełnym in-
wencji graniem w wyciszonych, 
akustycznych utworach. Steve 
Swallow – z pozoru nieco wyco-
fany, potrafił przebić się z drugie-
go szeregu niejedną wysmakowa-
ną, zagraną w tylko jemu właściwy 
sposób, solówką. Wreszcie Jamie 
Saft potrafiący wspiąć się na szczy-
ty melodycznego liryzmu na for-
tepianie, by za chwilę zaatakować 
słuchaczy potężną lawiną dźwię-
ków Hammonda. Zarówno każdy 
z muzyków jak i trio, jako grupa, to 
klasa sama w sobie. �
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Moją relację z ubiegłorocznego fe-
stiwalu Transition (JazzPRESS 
5/2018) zakończyłam nadzieją na 
mocny, polski akcent w kolejnej 
edycji. Będę musiała trzymać się tej 
nadziei trochę dłużej. Być może na-
dejdzie ten dzień, kiedy Mojo (orga-
nizator między innymi Transition 
North Sea Jazz Festival – przyp. MS) 
dostrzeże polską scenę muzyczną 
jako interesującą i wartą przedsta-
wienia nowej publiczności w Ni-
derlandach. Może nawet znajdzie 
się organizacja w Polsce, która ze-

chce zająć się promocją polskiej 
sceny muzycznej poza granicami 
naszego kraju? Tak, z widocznymi 
efektami dla polskiego jazzu, jak to 
dzieje się na przykład w Wielkiej 
Brytanii, czego efektem był pro-
gram tegorocznego Transition Fe-
stival 2019 w Utrechcie, na którym 
brytyjska scena reprezentowana 
była wyjątkowo dobrze.
W holenderskiej prasie powtarza 
się najczęściej stwierdzenie, że tyl-
ko ktoś z żelazną kondycją mógłby 
zobaczyć większość koncertów tego 

Małgorzata Smółka 

malgorzata@mmusic.eu

Transition Jazz Festival – Utrecht, TivoliVredenburg,  

6 kwietnia 2019 r.

Wybiórczo albo wcale
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festiwalu. Trzeba jednak przyznać, 
że mimo prawie czterech tysięcy 
widzów, udawało się całkiem swo-
bodnie poruszać się między pię-
trami i nie stać w kilometrowych 
kolejkach po kawę czy drinka. Sie-
dem poziomów w budynku, czę-
sto niedziałające ruchome schody 
i system wind, niezrozumiały dla 
mnie do dzisiaj, nawet po dobrych 
pięciu latach odwiedzania TivoliV-
redenburg... Na szczęście nie zapro-
szono tego dnia żadnej „wielkiej 
gwiazdy”…
Program ułożony był w tym roku 
wyjątkowo przyjaźnie dla mo-
ich upodobań, ale i tak nie zdoła-
łam dotrzeć na przynajmniej trzy 
koncerty, które chciałam zoba-
czyć. Rola sprawozdawcy przegra-
ła z duchem słuchacza, który nie 
pozwolił mi wyjść w połowie in-
teresującego występu tylko po to, 
aby pójść na inny. Myślę, że ten ro-
dzaj szacunku się muzykom nale-
ży. Nawet w konwencji festiwalu, 
na którym publiczność wchodzi 
i wychodzi w trakcie trwania kon-
certów.

Czego zobaczyć i usłyszeć nie 
byłam w stanie

Nie byłam na koncercie brytyjskiej 
saksofonistki Nubyi Garcii, któ-
rej muzykę określa się jako miks 
gospel, latin i soul z elementami 
grime, garage i dub, zaczerpnięte 
z nocnego życia Londynu. Według 
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niderlandzkiej gazety Volkskrant 
był to najprawdopodobniej najlep-
szy koncert tego festiwalu, w czasie 
którego piękne, melancholijne me-
lodie, zagrane z wielką starannoś-
cią, dawały słuchaczowi poczucie 
„ciepłej kołderki”.
Zabrakło mnie na występie brytyj-
skiego tubisty Theona Crossa, który 
zaproponował ciekawą alternaty-
wę dla tradycyjnego tria, wspoma-
gając się jedynie perkusją i sakso-
fonem. Szkoda, że koncert odbywał 
się już po odjeździe mojego ostat-
niego pociągu. Według różnych re-
lacji festiwalowych, był wyśmieni-
ty. A także, niestety, nie trafiłam 
na recital pochodzącej z Albanii 
Eliny Duni, która w Utrechcie za-
prezentowała solowe interpretacje 
muzyki pochodzącej z Bałkanów 
oraz utwory Jacques’a Brela i Alai-
na Oulmana.

Zmieniając szybko nastrój

Postanowiłam zacząć radośnie, 
funkowo i dlatego w całkiem spo-
rej Sali Ronda zjawiłam się na 
pierwszym zespole tego wieczoru, 
którym był Arp Frique & Family, 
czyli egzotyczny projekt Nielsa Nie-
uborga, inspirowany wpływami 
afrykańsko-karaibskimi. Z gościn-
nym występem legendy, pochodzą-
cego z Surinamu flecisty Ronalda 
Snijdersa. Gość wprowadził w ten 
kolorowy bałagan nieco ładu, ale 
dla mnie wciąż było zdecydowanie 

zbyt chaotycznie. Przekonałam się, że to jednak nie 
jest przekaz muzyczny dla mnie.
Do zapełnionej po brzegi Sali Hertz musiałam od-
stać trochę w kolejce, aby usłyszeć formację wiolon-
czelisty Erika Friedlandera – Throw a Glass. I tego 
w tym momencie było mi trzeba! Minimalizm, 
ciekawe harmonie, melodyjność i wirtuozeria na 
światowym poziomie. Przy fortepianie towarzy-
szył wiolonczeliście niezwykły Uri Caine, na ba-
sie Mark Helias, a na perkusji Ches Smith. Kwartet, 
który zagrał tego wieczoru potwierdził moje rosną-
ce uwielbienie dla wiolonczeli w jazzie.
Festiwale mają to do siebie, że bardzo szybko moż-
na zmienić nastrój. Również ten muzyczny. Wróci-
łam do Rondy, aby raz jeszcze usłyszeć klawiszowca 
Kamaala Williamsa. Stałam bardzo blisko, dotyka-
jąc sceny, która wibrowała od uderzeń perkusji Jos-
ha McKenzie’ego i groove’u basu Pete’a Martina. To 
ten rodzaj muzyki, która wdziera się w każdy zaką-
tek ciała, a kiedy już wychodzi się z sali koncerto-
wej, ciągle czuje się ten rytm i ogień. Co za energia, 
lekkość, czystość dźwięków. Nie sądziłam, że coś ta-
kiego tak mi się spodoba.
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Mélanie De Biasio to belgijska wokalistka, na któ-
rej nazwisko natrafiałam już wielokrotnie w róż-
nych artykułach prasy muzycznej, dlatego bardzo 
byłam ciekawa jej występu. Wymagało to cierpli-
wości, bo zespół długo przeprowadzał soundcheck. 
Na scenie, bardziej w cieniu niż w światłach reflek-
torów, zabrzmiał jeden z najczystszych głosów, ja-
kie usłyszałam w życiu. Głos, który hipnotyzuje, 
wciąga, pochłania całkowicie. Było jednak w tym 
koncercie coś tak bardzo negatywnego, ciemnego, 
że wyszłam w połowie. Trudno mi to określić, ale 
mimo tego genialnego, zjawiskowego głosu, woka-
listka przekazywała publiczności tak bardzo złą 
energię, że dla mnie było to nie do ogarnięcia. Po-
szukam jej płyt. Może tak będzie bezpieczniej? Na 
perkusji zagrał Aarich Jespers, na basie Axel Gila-
in, a na fortepianie i syntezatorach Matthieu Van.

Jasna energia

Mathias Eick Quintet to kolejna propozycja wy-
twórni ECM, której 50-lecie powstania świętowano, 
w całkowicie dedykowanej jej artystom tego wieczo-
ru, Sali Hertz. Oprócz wspomnianego przeze mnie 
już Erika Friedlandera, wystąpił tutaj również ze-
społ Enrica Ravy oraz Shai Maestro Trio.
Mathias Eick to trębacz pochodzący z Norwegii. Na 
Transition przywiózł ze sobą niesamowitych muzy-

ków. Zagrali z nim: Andreas Ulvo 
na fortepianie, Audun Erlien na 
basie, Håkon Aase na skrzypcach 
i Olaf Olsen na perkusji. Jeśli chodzi 
o tego ostatniego... Nigdy w całym 
swoim muzycznym doświadczeniu 
nie widziałam tak zawieszonych ta-
lerzy w zestawie jazzowym! Olsen 
wyglądał jak z zupełnie innej baj-
ki i zafascynował mnie całkowi-
cie. Piękne melodie, wokalizy lide-
ra, cudownie zabierające słuchacza 
w inny wymiar, ciepła barwa in-
strumentu i – jakoś tak bardzo zna-
jome brzmienie skrzypiec sprawiły, 
że mocno, długo i głośno biłam bra-
wo na zakończenie.
Moim ostatnim koncertem tego 
wieczoru był występ, na który naj-
bardziej czekałam. Michel Cami-
lo & Tomatito. Dla niektórych to 
był koncert typu „ale to już było”, 
mało ciekawy, bezpieczny, niew-
noszący nic nowego. Dla mnie to 
kwintesencja muzyki i tego, cze-
go, jako słuchacz, szczególnie w tej 
chwili na widowni oczekuję. Ener-
gii jasnej, dobrej, radosnej, wzbu-
dzającej emocje. Takie, które spra-
wiają, że jest mi lepiej, lżej. O tym, 
że obaj panowie są genialnymi in-
strumentalistami nie ma co pi-
sać. Z faktami się nie dyskutuje. Za 
to radość, którą muzycy podzieli-
li się z nami, słuchaczami zgroma-
dzonymi w Grote Zaal (Dużej Sali 
– tł.MS.) to przeżycie, które trudno 
opisać. Zakończyłam Transition Fe-
stival 2019 bardzo pozytywnie. �
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Aya Al Azab: Odbierając Frydery-
ka, powiedziałeś „Trójmiasto gó-
rą!” – bardzo to symboliczne, poka-
zuje, jaki masz stosunek do swoich 
osiągnięć... Nie podziękowałeś ro-
dzicom, ukochanej czy nauczycie-
lom, zaznaczyłeś, że jest to osiąg-
nięcie nie tylko jednostki.

Emil Miszk: Taka reakcja i posta-
wa jest typowa dla Trójmiasta. Tym 
jest zbudowane Trójmiasto. Nie 
wyłącznie jednostkami, choć też, 
bo one ciągną całość. Nagroda jest 
dla całego zespołu. Inna sprawa, 
że trochę denerwuje mnie fakt, że 
w mediach w ogóle nie mówi się, za 

co dostałem Fryderyka – nie pada 
nazwa płyty Don’t Hesitate! ani ze-
społu Emil Miszk & The Sonic Syn-
dicate... Bez chłopaków nie dałbym 
rady tego zrobić. Akurat na mnie 
trafiło, bo nagrałem debiut w do-
brym czasie. Ale to jest nagroda 
trójmiejska. 

Porozmawiajmy o tej zespołowości.

U nas przede wszystkim pracuje 
się zespołowo. Nie ma takiej możli-
wości, że gdy jeden z nas nie może 
zagrać danego koncertu, to popro-
simy o zastępstwo – będą pieniądze 
i to wystarczy. Nie, bo dla nas waż-

Emil Miszk – trębacz, kompozytor, aranżer, przedstawiciel młodej trójmiej-

skiej sceny jazzowej. Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku. Tegorocz-

ny laureat nagrody „Fryderyk” w kategorii jazzowego fonograficznego de-

biutu roku za płytę Don’t Hesitate!, którą nagrał wraz ze swoim oktetem.

