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„Czas wstać z kolan chłopcy i dziewczęta. Do dzieła!” – apeluje do młodych polskich 

muzyków Antoni „Ziut” Gralak. A wie, co mówi, bo jak mało kto w polskim jazzie 

(i okolicach) zjadł zęby na niezgodzie na sytuacje, w których przychodziło mu grać 

swoją muzykę. Wystarczy wymienić blokowanie w latach osiemdziesiątych przez 

działaczy (którzy potrafili urządzić embargo informacyjne zamykające przepływ 

radosnych wieści z Zachodu do zespołu) wyjazdu Gralakowego Tie Breaku na zagra-

niczne konkursy i festiwale. A miał być tam mile widziany i był specjalnie zapraszany.

Dziś dla młodych muzyków tego typu problemy są jak mało wiarygodne science fic-

tion. Nie wszyscy pewnie uwierzą, że w tamtych czasach nie istniał internet, a poro-

zumiewanie się przez telefon nie było powszechne i łatwe. Dziś młodzi muzycy mogą 

bez ograniczeń i bez wychodzenia na pocztę słać próbki swojej twórczości na kon-

kursy na całym świecie. Mogą studiować na wielu kierunkach muzycznych w Polsce 

i gdziekolwiek tylko ich stać na wyjazd. Dziś młodzi muzycy nie myślą o buncie, tylko 

o