Emil Miszk współpracował z takimi artystami starszych pokoleń, jak Leszek 

Kułakowski, Sławek Jaskułke, Tymon Tymański i Wojtek Mazolewski. Współ-

tworzy wiele formacji związanych z trójmiejskim środowiskiem muzycznym: 

Algorhythm, Sławek Jaskułke Sextet, Jan Konop Big Band, Dominik Bukow-

ski Quartet, Critical Level Piotra Kułakowskiego, Michał Bąk Quartetto, Kamil 

Piotrowicz Sextet oraz kwartet trąbek barokowych Tubicinatores Gedanen-

ses. Jest w gronie muzyków prowadzących niezależną wytwórnię Alpaka 

Records.

Towarzysko musi się 
zgadzać

Aya Al Azab 

aya.alazab@radiojazz.fm
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ny jest zespół jako całość. Wolimy odwołać lub nie 
zgodzić się na koncert. Nawet jeśli miałby to być 
bardzo ważny festiwal, to najwyżej spróbujemy za-
grać za rok. Czerpiemy wszystko małą łyżeczką, na 
spokojnie.
Nie zależy mi na tym, aby szybko osiągnąć suk-
ces, bo wtedy szybko można z tego szczytu spaść. Za 
chwilę przyjdą nowe pokolenia, bardziej wytreno-
wane instrumentalnie i wyszkolone pod względem 
promocyjnym, marketingowym. Jestem przekona-
ny – i myślę, że moi koledzy również – że gdy wej-
dziemy bez pośpiechu na pewien poziom, to nie bę-
dzie już siły, żeby nas z niego zepchnąć, ale tylko 
wtedy, gdy zrobimy to rozsądnie, a nie zachłannie.
Tak samo jest w Algorhythmie – nie ma teraz takiej 
opcji, żeby któryś z nas zdecydo-
wał się odejść z zespołu. Jeste-
śmy zbyt blisko ze sobą i mamy 
wspólny cel do zrealizowania. 
Inna sprawa jest w moim okte-
cie, nie jesteśmy wszyscy tak bli-
sko, tu dopuszczam zastępstwa. Zdaję sobie spra-
wę, że w tym przypadku będziemy grać mniej. To 
osiem osób i trudno zsynchronizować terminarze 
tak licznej, aktywnej grupy muzyków.

Są muzycy, którzy przeświadczeni są o  potrzebie 
wykorzystania momentu, który jeśli się pojawi, to 
tylko raz, więc należy o niego walczyć.

W ogóle nie uznaję takiej zasady. Nie ma dla mnie 
czegoś takiego jak moment. Jeśli robisz coś konse-
kwentnie, to prędzej czy później to odpali. I odpali 
tak, że nie będzie takiej siły, która mogłaby spowo-
dować, że przestaniesz grać i tworzyć. Patrzę na na-
szych starszych starszych kolegów – robią swoje cały 
czas, łączą się w wielu różnorodnych składach, dla 
nich jazz jest nieograniczonym i otwartym źródłem. 
I to mnie w nim pociąga. Czyli świadomość, że mogę 

grać z różnymi muzykami, zrobić 
projekty niekoniecznie zamknięte 
w ramach formy, niekoniecznie tyl-
ko z muzykami z Trójmiasta. Cho-
ciaż to z nimi gra mi się najlepiej, 
bo mamy takie samo podejście – 
podchodzenia do „kariery” na luzie. 
Jak nie teraz, to za rok zagramy na 
danym festiwalu, a jak nie w przy-
szłym, to za dwa lata...

Jak to się dzieje, że mimo tak silnych 
indywidualności, którymi scena 
Trójmiejska może się szczycić, wciąż 
udaje się wam być zwartą grupą?

Po pierwsze, nie traktujemy nikogo 
z góry; po drugie wyznajemy wza-
jemny szacunek – do własnej pra-
cy, umiejętności (nikt ich nie kwe-
stionuje) i do współpracy. Po trzecie, 
mimo pewności siebie, nie mamy 
rozbujanego ego. Nikt nie przekro-
czył granicy pewności siebie i nie 
potraktował reszty gorzej. Nie ma 
miejsca w Trójmieście na rozbujane 
ego, bo nie jest to tutaj atrakcyjne.

Jak w takim razie, mimo tej zespo-
łowości, udaje się wam zachowy-
wać indywidualizm estetyczny?

To zależy tylko od chęci, od potrzeby 
zrobienia czegoś własnego. W mo-

Akurat na mnie trafiło, bo na-
grałem debiut w dobrym czasie
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im przypadku wynikało to z egoi-
stycznej potrzeby założenia własne-
go projektu. Chciałem zrobić coś dla 
siebie. To jest potrzebne i zdrowe.
Ale bez chłopaków bym tego nie 
zrobił. Emil Miszk & The Sonic Syn-
dicate to tylko nazwa, moja kon-
cepcja, ale nie oznacza ona, że od 
początku do końca wszystko zale-
ży ode mnie. Ci, którzy ze mną gra-
ją, wiedzą, że nie będę im kazał grać 
wszystkiego tak, jak chcę, wszyst-
kiego z nut i że nie będę im narzucał 
swojego planu. Każdy ma wolność 
interpretacji, sposobu zagrania. To, 
co jest napisane, jest ważne, ale nuty 
to tylko pretekst do spotkania. To-
warzysko musi się zgadzać!
Za to na następnej płycie będzie 
więcej konkretnych partii, będzie-
my przestawiać napisane fragmen-
ty i żonglować nimi i na tej kanwie 
odbywać się będzie improwizacja. 
Tęsknię za dużą ilością nut. Myślę, 
że jest to jakieś moje przyzwyczaje-
nie z „klasyki”.

Czyli taka trochę kontrolowana 
improwizacja?

Tak, w oktecie jest obowiązkowa. 
Na tym etapie, na którym jeste-
śmy, pewna kontrola musi istnieć. 
Każdy z chłopaków jest doskona-
łym improwizatorem, ale jako ca-
ły zespół – ze względu na silne oso-
bowości – całkowita improwizacja 
nie działa. A nie chcę też nikogo 
tłamsić, bo to jest niezdrowe i złe. 

Więc najlepszym sposobem jest położenie komuś 
na pulpicie nut, żeby je realizował.
Wracając do pytania o indywidualizm estetyczny. 
Sekretem jest to, że gramy swoje, ale w granicach 
koncepcji kompozytora, autora projektu. Każdy po-
zostaje sobą i w obrębie koncepcji lidera konkret-
nego zespołu może realizować siebie, dzięki czemu 
rozwija się indywidualnie. Zespoły młodej sce-
ny Trójmiasta mają własne brzmienia, własne na-
stroje, stąd takie zróżnicowanie, przy czym równo-
cześnie każdy z nas w każdym z tych projektów ma 
swobodę wypowiedzi.

Postanowiłeś zadebiutować jako lider w  oktecie. 
Skąd ten pomysł? Od początku wiedziałeś, że chcesz 
napisać kompozycje dla takiego dużego składu?

Tak, widziałem swoją muzykę konkretnie w okte-
cie. Jestem zafascynowany zespołami takimi jak 

fot. Lech Basel
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Steve Coleman And Five Elements czy Steve Leh-
man Octet. Nosiłem się z zamiarem zrobienia cze-
goś dużego. Projekty, w których gram, to kwartety 
– Dominika Bukowskiego i Algorhythm – i seks-
tety – Kamila Piotrowicza, Sławka Jaskułkego. Nie 
miałem jeszcze dużego zespołu i korciło mnie, żeby 
go założyć. A że wyrosłem z tradycji bigbandowej, 
pierwsze kroki stawiałem w big-bandzie, to cały 
czas siedziała we mnie potrzeba napisania kom-
pozycji o szerokim brzmieniu. Chciałem mieć swój 
zespół, który by te elementy big-bandu posiadał.

Materiał z  twojej autorskiej płyty Don’t Hesitate! 
zabrzmiał po raz pierwszy już w 2017 roku podczas 
twojego koncertu dyplomowego. Mimo to poczeka-
łeś z nagraniem i sformalizowaniem tych kompo-
zycji. Dlaczego?

Wyszło to całkowicie naturalnie. 
Nie myślałem nad tym, kiedy szyb-
ko wydać płytę. Nie traktowałem te-
go w kontekście wykorzystywania 
odpowiedniego momentu. W ogóle 
nie myślę w takich kategoriach. Je-
stem świadomy tego, że nie mam na 
wyłączność ludzi, z którymi gram. 
Zawsze powtarzam: „na spokojnie”. 
Zresztą, dobrze, że odczekałem. Ma-
teriał, który zagraliśmy w czerwcu, 
nie był dopracowany, docieraliśmy 
się jeszcze w ramach składu.

Po raz kolejny podkreślasz to, że 
należy podchodzić do płyt i  kon-
certów na spokojnie. Czy pokora 
i cierpliwość to dobre cechy w mu-
zycznym świecie?

Chodzi mi o to, żeby znać swoje 
miejsce. Bo pewnie też zauważyłaś, 
że z różnymi osobami na różnym 
poziomie się rozmawia. Jestem tro-
chę kameleonem, jeśli chodzi o ob-
cowanie z ludźmi. Potrafię się do-
brze dostroić, nie jestem arogancki, 
ale też nie jestem mrukiem siedzą-
cym w szafie. Próbuję znaleźć złoty 
środek, zbalansować swoją postawę. 
Także w rzeczywistości muzycznej.

To jaki jesteś naprawdę? Bez próby 
dostosowania się i  wyśrodkowa-
nia w społecznych relacjach?

Myślę, że jestem po prostu w porząd-
ku gościem, sympatycznym kum-
plem, który lubi zażartować, ale też fo
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porozmawiać na poważne tematy – 
zbalansowanym. Wiem, na co mnie 
stać. Nie szukam konfliktów, jak isk-
rzy, to wychodzę, nie próbuję nikogo 
do siebie na siłę przekonać.
Może jeszcze jestem na etapie po-
szukiwania swojej osobowości. 
Nikt nie powiedział, że trzeba być 
już gotowym i zdefiniowanym. 
Może będę tego szukał całe ży-
cie. I dobrze! Szukanie jest dobre. 
Stwierdzenie, że coś się znalazło, 
jest potwierdzeniem braku pro-

gresu. Wszystko się zmienia. Jedy-
ną stałą w naszym życiu są zmiany. 
Niczego nie można być pewnym, 
nawet siebie. Oczywiście świado-
mość własnych wartości, wiara we 
własne umiejętności są potrzebne, 
ale niekoniecznie pewność siebie, 
która może być zgubna.

Minął rok od twojego debiutu pły-
towego. Sprawdziłeś się jako li-
der i  kompozytor, czego dowodem 
są pozytywne recenzje i  Fryderyk. 
Chcesz kontynuować ten projekt? 
A może prowadzić mniejsze składy?

Właśnie nie do końca się sprawdzi-
łem jako lider, bo nie gramy koncer-
tów. Nie załatwiam ich. Przez ponad 
rok zagraliśmy tylko trzy koncerty, 
więc chyba tu się nie sprawdziłem. 

Nie jestem bookerem z krwi i kości, żeby kogoś mę-
czyć dzień w dzień. Jak ktoś nie chce, żebyśmy grali, 
to nie. Spokojnie, mam co robić.

Miałam na myśli raczej lidera jako autora – włas-
nej muzyki czy prowadzonej przez siebie formacji. 
Czyli niezależnie od koncertowania lub nie z  do-
tychczasowym materiałem – planujesz wydanie 
następnej autorskiej płyty?

Planuję! W marcu przyszłego roku!

Może więcej konkretów?

Jesień jest zawsze aktywna, więc 
w zimę zapewne wejdziemy do 
studia, żeby wiosną zrobić pre-
mierę.

Mam dużo pomysłów na nowy materiał. Będzie tro-
chę inny niż z Don’t Hesitate! Teraz sporo działam 
w zespole Tubicinatores Gedanenses (zespół grają-
cy muzykę dawną – przyp. A.A.), z którym właśnie 
skończyliśmy nagrywać drugą płytę. Gram tam na 
historycznej trąbce, przeżywam ponownie fascyna-
cję Bachem, co inspiruje mnie do użycia pewnych 
elementów muzyki dawnej w jazzowej materii. Za-
tem pewnie pójdę kluczem Jana Sebastiana Bacha, 
tę technikę kompozytorską i polifonię przeniosę na 
grunt muzyki jazzowej, współczesnej, improwizo-
wanej. Chcę się skupić na relacjach między epoka-
mi, przemielić je po swojemu i przełożyć na oktet.

Właśnie wyprzedziłeś moje pytanie! A czy to po-
łączenie oznaczać będzie również użycie instru-
mentów historycznych? Jest możliwe w ogóle gra-
nie na nich jazzu?

Tak, jest się bardziej ograniczonym technicznie, 
ale jest możliwe. Na trąbce historycznej gram na 

Czerpiemy wszystko małą ły-
żeczką, na spokojnie
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najnowszej płycie Algorhythmu, Termomix. Już 
od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem, aby 
spróbować swoich sił z trąbką historyczną we 
współczesnym kluczu. I chyba jest fajny efekt, cie-
kawie to brzmi, dodaje inny kolor. Ale równocześ-
nie trzeba takie próby (zastosowanie historycznych 
instrumentów) traktować symbolicznie. Chodzi 
o kombinowanie z barwą, a nie udowadnianie 
swoich możliwości i techniki.

Obroniłeś trzy prace magister-
skie, skończyłeś trąbkę jazzo-
wą, klasyczną i barokową. Często 
wspominasz o  szkoleniu techni-
ki, wiele ćwiczysz. Nie obawiasz 
się przekroczenia granicy między 
pustą wirtuozerią a  artystycz-
nym, szczerym wyrazem? Zdaję sobie sprawę z roli, 
jaką odgrywa technika instrumentalna w wyraża-
niu emocji, ale czy zbyt konsekwentne podążanie za 
perfekcją nie może przerodzić się w coś niebezpiecz-
nego, coś co przyćmi istotę muzyki?

Mam świra na punkcie techniki. Często mówię 
o sobie, że jestem komandosem. Prawie 20 lat ćwi-
czeń, bycia w szkole. Nie wiem, czy mogę nazwać 
siebie niewolnikiem techniki, ale jestem bardzo 
skoncentrowany na tym, żeby granie było jak naj-
mniejszym kosztem, jeśli chodzi o siłę. Technika 
równa się swoboda, więc zawsze lepiej mieć du-
żo tej swobody. Można to porównać z oczytaniem 
mówcy czy pisarza, im więcej przeczyta, tym ła-
twiej i piękniej się wysławia i używa większego 
zakresu słownictwa. Technika powoduje, że mo-
żesz opowiadać o tym samym, ale w inny sposób. 
Dla mnie podążanie za techniką nigdy nie będzie 
ograniczeniem siebie, wręcz przeciwnie. 
Po drugie i najważniejsze, należy potrafić korzy-
stać z techniki. Przed byciem niewolnikiem tech-

niki chroni mnie to, że nie chcę 
udowadniać swoich umiejętności 
w pierwszej minucie koncertu. Bo 
chyba nie chodzi w muzyce o to, że-
by swoje umiejętności od razu wy-
kładać. Technika gry na trąbce to 
moment rozpoczęcia dźwięku i za-
kończenia go. To wszystko, co jest 
pomiędzy wdechem a wydechem 

i zakończeniem tego dźwięku. 
Więc dla mnie granie techniczne 
oznacza granie pięknym brzmie-
niem, aż się niebo otwiera. I ja do 
tego dążę.

Czyli grunt to rozsądne użycie na-
rzędzia, jakim jest technika?

Trzeźwe spojrzenie na granie, 
technikę i wykorzystywanie jej. Ja 
po prostu codziennie od iluś tam 
lat pracuję nad tym, żeby wszyst-
ko dobrze brzmiało, wszystko do-
brze działało i żebym się nie mę-
czył. Nie może być tak, że w wieku 
29 lat po koncercie schodzę sty-
rany. Co będzie za kolejne 20 lat? 
Pracuję nad tym, żeby jak najdłu-
żej grać, bo chcę grać do końca ży-
cia. To jest moja technika. To jest 
mój cel. �

Nie zależy mi na tym, aby 
szybko osiągnąć sukces, bo wte-
dy szybko można z tego szczytu 
spaść
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Mery Zimny: W końcu, po długim 
czasie nagrywania i  grania z  za-
granicznymi artystami, zdecydo-
wałeś się na kolejny ważny krok 
– płytę w polskim składzie. Co cię 
do tego skłoniło?

Adam Bałdych: Po udanej współ-
pracy z Yaronem Hermanem 
i ostatnio z Helge Lien Trio posta-
nowiłem stworzyć polski kwartet, 
z którym mógłbym eksperymen-
tować i podjąć nowe wyzwania. 

Materializując świat  
wewnętrzny

Mery Zimny 

maria.zimny@gmail.com

Adam Bałdych to artysta, który nieustannie poszukuje, rozwija się i szuka nowych kon-
tekstów dla swojej muzyki. Choć odniósł już ogromny sukces, nie spoczywa na laurach 
i niestrudzenie pracuje nad tym, by kolejne albumy były kolejnymi ważnymi etapami na 
jego drodze. Najnowszą płytą Sacrum Profanum powrócił do źródeł, ale na swój włas-
ny, indywidualny sposób.
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Do współpracy zaprosiłem Krzysztofa Dysa, Mi-
chała Barańskiego i Dawida Fortunę. Ich niezwy-
kłe osobowości pchnęły moją muzykę w niezna-
ne mi dotąd rejony, a to jest dla mnie najbardziej 
fascynujące. Jednocześnie jasno określiłem temat 
nowej płyty, który zaproponowałem mojej wy-
twórni ACT. Jej szef Siggi Loch dostał nasze na-
grania z koncertu i bardzo spodobał mu się po-
mysł, aby zrealizować Sacrum Profanum właśnie 

z tym kwartetem. Cieszę się z tej 
decyzji, ponieważ uważam swo-
ich kolegów z zespołu za wybit-
nych artystów, którzy wnoszą 
wielką wartość do tego wydawni-
ctwa.

Do niedawna długo i  intensyw-
nie koncertowałeś z  Norwegami. 
Muzyka skandynawska słynie ze 
specyficznego klimatu, brzmie-
nia i przestrzenności. Czy podjęcie 
współpracy z  polskimi artystami 
spowodowane było też poszukiwa-
niem trochę innych brzmień i in-
nego rodzaju ekspresji?

Zawsze wielką inspiracją był dla 
mnie Miles Davis. Przez całe ży-
cie na nowo definiował swoją mu-
zykę i ja również poszukuję arty-
stów, z którymi mógłbym swoją 
osobowość wyrazić w nowej for-
mie. Z Helge starałem się znaleźć 
punkty styczne dwóch odmien-
nych kultur, które reprezentuje-
my. Z moim nowym kwartetem 
czuję niezwykłą spójność estety-
ki i zrozumienie. Z drugiej strony 
mamy bardzo różne osobowości, 
które się uzupełniają i poszerza-
ją brzmienie zespołu. To ciekawy 
efekt połączenia ludzi z nieco od-
miennych muzycznych światów, 
którzy odnajdują dla siebie wspól-
ny mianownik. 

Kolejna różnica jest taka, że sam 
stworzyłeś nowy zespół z  muzy-fot. Katarzyna Stańczyk
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ków, których znałeś i  z  którymi 
wcześniej grywałeś. To zupełnie no-
wa sytuacja, odmienna od pracy 
w  istniejącym już, sprawnie funk-
cjonującym zespole. Ta kwestia 
również miała dla ciebie znaczenie?

Zdecydowanie tworzenie czegoś 
u podstaw jest wyzwaniem, ale 
nie posiadając punktu odniesie-
nia, można stworzyć nową jakość 
i właśnie o to mi chodziło. Od same-
go początku mówiłem chłopakom, 
jak bardzo zależy mi, aby wzięli od-
powiedzialność za brzmienie kwar-
tetu, aby dali wyraz swoich osobo-
wości. Ja nadaję temu kierunek, ale 
wiatr w żagle wieje z czterech stron 
świata i jest dość porywisty.

Z  drugiej strony muzyka, którą 
nagrałeś na Sacrum Profanum, jest 
bardzo intymna. W  tym kontek-
ście to, z kim nagrywasz, odgrywa-
ło dużą rolę?

Myślę, że od jakiegoś już czasu two-
rzę albumy, które bardzo świa-

domie czerpią z historii mojego życia, z wartości, 
które są dla mnie ważne, z obserwacji świata i czło-
wieka. Aby realizować takie projekty, trzeba mieć 
obok siebie osoby, którym można zaufać i na któ-
rych można polegać. Nasza relacja ma ogromny 
wpływ na muzykę, a muzyka na nas. To ważna sfe-

ra naszego życia i podchodzę do 
niej z wielką odpowiedzialnoś-
cią i uwagą.

Czy muzyka sakralna, ponad 
pięknem i  emocjonalną harmo-
nią, którą niesie, miała dla ciebie 
jeszcze jakieś dodatkowe znacze-
nie? W  końcu to ogromne dzie-
dzictwo, historia, a  dla muzyki 
europejskiej jej fundament. To 
muzyka, której założeniem było 

zbliżenie człowieka do Boga. Czy te konteksty – hi-
storyczno-duchowe – były dla ciebie ważne?

Muzyka sakralna, bez względu na to, czy średnio-
wieczna, czy współczesna, ma dla mnie wspólny 
mianownik. Jest formą modlitwy, relacji z Bogiem, 
który jest twórczy. Bez względu na to, czy słucham 
Hildegardy z Bingen, czy Sofii Gubaiduliny, czuję to 
samo źródło natchnienia, które mnie porusza. Kie-
dy po raz pierwszy sięgałem po muzykę sakralną 
na albumie z Yaronem Hermanem, był to dla mnie 
wyraz tradycji, w której wyrastałem. Dziś na albu-
mie Sacrum Profanum staram się potraktować ją 
jako owoc duchowego wzrastania, poszukiwania 
głębi i harmonii w moim życiu. Jednocześnie eks-
perymentując z formą wyrazu, bardzo chciałem, 
aby moja wypowiedź była wpisana w realia i doko-
nania współczesnej muzyki.

Hildegarda z Bingen i Thomas Tallis – ich utwory 
pojawiały się już wcześniej w twoim repertuarze, 

Zawsze wielką inspiracją był 
dla mnie Miles Davis. Przez całe 
życie na nowo definiował swo-
ją muzykę i  ja również poszu-
kuję artystów, z  którymi móg-
łbym swoją osobowość wyrazić 
w nowej formie
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teraz znów do nich wracasz. Są też kompozycje, 
których wcześniej nie wykorzystywałeś – Gregorio 
Allegri ze swoim najsłynniejszym dziełem Misere-
re i polski akcent – Bogurodzica. Jak dobierałeś ten 
repertuar? Upodobanie, miłość do twórców czy 
konkretnych utworów, a może jeszcze coś innego?

Poszukiwałem utworów, których piękno mnie po-
rusza. To najważniejsze kryterium. Chciałem pod-
jąć wyzwanie ich odważnej reinterpretacji. My-
ślę, że to jedno z założeń płyty – odkryć nieznane 
w czymś tak dobrze znanym, wpisanym w świado-
mość słuchaczy.

Dlaczego obok kompozycji re-
prezentujących dawną muzykę 
sakralną pojawia się współczes-
na, awangardowa Gubaidulina?

Sofia Gubaidulina również two-
rzy w nurcie muzyki sakralnej, 
ale w bardzo współczesny sposób. Mimo języka 
muzycznego odmiennego od tego, którym posłu-
guje się reszta kompozytorów, jej utwory mają sil-
nie duchowy charakter. To dowód, że tematyka sa-
kralna może być realizowana w nowatorski sposób, 
improwizowany, bardzo osobisty, poza stereotypa-
mi. Dodatkowo Gubaidulina miała w swojej twór-
czości epizody współpracy z muzykami jazzowymi 
i słychać to w utworze napisanym na orkiestrę i al-
tówkę, z którego skorzystałem. Cieszę się bardzo, bo 
jestem bodaj pierwszym muzykiem jazzowym, któ-
ry otrzymał od niej pozwolenie na przearanżowa-
nie i osobistą interpretację jej dzieła, a znana jest 
ze szczególnej dbałości o sposób wykonywania jej 
muzyki.

Połowę materiału na albumie stanowią two-
je kompozycje. Starałeś się nimi w  jakiś sposób 

nawiązać do muzyki sakralnej? 
Czy wręcz przeciwnie, może jest 
to nawiązanie do tytułu Sacrum 
Profanum, który przeciwstawia 
pierwiastek duchowy temu ludz-k duchowy temu ludz- duchowy temu ludz-
kiemu. Czy zatem „profanum” by-
łoby twoją odpowiedzią na muzy-
kę sakralną?

Tytuł niczego nie przeciwstawia. 
Wręcz przeciwnie: między słowa-
mi „sacrum” i „profanum” nie ma 
żadnego znaku, są tak samo waż-

ne, równie istotnie, współistnie-
jące. Chciałem, aby ludzka sfera 
profanum, czyli potrzeba ekspre-
sji jednostki, czerpała z duchowego 
źródła, aby te dwie sfery przenika-
ły się. Moje kompozycje pisane były 
w oparciu o brzmieniowe założe-
nia albumu, ale często są przeciw-
wagą dla kompozycji sakralnych. 
Wraz z zespołem szukaliśmy spo-
sobu na ujednolicenie całości dzię-
ki spójnej interpretacji.

Nie tylko na tej płycie, ale już 
wcześniej słychać było, że muzyka 
klasyczna, jako punkt odniesie-
nia, jest dla ciebie ważna. Zbunto-
wany w młodości artysta z czasem 

Nie posiadając punktu odnie-
sienia, można stworzyć nową 
jakość i właśnie na tym mi za-
leżało
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dostrzega wartość, jaką ona nie-
sie? Pytam, bo tobie kiedyś, w cza-
sach szkoły muzycznej, było nie po 
drodze z  tą sformalizowaną, kla-
syczną edukacją.

Wiele lat temu zbuntowałem się 
przeciwko muzyce klasycznej. 
Skończyło się to wydaleniem ze 
szkoły muzycznej. Był to niezbęd-
ny krok ku odnalezieniu mojej 
własnej muzycznej drogi i własne-
go sposobu myślenia. Pragnąłem 
odejść jak najdalej od tego, czym 
skrzypce są w świadomości ota-
czającego mnie muzycznego świa-
ta. Długa droga pchnęła mnie osta-
tecznie z powrotem do źródła, ale 
z bardzo indywidualnym podej-
ściem do muzyki poważnej. Na-
uczyłem się traktować tę muzykę 
bez zbędnego patosu, odkrywając 
ją w osobisty sposób. Bardzo cenię 
rzeszę wykonawców, którzy wkła-
dają wiele sił w historyczne wy-
konawstwo muzyki, zachowując 
jej pierwotny kształt. Ja jako im-
prowizator staram się nadać mu-
zyce, nad którą pracuję, kształt in-
dywidualny, bez względu na to czy 
sam ją komponuję, czy interpretu-
ję. Muzyki używam w celu zma-
terializowania mojego świata we-
wnętrznego. 

Nagrywając muzykę na Sacrum 
Profanum użyłeś skrzypiec rene-
sansowych, które często też wy-
korzystujesz na swoich koncer-

tach. Opowiedz o tym instrumencie. Czym różni 
się od standardowych skrzypiec, jakie inne, no-
we efekty czy brzmienia można na nich uzyskać. 
I  w  końcu – jak wszedłeś w  posiadanie tego in-
strumentu?  

Skrzypce renesansowe, których używam, zdoby-
łem w Austrii od młodego i ambitnego lutnika. Po 
jednym z koncertów pokazał mi swoje dzieło, a ja 
zakochałem się w ich brzmieniu. Już wcześniej 

fot. Jarek Wierzbicki
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dużo grałem metodą pizzicato, a na tym instru-
mencie mogłem uzyskać głębokie brzmienie szar-
piąc struny palcami. Skrzypce renesansowe mają 
kształt altówki i strojone są septymę małą niżej niż 
skrzypce. Używam strun jelitowych, co nadaje im 
unikalnego brzmienia. Gram na nich prawie wy-
łącznie pizzicato, co w literaturze muzyki poważnej 
nie ma precedensu, bo ta technika uważana jest za 
drugorzędną. Myślę o skrzypcach jak o czystej kar-
cie, którą można zapisać na nowo, wywracając pro-
porcję ich technicznego stosowania. 

Czego w  tej chwili poszukujesz 
w  muzyce? Może to specyfika 
„tematu” nowej płyty, ale wyda-
je się, że kontemplacja, skłania-
nie się bardziej ku ciszy i  pew-
nej oszczędności, przeważają nad 
wirtuozowskimi, szalonymi po-
pisami, z  których między inny-
mi słyniesz.

Wirtuozeria może przejawiać się w nowy spo-
sób – ilością zastosowanych technik gry, brzmień, 
zmienną dynamiką i ciągłym operowaniem ko-
lorami, interakcją z zespołem. Wciąż poszukuję 
i przeżywam ważny okres w moim życiu, odkrywa-
jąc nowe przestrzenie dla swojej muzyki.

Co jakiś czas zdarza ci się koncertować solo. Wy-
daje się, że publiczność też bardzo chce cię w  ta-
kim wydaniu słuchać. Nie zastanawiałeś się nad 
nagraniem solowego materiału? Czy takie kon-
certy są tylko odskocznią i  pewnego rodzaju wy-
zwaniem, które pozwala ci odświeżyć głowę, by 
później znów wejść w dialog  z innymi?

Koncerty solo są dużym wyzwaniem, ale kocham tę 
formułę. Jest niezwykle intymna. Myślę, że w pew-

nym momencie zapiszę swoje po-
mysły w formie albumu. Czekam 
na odpowiedni czas, aby wejść do 
studia, w którym poczuję się swo-
bodnie, gdzie spędzając parę dni, 
będę mógł eksperymentować ze 
skrzypcami. Ważny jest nastrój, 
który chciałbym uchwycić.

Prowadzisz bardzo intensywne ży-
cie muzyczne. Obecnie promujesz 
najnowszy album, ale nie zdziwi-

łabym się, gdybyś już pracował 
nad nowymi projektami lub przy-
najmniej nad nimi myślał. Możesz 
coś zdradzić?

Rozpocząłem czas intensywnej 
promocji płyty. Dodatkowo rusza-
my z kwartetem w trasę koncer-
tową i bardzo się z tego cieszę, bo 
muzyka i brzmienie zespołu na 
pewno ewoluuje. Zaczynam też pi-
sać nową kompozycję na skrzypce 
i orkiestrę na zamówienie pewne-
go festiwalu. Premiera jesienią tego 
roku. To obecnie największe mu-
zyczne wyzwanie nadchodzących 
miesięcy. �

Chciałem, aby ludzka sfera 
profanum, czyli potrzeba eks-
presji jednostki, czerpała z du-
chowego źródła, aby te dwie 
sfery przenikały się
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Jerzy Szczerbakow: Jesteś muzy-
kiem, więc z pewnością dużo podró-
żujesz samochodem. Czy w  trasie 
słuchasz muzyki dla przyjemności, 
czy może pracujesz przesłuchując 
nagrania?

Maciej Sikała: Muzyka w samocho-
dzie sprawia mi przyjemność. Są 
takie nagrania, których wartość ni-
gdy nie przeminie i zawsze ciarki 
mnie przechodzą, mimo że słysza-
łem je tysiąc razy. To genialne na-

Cały ten jazz! MEET!  
– Maciej Sikała

Jerzy Szczerbakow 

jerzy.szczerbakow@radiojazz.fm

Maciej Sikała – saksofonista tenorowy i sopranowy, mający znaczący dorobek w różnych nur-

tach jazzu. Nie boi się wyzwań, co udowadnia współtworząc trio z sekcją rytmiczną, a bez 

instrumentu harmonicznego, jak również prowadząc septet. Współpracował z czołówką pol-

skiej sceny jazzowej uczestnicząc w wielu ważnych projektach. Dodatkowo jest pedagogiem 

w akademiach muzycznych w Gdańsku i Bydgoszczy, gdzie na kierunkach jazzowych jest 

wykładowcą klasy saksofonu.

p
ro

je
kt

: A
gn

ie
sz

ka
 S

o
b

cz
yń

sk
a



100|	 Rozmowy

fo
t.

 P
io

tr
 G

ru
ch

ał
a

grania, których słuchanie zawsze sprawia mi wiele 
radości, na przykład: Blue Train Johna Coltrane’a, My 
Funny Valentine Milesa Davisa, Inner Voices McCoya 
Taynera i jeszcze parę innych albumów.

Zdarza ci się słuchać płyt niejazzowych?

Tak, jak od kogoś dostanę, bo sam nie szukam ta-
kiej muzyki. Kiedyś jadąc samochodem ze Zbysz-
kiem Jakubkiem, znakomitym keyboardzistą 
i pianistą, usłyszałem Laurę Mvulę i to była mi-
łość od pierwszego słuchania. Tak mi się spodo-
bała jej muzyka, że Zbyszek zrobił mi kopię. Przez 
długi czas, jak wsiadałem do samochodu, witała 
mnie właśnie ta dama. Nie jestem purystą jazzo-
wym, po prostu lubię bardzo dobrą muzykę. Mo-
że być to na przykład blues lub funk. Ostatnio mój 
student powiedział, że pierwszy raz w życiu mu-

siał zagrać funk i nie bardzo wie-
dział jak to zrobić. Pokazałem mu 
etiudy funkowo-bluesowe nagra-
ne przez Boba Mintzera. Zawsze 
powtarzam studentom, że z kim 
przystajesz takim się stajesz. Nie 
da się nauczyć swingowania słu-
chając niejazzowej muzyki. Naj-
więcej uczymy się słuchając, ina-
czej nie da się złapać bakcyla 
swingu lub artykulacji.

Sięgasz po płyty polskich muzy-
ków?

Oczywiście, szczególnie po te naj-
słynniejsze. Na przykład Music For 
K kwintetu Stańki, Kujawiak Go-
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es Funky Zbyszka Namysłowskiego 
lub Astigmatic Komedy. Mój adapter 
grał dniami i nocami, nawet jak za-
sypiałem. Miałem ulubioną balladę 
z płyty TWET, nagranej przez Stańkę 
z Tomaszem Szukalskim, z którym 
miałem również zaszczyt i wielką 
frajdę grać w jednym zespole, czyli 
w kwintecie Piotra Wojtasika. Piotr 

za młodu chciał zostać saksofoni-
stą i całe szczęście, że nie został, bo 
miałbym jeszcze mniej pracy niż 
mam teraz [śmiech]. Niewątpliwie 
byłby wybitnym saksofonistą.

O Tomaszu Szukalskim mówi się, że 
był bardzo wymagający. Jakie masz 
wspomnienia z nim związane?

Dla mnie było niesamowite to, że 
mogłem obcować z tej klasy muzy-
kiem na jednej scenie. Muzykiem, 
który był moim nauczycielem na 
warsztatach w Chodzieży 40 lat te-
mu. Który przychodził, zadawał coś, 
czego kazał się nauczyć, grał i wy-
chodził [śmiech]. Spędzałem z nim 
mnóstwo czasu u niego na dział-
ce, gdzie próbowaliśmy repertu-
ar, w moim samochodzie, którym 

podróżowaliśmy z Piotrem Wojtasikiem oraz w hote-
lach. Był człowiekiem o wybitnym poczuciu humo-
ru i bogatym języku. Na scenie biła z niego energia 
i mógł pójść w każdą stronę, co ochoczo robił zmie-
niając tryby akordów, ku zdziwieniu kompozytora, 
czyli Piotrka (Wojtasika). Ale on po prostu tak ge-
nialnie słyszał i grał fenomenalnie. Uważam go za 
najwyższej, światowej klasy muzyka i jeden z naj-
większych talentów.

Zespół Miłość, który współtwo-
rzyłeś, był głównym przedsta-
wicielem nurtu yassu w  Polsce 
i  stał się legendą. Olo Walicki 
powiedział kiedyś, że grał w cza-
sach, kiedy yass był popularny, 
w  pewnym rozdarciu. Muzycy 
yassowi nie poważali twórczości 

muzyków jazzowych, natomiast muzycy jazzowi 
zdecydowanie uważali yassmanów za niedouczo-
nych, którzy nie umieli sobie poradzić z  jazzową 
harmonią. Jak rozwiązałeś ten dylemat?

Miałem szczęście, ze trafiłem do zespołu, w którym 
instrumenty nie przeszkadzały muzykom w gra-
niu. Rzeczywiście, część muzyków yassowych, któ-
rych miałem okazję usłyszeć podczas różnych 
festiwali naginała koncepcję gry do własnych, zni-
komych zazwyczaj, zdolności instrumentalnych. 
Czułem, że to jest lekka ściema. Jednak znacz-
na część z nich wkładała serce w swoją grę. Robi-
li to z przekonaniem i wywoływali zainteresowa-
nie publiczności. Była w tym jakaś dobra energia. 
W Miłości Mikołaj Trzaska był chyba najbardziej 
yassowym muzykiem z nas wszystkich. Wykorzy-
stywał to namiętnie, bo pisał utwory tak trudne 
harmonicznie, że czasami tylko Leszek Możdżer 
i ja mogliśmy je zagrać. Nikt inny temu po prostu 
nie podołał. To było granie jazzowe, ale im dłu-

Są takie nagrania, których 
wartość nigdy nie przeminie 
i  zawsze ciarki mnie przecho-
dzą, mimo że słyszałem je tysiąc 
razy
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żej działał ten zespół, tym rzeczywiście mniej grał 
jazzu. Szedł bardziej w kierunku muzyki transo-
wej na jednym akordzie lub jednym centrum to-
nalnym, ewentualnie dwóch. Wcześniej były to 
utwory bardzo jazzujące, wręcz jazzowe. Miały bo-
gatą, często niekonwencjonalną harmonię i dość 
dziwną formę. Tymon nie lubił rzeczy, które są po-
wielaniem utartych wzorców. 
Zawsze musiał gdzieś coś prze-
skrobać w utworach. I dobrze, 
bo te przeskrobania nadawały 
im charakterystycznego kształ-
tu, wybrzmienia. Ja zawsze gra-
łem w tym zespole jazz, a nie 
yass. Od yassu był właśnie Mikołaj, który bardziej 
lubił otwarte formy. Przez to tworzyliśmy kolorowy 
i niejednorodny stylistycznie band.

Z bardzo bliska, bo jako pedagog, obserwujesz po-
jawiające się kolejne fale młodych muzyków dzia-
łających na trójmiejskiej scenie jazzowej. Co są-
dzisz tych obecnie wchodzących na polską scenę?

Obecnie jest bardzo wielu wspaniałych młodych 
muzyków. Trębacz Emil Miszk, który niedawno do-
stał Nagrodę Fryderyka, a także saksofoniści: Pio-
trek Chęcki, Michał Ciesielski i Marcin Janek. Nie 
wiedzieć czemu wymieniłem wszystkich swoich 
absolwentów [śmiech]. Młodzi muzycy grają co-
raz fajniej i robią to naprawdę bardzo dobrze. My-
ślę, że jest to pokłosie dobrej edukacji muzycznej. 
Przeciwieństwo czasów, kiedy studiowałem w Ka-
towicach. Wraz z kolegami, wcześniej wspomnia-
nym Piotrem Wojtasikiem, Grzesiem Nagórskim, 
Benkiem Maselim i całą masą innych wybitnych 
muzyków byliśmy, tak naprawdę, samoukami. Nie 
mam o to żalu do pedagogów, którzy się nami zaj-
mowali bardziej lub mniej, ale wiele zależało od te-
go, kto miał szczęście do którego z nich. Ja miałem 

to szczęście. Mój profesor Jerzy Ja-
rosik miał wspaniałe materiały. 
Ich posiadanie nie było wtedy tak 
oczywiste jak dziś. Dziś wszystko 
jest na końcu widelca i wystarczy 
tylko konsumować. Wtedy były zu-
pełnie inne czasy.

Pamiętam jak w akademiku w po-
koju 104, gdzie mieszkałem z Grze-
siem Nagórskim, słuchaliśmy na 
okrągło płyty Blue Train. Cztery po-
koje dalej można było posłuchać 
Sonny’ego Rollinsa. Tych płyt było 
łącznie maksymalnie dziesięć. Słu-
chaliśmy ich przez całe studia. Tylko 
to był absolutny top, nie słuchaliśmy 
byle chłamu. Zresztą całe szczęś-
cie. Ja i moi koledzy mamy te pły-
ty w swoich sercach i głowach. Zna-
my niemalże każdą nutę, właśnie 
poprzez ustawiczne słuchanie. Na-
wet dziś za każdym razem słuchanie 
tych albumów sprawia mi ogromną 
satysfakcję. Pozwoliliśmy tej muzyce 
w nas wejść i egzystować, dzięki cze-
mu słychać u nas korzenie jazzowe. 
Niestety, jak powiem studentowi, że-
by posłuchał Blue Train, on to zrobi, 
zachwyci się i sięgnie po następna 
płytę Coltrane’a, która spodoba mu 
się jeszcze bardziej. Przesłucha sto 
takich płyt, nie wiedząc nic o żad-

Nie jestem purystą jazzo-
wym, po prostu lubię bardzo 
dobrą muzykę
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nej. Muzyka nie ma szansy zagościć 
w młodym człowieku na dobre.
Prawdopodobnie tak bym słuchał 
muzyki, jakbym dzisiaj miał osiem-
naście lat. Wielcy mistrzowie są cią-
gle aktualni, jednak pojawiło się 
jeszcze wielu nowych, którzy swoją 
muzykę też opierali na starych na-
graniach, dodając co nieco swojego. 
Trudno się odnaleźć w tej masie na-
grań. Zawsze sugeruję wybrać swoje-
go, jednego, najlepszego muzyka i je-
go płyty słuchać codziennie przez 
trzy miesiące. Tylko jednej. Gwaran-
tuję, że w genialnej płycie za każdym 
razem usłyszy się coś nowego. To jest 
tak fantastyczna muzyka.

Na zamówienie Festiwalu Jazz Jan-
tar 2018 stworzyłeś swój septet. Czy 
udało się wam potem powtórzyć 
ten koncert?

Tak, zagraliśmy jeszcze dwukrotnie. 
Ten zespół nie ma, tak jak większość 
zespołów jazzowych w Polsce, ma-
nagerów. Sami poszukujemy ofert 
koncertowych, w związku z czym 
gramy bardzo rzadko. Poproszo-
no nas o występ podczas Jazzu nad 
Odrą i na Sopot Molo Jazz Festi-
wal. W septecie grają moi przyja-
ciele i koledzy, których znam od lat, 
a także mój absolwent Tomasz Klep-
czyński, który gra na klarnecie ba-
sowym. Grzegorz Nagórski gra na 
puzonie, Robert Majewski na trąb-
ce, Andrzej Święs na kontrabasie, 
Piotr Wyleżoł na fortepianie, Seba-

stian Frankiewicz na perkusji, a ja gram na sakso-
fonie tenorowym i sopranowym. Mój septet to czte-
ry instrumenty dęte i sekcja rytmiczna. Ten zespół 
nigdy by nie powstał, bo nikt o zdrowych zmysłach 
nie powołuje do życia siedmioosobowego zespołu. 
Skład ma być mały i musi się zmieścić w jednym sa-
mochodzie, najlepiej na gaz [śmiech].
Dzięki inicjatywie klubu Żak, który od kilku lat 
wspomaga trójmiejskich artystów, zapewniając 
pieniądze potrzebne na wydanie i nagranie płyty, 
udało mi się zebrać tylu kolegów i napisać muzykę, 
która od dłuższego czasu brzmiała gdzieś w mo-
jej głowie, właśnie na taką obsadę. Szczególnie za-
leżało mi na klarnecie basowym, który jest dosyć 
niszowym instrumentem. Uważam, że w tym ze-
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stawie brzmieniowo sprawdza się bardzo dobrze. 
Część z utworów ma dosyć ścisły zapis, jak ma-
ją być zagrane. Balans pomiędzy graniem zgod-
nie z nutami a lekkim improwizowaniem jest 
wzorcowy. Jestem oczarowany grą kolegów z sek-
cji rytmicznej, która sobie wspaniale z tym radzi. 
Wszyscy świetnie grają i jest to muzyka na moim 
wymarzonym poziomie.

Nagrałeś również dwie niejazzowe płyty z  Bogu-
sławem Grabowskim. Skąd taki pomysł?

W akademii muzycznej, w okolicach święta 
Wszystkich Świętych, organizowana jest msza za 
zmarłych pedagogów i absolwentów uczelni. Po-
proszono Bogusława Grabowskiego, wybitnego or-
ganistę i pedagoga, oraz mnie, żebyśmy zagrali 
podczas tej mszy. Obie płyty są nagrane na wspa-
niałych organach w Bazylice Mariackiej. Mieliśmy 
dwa dni prób, jednak podczas mszy zaczęliśmy im-
prowizować. Ostatecznie nie zagraliśmy nic z te-
go, co mieliśmy przećwiczone na próbach. Okazało 
się, że możemy sobie pozwolić na improwizowa-
ne granie. Bogusław zaproponował, żeby wspólnie 
wydać płytę. Efektem naszych spotkań były wy-
improwizowane tematy, które stanowiły podwali-
ny do utworów, które nagraliśmy w przestrzeni tej 
ogromnej bazyliki z wielkim pogłosem. Tam rów-
nież nagrałem dwa utwory solowe. Jeden na sakso-
fonie tenorowym, a drugi na sopranowym.
Później nagraliśmy płytę maryjną z Bogurodzicą. 
Ten album jest bardziej kontemplacyjny, utwory 
na niej trwają po kilkanaście minut. Bardzo cenię 
sobie tę współpracę, bo to dla mnie zupełnie inny 
świat. Bogusław nie jest jazzowym muzykiem, ale 
znaleźliśmy płaszczyznę dla wspólnego grania. Na 
nagraniach słychać jego wielką wrażliwość mu-
zyczną, a kolor i barwa organów jest czymś, co bez 
ustanku inspiruje do wspaniałego grania.

Masz na swoim koncie także płytę 
z zespołem ASAF.

To jest płyta, której tak jak tej nagra-
nej z Bogusławem Grabowskim, nie 
można nigdzie kupić ani zamówić. 
Założycielem zespołu ASAF był świę-
tej pamięci Andrzej Cudzich. Kil-
kanaście lat temu byliśmy na war-
sztatach muzyki chrześcijańskiej. 
Oprócz Andrzeja była tam również 
pianistka Joanna Gajda i perkusi-
sta Piotr Jankowski. Postanowiliśmy 
powołać z nimi zespół do życia. Żar-
towaliśmy, że jesteśmy chrześcijań-
skim zespołem jazzowym [śmiech] 
i coś w tym jest. Płyta była nagra-
na podczas koncertu. Nawet nie by-
liśmy świadomi, że jesteśmy nagry-
wani. Andrzej Cudzich borykał się 
wtedy ze śmiertelną, jak się później 
okazało, chorobą i zastąpił go na 
kontrabasie prawie nikomu wtedy 
nieznany Michał Barański. Zespół 
niedawno miał przymiarki do na-
grania drugiej płyty podczas koncer-
tów Radia Gdańsk. Mamy nadzieję, 
że uda się to zrealizować.
Jeśli miałbym wybrać trzy płyty, co 
do których mam najmniej wątpli-
wości i najbardziej mi się podobają, 
to album nagrany z zespołem ASAF 
byłby wśród nich. Pomiędzy dźwię-
kami jest według mnie coś bardzo 
poruszającego. �

Cały ten jazz! / www.calytenjazz.pl 

Jerzy Szczerbakow – autor cyklu  

Agnieszka Sobczyńska – autorka plakatów 

Piotr Karasiewicz – kanał YT karasek52
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Słuchaj kolorowo!

Piotr Rytowski 

rytowski.jazz@gmail.com

Żyj kolorowo – śpiewała Ewa Bem 
w przebojowej piosence skom-
ponowanej przez Jana Ptaszy-
na Wróblewskiego. Pomimo że 
nie ma na to jednego, właściwego 
przepisu, nietrudno sobie wyobra-
zić, jak takie kolorowe życie może 
wyglądać. Ale czy można kolorowo 
słuchać? Nie mam na myśli okre-
śleń typu wielobarwna muzyka, 
pastelowe brzmienie itp. – te łą-
czą się raczej z tym, co nazywamy 
kolorystyką utworu muzycznego, 
która jest obok interpretacji jed-
nym z najważniejszych elemen-
tów wyrazu muzyki (czyli jej na-
stroju i przekazywanych treści). 
Czy kolor w muzyce może być tyl-
ko metaforą nastroju lub czystą 
abstrakcją?

Synestezja to zjawisko, w którym 
doświadczenia jednego zmysłu 
wywołują również doświadcze-
nia innego. Na przykład większość 
osób słysząc bardzo niskie dźwięki 
odczuwa wrażenie miękkości, któ-
re ze słuchem nie ma przecież nic 
wspólnego. Jedną z najczęściej wy-
stępujących odmian synestezji jest 
chromestezja, czyli… „barwne sły-
szenie”! A więc jednak…
Do znanych osób, które miały takie 
zdolności, zaliczali się między inny-
mi Nikołaj Rimski-Korsakow, Vla-
dimir Nabokov, Wassily Kandin-
sky, Paul Klee, Franciszek Liszt czy 
Olivier Messiaen. Co ciekawe, ko-
jarzenie konkretnych dzięków czy 
tonacji z kolorami było u nich róż-
ne. Oznacza to, że nie dla wszyst-

mailto: rytowski.jazz@gmail.com
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kich C-dur był biały, a F-dur zielony 
– jak na przykład widział to Rim-
ski-Korsakow. „Kolor jest klawiatu-
rą. Oko jest młoteczkiem, dusza to 
fortepian z dziesiątkami strun. Ar-
tysta swoją dłonią wprawia w ruch 
klawisze, a te zaś sprawiają, iż dusza 
ludzka zaczyna wibrować” – to cy-
tat z traktatu O duchowości w sztuce 
wspomnianego już Kandinsky’ego. 
Jego obraz Impresja III powstał po 
wysłuchaniu koncertu z utworami 
Arnolda Schönberga. Artysta odna-
lazł w nich to, czego szukał w ma-
larstwie – Schönberg uwolnił mu-
zykę od tonalności, a Kandinsky 
chciał oderwać sztukę od przedsta-
wiania rzeczywistości.
Za kompozytora, który w swojej 
twórczości poszedł najdalej w kie-
runku syntezy dźwięku i koloru, 
uważa się Aleksandra Skriabina. 
Paradoksalnie w jego przypadku 
nie ma dowodów na występowanie 
synestezji. Skriabin dążył do stwo-
rzenia dzieła odbieranego przez 
wiele zmysłów, łączącego muzy-
kę, taniec, grę kolorowych świateł, 

a nawet zapachów. Miało to posłużyć zwiększeniu 
sugestywności muzyki. Jego V Symfonia zatytuło-
wana Prometeusz: Poemat ognia została skompo-
nowana na fortepian, orkiestrę, chór i… fortepian 
świetlny. Instrument miał generować kolorowe 
światła widoczne na dużym ekranie. Poszczególne 
klawisze były odpowiedzialne za konkretne kolo-
ry. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie chrome-
stezja, a wyobraźnia Skriabina oraz analogie po-
między kołem kwintowym i kołem z paletą barw 
były w jego przypadku źródłem łączenia kolorów 
z dźwiękami.
A jaki kolor ma jazz? Dla wielu ortodoksyjnych fa-
nów odpowiedź jest prosta: prawdziwy jazz to czar-
ny jazz. Idąc dalej tropem stereotypów, moglibyśmy 
stwierdzić na przykład, że jazz latynoamerykań-
ski to zdecydowania ciepła paleta barw, a skandy-
nawski – chłodna, ale tu już trzeba byłoby się zasta-
nowić, na ile ma na to wpływ sama muzyka, a na 
ile geografia. Wielu czarnym muzykom koncertu-
jącym w Stanach Zjednoczonych w latach sześć-
dziesiątych ubiegłego wieku jazz mógł się kojarzyć 
przede wszystkim z kolorem zielonym. Kto oglą-
dał goszczący niedawno na ekranach kin film Gre-
en Book, już wie dlaczego. Dla niezorientowanych – 
to broszura w zielonej okładce, którą musiał mieć 
w swoim posiadaniu każdy Afroamerykanin pla-
nujący w latach sześćdziesiątych XX wieku podró-
że po USA. Znajdowały się w niej między innymi 
informacje na temat hoteli i lokali obsługujących 
czarnoskórych i wskazówki dotyczące bezpiecz-
nego podróżowania. Bezcenne między innymi dla 
czarnoskórego muzyka w trasie…
W szarej powojennej Polsce barwy jazzu kojarzy-
ły się wielu osobom z kolorowymi skarpetkami Le-
opolda Tyrmanda. Kiedy niemal dekadę temu Mi-
chał Urbaniak wydał płytę Miles Of Blue, podczas 
wywiadu dla portalu Interia.pl zadano mu pyta-
nie, na które właśnie próbujemy znaleźć odpo-
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wiedź: „Jaki kolor ma jazz?”. Artysta 
podał bardzo konkretną definicję: 
„No właśnie ma niebieski kolor na 
czarnym tle. Są odcienie zieleni i to 
też Miles Davis kiedyś nazwał: Blue 
In Green. Niebieskie z zielonym, a to 
cudownie gra na czarnym tle”.
Proste? Tak, proste – ale raczej dosyć 
mało uniwersalne, zwłaszcza kie-
dy popatrzymy na bogactwo tren-
dów i kierunków, w których rozwi-
ja się współczesny jazz. Może bliższe 
prawdzie byłoby takie określenie: 
„Jazz coloured – pink, black and sil-
ver, green, black and gold. Usually 
in stripes”. Kto to powiedział? Tym 
razem żaden muzyk, krytyk, czy 
nawet fan jazzu. Sformułowanie 
„jazz coloured” pojawiło się w serii 
powieści kryminalnych australij-
skiej autorki Kerry Greenwood. Po-
wyższy opis znajdujemy w specjal-
nie przygotowanym słowniczku 
terminów padających w książkach 
o przygodach Phryne Fisher – wy-
emancypowanej panny detektyw 
z lat dwudziestych ubiegłego wieku.
Kolory muzyki pozwala nam oglą-
dać Martin Klimas – niemiecki ar-
tysta, który w seriach prac Sonic 
Sculptures, Soundworks czy Pigment 
Explosions eksperymentuje z kolo-
rami wyzwalanymi przez dźwięki. 
Jak powstały „dźwiękowe rzeźby”? 
Artysta umieszczał na dużych głoś-
nikach specjalne płyty, wylewał 
na nie farby, a następnie odtwa-
rzał przez głośnik wybrane utwory 
muzyczne, które potem dały tytu-

ły fotografiom „eksplozji kolorów”. 
Efekty tych prac oraz zdjęcia i fil-
my typu making of można zobaczyć 
na stronie http://www.martin-kli-
mas.de/en/sonic.html.
Jak widać, temat koloru w muzyce 
jest niewyczerpany. Ciekawy, inspi-
rujący, mogący wzbogacić odbiór 
dźwięków. Sztuka dziś coraz częś-
ciej staje się multimedialna i dzia-
ła jednocześnie na wiele naszych 
zmysłów. Chce nas zaskoczyć, do-
trzeć pełniej, bardziej wyraziście. 
Może dla zachowania równowa-
gi warto czasem włączyć ulubioną 
płytę i wsłuchać się w nią w spoko-
ju, z zamkniętymi oczami. Chociaż 
nie jest wykluczone, że wtedy pod 
przymkniętymi powiekami poja-
wią się jednak kolory muzyki, któ-
rej akurat słuchamy. �

http://www.martin-klimas.de/en/sonic.html
http://www.martin-klimas.de/en/sonic.html
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Około północy

Jarosław Czaja 

jarczaja@poczta.onet.pl

W tej rubryce zajmuję się zazwy-
czaj płytami mniej eksponowa-
nymi, spoza – powiedzmy – ścisłe-
go kanonu. Nie lubię też wszelkich 
rankingów i podsumowań, ale tym 
razem zrobię wyjątek. Jeśli bowiem 
ktoś zadałby mi pytanie o najważ-
niejsze wydarzenie w dziejach ob-
chodzącej właśnie 80-lecie wy-
twórni Blue Note, odpowiem bez 
wahania: była to pierwsza sesja 
nagraniowa Theloniousa Monka 
w roli lidera w 1947 roku.
Perypetie związane z postacią 
Monka w Blue Note przy okazji 
świetnie obrazują specyfikę tej wy-
twórni i jej wyjątkowość na tle ca-
łego niemal przemysłu muzyczne-
go. Jak wiadomo, Alfred Lion dał 
szansę ekscentrycznemu piani-
ście wtedy, kiedy inni producenci 
i najbardziej opiniotwórczy kryty-
cy muzyczni (jak Leonard Feather) 
jawnie Monka lekceważyli i odma-
wiali mu wszelkiego talentu. Szef 
Blue Note się uparł, zaryzykował 
i... poniósł totalną klapę! Pierwsza 
płyta Monka nie cieszyła się po-
wodzeniem ani u krytyków, ani 
u publiczności. Mało powiedzia-
ne. W ogóle się nie sprzedawała! 
Co zrobił Lion? Nagrywał wbrew 
wszystkiemu Monka dalej!

Ale gwoli ścisłości trzeba dodać, 
a jest to również niezły przyczy-
nek do dziejów Blue Note, że naj-
większym orędownikiem twórczo-
ści Theloniousa był nie tyle sam 
Lion, co jego żona Lorraine. To ona 
właśnie woziła osobiście waliz-
kę z płytami Monka po całych Sta-
nach. Z mizernym skutkiem zresz-
tą. Do tego wszystkiego dochodziły 
jeszcze kłopoty pianisty z prawem, 
bo akurat niedługo po nagraniu 
pierwszej płyty Monk za posia-
danie narkotyków trafił na krót-
ki czas za kratki. Co gorsza jednak, 
na kilka lat stracił uprawnienia 
do występów w nowojorskich klu-
bach, co praktycznie oznaczało, że 
zniknął z oczu publiczności.
Ten fatalny okres w życiu osobi-
stym pianisty okazał się jednak – 
paradoksalnie – niezwykle owocny 
artystycznie. Monk całymi dniami 
siedział w swoim domu przy piani-
nie i komponował. No i nagrywał 
dla Blue Note. Pomiędzy 1947 a 1952 
rokiem odbyło się w sumie sześć 
sesji nagraniowych, w których pia-
niście towarzyszyli tacy muzycy, 
jak Art Blakey, Sahib Shihab czy 
Milt Jackson. Alfred Lion wydawał 
te nagrania najpierw na małych 
płytach (na 78 obrotów), potem na 

mailto: jarczaja@poczta.onet.pl
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większych 10-calowych i w końcu na dużych 12-ca-
lowych longplayach.
Monk był już wtedy w pełni ukształtowanym ar-
tystą, dlatego te pierwsze zarejestrowane wersje 
największych jego klasyków, takich jak Thelonio-
us, Ruby, My Dear, Well, You Needn’t, Four In One, 
Criss-Cross, Ask Me Now, Straight, No Chaser i oczy-
wiście ’Round Midnight – są też najbardziej chyba 
wzorcowe. Warto zauważyć, że nadal brzmią świe-
żo i nowocześnie. A propos ’Round Midnight. Tę naj-
słynniejszą niewątpliwie swoją kompozycję, powie-
laną później przez niezliczone rzesze wykonawców, 
z Milesem Davisem na czele, Monk – jak twierdził 
w wywiadach, napisał w wieku 19 lat!
Rudy Van Gelder, mimo że nie brał udziału w tych 
nagraniach, dołożył swoje trzy grosze przy ich 
reedycjach kompaktowych w serii RVG Edition 
w 2001 roku. Jest to ważne o tyle, że do masteringu 
wykorzystał oryginalne szelakowe acetaty. W la-
tach czterdziestych nie znano jeszcze taśm magne-

tycznych. Dlatego jakość tych na-
grań jest ogólnie dobra. Wyróżniają 
się także okładki, bo wykorzystano 
oryginalne ilustracje z zapomnia-
nych płyt 10-calowych (z początku 
lat pięćdziesiątych), a nie później-
szych 12-calowych.
Jeszcze jedna ciekawostka. Jak 
wspomniałem, te płyty Monka 
sprzedawały się początkowo bar-
dzo kiepsko. Dopiero kiedy w latach 
sześćdziesiątych artysta podpisał 
kontrakt z Columbią, stał się praw-
dziwą gwiazdą. Wtedy publiczność 
przypomniała sobie o jego wcześ-
niejszych dokonaniach i o dziwo, do 
dzisiaj jego nagrania należą do naj-
częściej kupowanych z całego kata-
logu Blue Note. Grzech ich nie mieć 
na własnej półce. �

Thelonious Monk – Genius Of Modern Music, Volume One and Two
Blue Note, 1951, 1952/1956/1989/2001
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Wprowadzenie do muzycznego świata 
Buda Powella

Rafał Garszczyński 

rafal@radiojazz.fm

Bud Powell – The Complete Blue Note And 
Roost Recordings
Blue Note / Capitol, 1994

Bud Powell – jeden z największych 
pianistów ery wczesnego jazzu – 
gościł w Kanonie już niejeden raz, 
jednak nigdy nie był obecny za 
sprawą nagrań firmowanych swo-
im nazwiskiem. Dziś uważany jest 
za jednego z najważniejszych mu-
zyków ery bebopu, czyli niesłycha-
nie dla jazzu korzystnego przełomu 
lat czterdziestych i pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. Obok Charliego 
Parkera, Dizzy’ego Gillespiego i Mi-
lesa Davisa jest wręcz jednym z oj-
ców gatunku.
Byłby najprawdopodobniej uważa-
ny za największego pianistę swo-
jego pokolenia, gdyby nie miał pe-
cha w postaci Theloniousa Monka, 
który zajął miejsce na szczycie ze-

stawienia, prawdopodobnie dlate-
go, że – mimo iż był słabszym tech-
nicznie pianistą – pozostawił po 
sobie niezwykłe kompozycje. Bud 
Powell również komponował. Ta-
kie utwory jak Bouncing With Bud, 
Budo czy Tempus Fugit były dla be-
bopu ważne, jednak w porównaniu 
z katalogiem kompozycji Monka 
dorobek Buda Powella nie wypa-
da jakoś szczególnie imponująco. 
Sam Bud Powell za życia nie ukry-
wał, że jedynie o siedem lat starszy 
Monk był dla niego muzycznym 
wzorem, a z biografii wynika, że 
również tym, który wprowadzał go 
w świat nowojorskiego jazzu.
Powell, urodzony w Harlemie, po-
chodził z muzykalnej rodziny. Jego 
ojciec był pianistą, a sam Bud Po-
well rozpoczął formalną eduka-
cję muzyczną w wieku pięciu lat. 
Ojciec grał stride, więc pierwszym 
idolem Buda został Fats Waller, od-
noszący w końcówce lat trzydzie-
stych wielkie sukcesy. Rozliczne 
źródła podają, że rewolucję w mu-
zycznym świecie młodego Buda 
Powella wywołał kontakt z muzy-
ką Arta Tatuma. Wielu młodych 
pianistów wirtuozeria Tatuma za-
łamywała, Bud Powell jednak cią-
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gle ćwiczył i doszedł do technicznej doskonałości. 
W małym Uptown House, niedaleko rodzinnego 
mieszkania w Harlemie, Bud Powell usłyszał po raz 
pierwszy Theloniousa Monka i Charliego Parkera, 
szybko stając się częścią nieco tylko starszego towa-
rzystwa spotykającego się po godzinach w słynnym 
klubie Minton’s Playhouse. Zanim skończyła się 
druga wojna światowa, niespełna dwudziestolet-
ni Bud Powell grywał już regularnie w zespołach 
Dizzy’ego Gillespiego, Oscara Pettiforda i w nieco 
bardziej konwencjonalnej orkiestrze Cootie Wil-
liamsa. W 1947 roku nagrywał z kwintetem Char-
liego Parkera. Był rozchwytywanym pianistą ze 
względu na doskonałą technikę gry i łatwość czy-
tania nut, co zawdzięczał wszechstronnej edukacji 
muzycznej. Nie było to wówczas powszechne wśród 
mieszkańców Harlemu.
Pobity w jednym z barów Powell spędził niemal rok 
w szpitalu, lecząc nie tylko zranione oko, ale rów-
nież zmagając się z lękami o podłożu rasistowskim, 
co skończyło się leczeniem popularnymi wówczas 
elektrowstrząsami. W latach pięćdziesiątych Po-
well nagrywał swoje własne płyty, a także uczest-
niczył w wielu sesjach dla wytwórni Blue Note, Clef 
i Mercury. Bywał też gościem na sesjach organizo-
wanych przez Normana Granza. Nagrywał solo, 
w trio z sekcją rytmiczną, a także w większych ze-
społach. Miał kłopoty ze zdrowiem, będące zarów-
no konsekwencją wcześniejszych problemów psy-
chiatrycznych, jak i uzależnienia od narkotyków. 
W 1953 roku zagrał na słynnym koncercie w To-
ronto z Charlie Parkerem, Dizzy Gillespiem, Char-
lesem Mingusem i Maxem Roachem, znanym dziś 
jako Jazz At Massey Hall, nagraniu uznawanym za 
kwintesencję i szczyt możliwości bebopu.
W drugiej połowie lat pięćdziesiątych leki, które 
przyjmował w związku z leczeniem schizofrenii 
i uzależnienia od narkotyków, wpłynęły negatyw-
nie na techniczne możliwości jego gry. W 1959 roku, 

podobnie jak kilku innych mu-
zyków jazzowych, przeprowadził 
się na stałe do Paryża. Nie brał już 
narkotyków, za to sporo pił. W 1963 
roku wrócił do Nowego Jorku, gdzie 
zmarł trzy lata później w wyniku 
komplikacji w leczeniu gruźlicy.
Wydany po raz pierwszy w 1994 
roku czteropłytowy box The Com-
plete Blue Note And Roost Recordings 
jest doskonałym wprowadzeniem 
do muzycznego świata Buda Po-
wella. Zawiera nagrania z niemal 
całej jego muzycznej kariery, od 
1947 do 1963 roku, w tym serię wy-
dawaną przez Blue Note pierwot-
nie jako The Amazing Bud Powell. 
Szkoda, że mimo szumnego tytu-
łu, wydawca nie zebrał w tym wy-
dawnictwie naprawdę wszystkich 
nagrań dokonanych przez Powella 
dla Blue Note. Ci, których wciągnie 
jego muzyczny świat, z pewnością 
wyśledzą te dodatki, które ukazały 
się na innych edycjach (jak choćby 
reedycje pojedynczych albumów 
z serii Rudy Van Gelder Edition), czy 
nagrania z Paryża z Dexterem Gor-
donem, również należące do Blue 
Note. Wydawnictwo powinno więc 
mieć raczej tytuł Selected Blue Note 
And Roost Recordings. Warto za-
uważyć, że część pominiętego ma-
teriału ukazała się już po wydaniu 
boxu. Mimo to pominięcie całego 
albumu Our Man In Paris Dextera 
Gordona uważam za niewłaściwe 
i nieuzasadnione skąpstwo Blue 
Note. �
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Tomasz Stańko – droga przez jazz 
Część siódma

Cezary Ścibiorski 

cezary.scibiorski@wp.pl

Tak doszliśmy do ostatniego odcin-
ka cyklu biograficznego Tomasza 
Stańki. Przypominam, że przemia-
ny ustrojowe przełomu lat osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych 
zastały go – delikatnie mówiąc – 
w nienajlepszej kondycji fizycznej, 
psychicznej i finansowej. Jednak 
kilka szczęśliwych okoliczności 
sprawiło, że trębacz podjął i wpro-
wadził w czyn poważną decyzję 
o zasadniczej przemianie swoje-
go życia. Porzucił palenie marihu-
any i picie alkoholu. Zaczął dbać 
o zdrowie.

Pomocną dłoń, obok wspomniane-
go w poprzednich odcinkach Joa-
chima-Ernsta Berendta, wyciągnął 
także austriacki muzyk Christian 
Muthspiel (nawiasem mówiąc, brat 
coraz bardziej popularnego gita-
rzysty Wolfganga). Stańko odno-
wił stare i nawiązał nowe kontakty 
muzyczne. Nieomal od razu rzucił 
się w wir imponującej pracy. Obok 
udziału w wielu międzynarodo-
wych zespołach jazzowych, takich 
jak Octet Ost Muthspiela, zespo-
ły Sigiego Finkela, Nicolasa Simio-
na i Manfreda Bründla, zaczął brać 

fo
t.

 K
at

ar
zy

na
 K

u
ki

eł
ka



114|	 Słowo na jazzowo / Wszystkie drogi prowadzą do Bitches Brew

udział w festiwalach. Nagrywał muzykę teatralną 
(Roberto Zucco, Balladyna) i filmową (Pożegnanie 
z Marią, Reich, Egzekutor).

Bosonossa

No i, przede wszystkim, wrócił do nagrywania 
płyt pod swoim nazwiskiem. Po wspomnianym 
w poprzednim numerze JazzPRESSu albumie 

Bluish, na początku 1993 roku na-
grał w kwartecie z Bobo Stenso-
nem, Andersem Jorminem i To-
nym Oxleyem płytę Bosonossa 
And Other Ballads. Została ona 
wydana przez polską wytwór-
nię GOWI Records, ale skład ten 
towarzyszył Tomaszowi Stań-
ce w wielkim powrocie do ECM. 
W maju 1994 roku, kwartet wszedł 
do legendarnego Rainbow Stu-
dio w Oslo, gdzie za konsoletą od 
wielu lat zasiadał Jan Erik Kongs-
haug, aby pod okiem Manfreda 
Eichera nagrać Matkę Joannę. Pły-
ta, wydana w 1995 roku, inspiro-
wana filmem z 1961 roku i dedy-
kowana jego reżyserowi Jerzemu 
Kawalerowiczowi, zawierała mu-
zykę pełną przestrzeni, przecią-
ganych nut, oddechu, refleksji. 
Jak się miało okazać, brzmienie to 
stało się nowym charakterystycz-
nym stylem na Stańki na następ-
ne lata, a jednocześnie też nowym 
znakiem firmowym monachij-
skiej wytwórni.
Z perspektywy czasu wyraźnie 
widoczne jest, że przez kilka ko-
lejnych lat i w dokonanych wtedy 
nagraniach, Tomasz Stańko wró-
cił do swojej wielkiej formy z lat 
siedemdziesiątych. Jednak miał 
do zaproponowania zupełnie inną 
muzykę i wiele różnorodnych po-
mysłów. W 1997 ukazało się na-
granie ze stycznia poprzedniego 
roku, będące szczytowym osiąg-
nięciem wspomnianego kwarte-

fot. Katarzyna Stańczyk
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tu Stańko / Stenson / Jormin / Ox-
ley – dedykowana pamięci matki 
trębacza Leosia. Zaduma, a jedno-
cześnie śmiałe pomysły formal-
ne, zapewniły płycie bardzo dobre 
przyjęcie i trwałe miejsce w histo-
rii muzyki.

Litania

W tym samym roku ukazał się na-
grany w lutym 1997 doniosły al-
bum Litania – Music Of Krzysztof 
Komeda. W istocie dopiero dzię-
ki temu krążkowi świat przypo-
mniał sobie o Krzysztofie Kome-
dzie jako muzyku jazzowym. Jeżeli 
zapisał on się wcześniej w pamię-
ci, to jako kompozytor muzyki fil-
mowej. W rejestracji płyty uczest-
niczyło siedmiu muzyków: Joakim 
Milder na saksofonach, Bobo Sten-
son na fortepianie, Terje Rypdal na 
gitarze, Palle Danielsson na basie, 
Jon Christensen na bębnach. Właś-
nie na tej płycie, po latach, do mu-
zyki Komedy powrócił odbiorca de-
dykacji jednego z jego najbardziej 
znanych utworów, Ballad For Bernt 
– szwedzki saksofoniosta Bernt Ro-
sengren.
Tomasz Stańko w tych tłustych 
latach pozostawał niestrudzony. 
Bardzo ciekawy, odważny, żywy 
i pełen niespodzianek kompozy-
cyjnych i aranżacyjnych jest ko-
lejny, nagrany w sierpniu 1998 
roku, album From The Green Hill. 
Świetnym pomysłem okazało się 

zaangażowanie do nagrania tak różnorodnego 
instrumentarium jak bandoneon (Dino Saluz-
zi), skrzypiec (Michelle Makarski) oraz saksofo-
nu barytonowego i klarnetu basowego (grał na 
nich stary znajomy lidera z lat siedemdziesiątych 
John Surman). Skład dopełniała, oczywiście poza 
trąbką lidera, sekcja rytmiczna z Andersem Jor-
minem na basie i Jonem Christensenem na bęb-
nach.

Simple Acoustic Trio

W latach 2001-2005 zespołem akompaniującym 
Tomaszowi Stańce było trio, które – pomimo 
zmieniających się nazw – gra z sobą w niezmie-
nionym składzie już ponad 25 lat. Simple Acou-
stic Trio, a potem Marcin Wasilewski Trio współ-
tworzyło wówczas główny kwartetowy skład 
Stańki. Pierwsze spotkanie doświadczonego trę-
bacza z młodymi polskimi muzykami nastąpiło 
już w 1994 roku podczas nagrywania płyty z mu-
zyką do sztuki teatralnej Balladyna, ale wspól-
ne nagranie dla ECM, w studiu Rainbow, miało 
miejsce w sierpniu 2001 roku, podczas prac nad 
Soul Of Things.
Pod szyldem ECM ukazała się w 2004 kolejna 
płyta tego zespołu – Suspended Night. Jej frag-
ment – Suspended Variation VIII – znalazł się na 
Jazz: The Smithsonian Anthology, jako jeden z nie-
wielu w tym sześciopłytowym zbiorze, utworów 
nieamerykańskich muzyków. Ukoronowaniem 
wspólnej twórczości międzypokoleniowego ze-
społu był wspaniały Lontano, nagrany pod koniec 
2005 i wydany przez ECM w następnym roku. 
Przy okazji, dzięki pracy ze Stańką, trio Marci-
na Wasilewskiego, Sławomira Kurkiewicza i Mi-
chała Miśkiewicza zagościło na stałe w katalogu 
słynnej monachijskiej wytwórni i nadal wydaje 
tam swoje płyty.
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December Avenue

W kolejnych latach dało się zaobserwować powolne 
zmniejszanie intensywności pracy trębacza. Jednak-
że późniejsze nagrania wciąż robiły duże wrażenie, 
a także przedstawiały światu kolejnych mniej zna-
nych muzyków, wprowadzając ich na światowe sce-
ny. Po niemal czterech latach od poprzedniej, w 2009 
roku, w katalogu ECM ukazuje się kolejna autorska 
płyta Stańki – Dark Eyes, w kwintecie ze skandynaw-
skimi muzykami: Alexim Tuomarilą na fortepianie, 
Jakobem Bro na gitarze, Andersem Christensensem 
na gitarze basowej i Olavim Louhivuorim na perku-
sji. Tytuł płyta zawdzięcza inspiracji kompozytora 
obrazem Oskara Kokoschki Martha Hirsch.
Tomasz Stańko równolegle brał udział w nagra-
niach innych muzyków (między innymi Yá-sou 
Milo Kurtisa w 1996, Manu Katché – Neighbourhood, 
w 2004), wspomnianych sesjach muzyki filmo-
wej, ale też okolicznościowych (Wolność w sierpniu, 
nagrana dla Muzeum Powstania Warszawskiego 
w 2005, czy Polin, z okazji otwarcia Muzeum Historii 
Żydów Polskich Polin, z 2014 roku).

27 stycznia 2009 roku w Operze Kra-
kowskiej miał miejsce wspólny wy-
stęp Stańki z Wisławą Szymborską. 
Poetka czytała swoje wiersze, trę-
bacz ilustrował je solo na trąbce. Na-
granie zostało wydane w 2012 roku 
na płycie dołączonej do dwujęzycz-
nej książki z wierszami noblistki 
zatytułowanej Tutaj/Here. Spotka-
nie to zaowocowało po latach nagra-
niem z tak zwanym nowojorskim 
kwartetem Tomasza Stańki. Do li-
dera dołączyli wtedy David Virel-
les na fortepianie, Thomas Morgan 
na basie i Gerald Cleaver na bęb-
nach. Sesja nagraniowa płyty Wi-
sława miała miejsce w czerwcu 2012, 
a album został wydany przez ECM 
osiem miesięcy później. Ostatnią 
płytą, ukończoną i wydaną za życia 
bohatera tego cyklu, w marcu 2017 
roku, była odnosząca się do twórczo-
ści Brunona Schulza December Ave-
nue. Nagrał ją niemal ten sam skład 
(Morgana zastąpił na basie Reuben 
Rogers) w czerwcu 2016 roku.
Dwa lata później, legendarny polski 
muzyk, instytucja i historia muzy-
ki, przegrał walkę z rakiem płuc. 
Tomasz Stańko zmarł 29 lipca 2018 
roku, niedługo po swoich 76 uro-
dzinach. Siedem odcinków tego cy-
klu, ukazujących się przez ponad 
pół roku, nawet w przybliżeniu nie 
jest w stanie oddać znaczenia jego 
twórczości. Na szczęście pozosta-
ły liczne nagrania, którymi będą 
mogły się cieszyć kolejne pokolenia 
miłośników jazzu. �fot. Katarzyna Stańczyk
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ści rapowych. Mieliśmy na przy-
kład Soulquarians i Hieroglyphics. 
Później szerszej publiczności za-
prezentował się również kolek-
tyw Quannum MC’s, w skład któ-
rego wchodził między innymi duet 
Blackalicious. Po kilku epkach 
i singlach wypuszczanych od 1994 
roku, w 1999 wydali oni debiutan-
cki longplay Nia (a gwoli ścisłości – 
w 1999 album ukazał się w Europie, 
w 2000 w Stanach Zjednoczonych).
16 z 18 utworów na Nia wyproduko-
wał Chief Xcel (pozostałe dwa do-
łożyli DJ Shadow i Lyrics Born). Jego 
bity łączą w sobie typową dla kali-
fornijskiego podziemia pozytywną 
energię z przystępnością i prosto-
tą brzmienia hip-hopowego głów-
nego nurtu. Nie zgadzam się z wie-
loma publikacjami, które twierdzą, 
że bity na Nia są soulowe. W moim 
odczuciu zdarzają się co prawda 
delikatniejsze, powolniejsze pod-
kłady (Dream Seasons, If I May) czy 
też zawierające elementy bardziej 
jazzowe (Shallow Days), ale więk-
szość przywodzi mi na myśl raczej 
nowoczesny boom bap.
Standardowa formuła – sample 
i bębny. Z jednej strony nic orygi-
nalnego, ale z drugiej – skoro dzia-

Prostota brzmienia i liryczna ekwilibrystyka

Adam Tkaczyk 

adam-tkaczyk@wp.pl

Blackalicious – Nia
Mo’ Wax, 1999 (Europa) / Quannum Proje-
cts, 2000 (Stany Zjednoczone)

Po końcu drugiej złotej ery w histo-
rii hip-hopu, około roku 1997, mieli-
śmy wątpliwą przyjemność obser-
wować poważne załamanie jakości 
płyt wydawanych na rynku głów-
nego nurtu. Coraz więcej do powie-
dzenia miały wytwórnie, gdzieś 
jakby zagubiły się ideały kreatyw-
ności, „własnego stylu”, a brzmie-
nie stawało się plastikowe i często 
przypominało ścieżki dźwiękowe 
do gier komputerowych z począt-
ku lat dziewięćdziesiątych. I wtedy, 
z dala od Swizz Beatzów i Puffych, 
rozwijała się scena alternatywna, 
pielęgnująca bardziej organiczny 
hip-hop i dbająca o utrzymanie od-
powiedniego poziomu umiejętno-
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ła, to po co uszczęśliwiać na siłę? Chief Xcel wspa-
niale splata ze sobą interesujące pętle z pasującymi 
bębnami, wydobywając z tych na pozór prostych 
kombinacji nową jakość i emocje. O przystępności 
muzyki Blackalicious niech świadczy fakt, że ka-
wałek The Fabulous Ones użyty został w grze Kno-
ckout Kings 2001 (w której to obijałem przeciwników 
Rockym Marciano – łza się kręci!). Ważne, a może 
nawet najważniejsze, jest to, że te bity idealnie 
współgrają z zawartym na Nia rapem.
Nie zawsze trafiał do mnie Gift of Gab – w duecie 
odpowiedzialny za rap. Na pewno jest, w najbar-
dziej oczywisty sposób, mistrzem w swoim fachu – 
potrafi robić niesamowite rzeczy „na mikrofonie”. 
Nawarstwia rymy i kombinuje z ich schematami, 
zmienia flow, przyspiesza, różnicuje tematykę teks-
tów – jak chce się zacząć popisywać, to niewielu do-
trzyma mu kroku. Jednakże na dłuższą metę bywa 
to dla mnie męczące.
Jednym z bezapelacyjnie najlepszych raperów 
w historii był Notorious B.I.G., którego atutem była 
umiejętność upraszczania. Potrafił zawrzeć puen-
ty, emocje, nakreślać sytuacje, zrównywać wrogów 
z ziemią i wyznawać miłość w kilku prostych wer-
sach – i za każdym razem, zapierając dech w pier-
siach, trafiał w sedno. To jednak unikatowy ta-
lent – jeden na milion. Nie można oczekiwać takiej 
umiejętności od wszystkich raperów. Tym nie-
mniej, osobiście uważam charyzmatyczną oszczęd-
ność za wielki przymiot stylu i na ogół stawiam 
wyżej niż przesadę, do której Gift of Gab miewa 
skłonności.

Jednocześnie trudno nie bić po-
kłonów przed tym, co Gift of Gab 
prezentuje – to też jest wyjątko-
wy, wspaniały, wybitny talent. Ale 
umówmy się – mając do wybo-
ru mrożącą krew w żyłach ulicz-
ną opowieść, z niesamowitym i za-
skakującym finałem (na przykład 
Somebody’s Gotta Die) lub liryczne 
akrobacje, rymowanie słów rozpo-
czynających się tylko na daną literę 
alfabetu wers po wersie (jak w Al-
phabet Aerobics) – 99 procent z nas 
zechce posłuchać ponownie tego 
pierwszego utworu. Co nie zmienia 
faktu, że Gift of Gab to prawdziwe 
monstrum przy mikrofonie i tech-
nicznie jeden z najlepszych rape-
rów w historii.
Nia starzeje się naprawdę dobrze, 
nie straciła na jakości przez te 20 
lat. Rap Gift of Gaba zapewne bę-
dzie, z biegiem czasu i stopniowym 
obniżeniem standardów, brzmiał 
coraz bardziej imponująco. Bity 
Chiefa Xcela to po prostu porząd-
nie przygotowane danie – tak samo 
cenione, bez względu na akurat pa-
nującą modę kulinarną. A przybyli 
na scenę dokładnie wtedy, gdy byli 
potrzebni. �
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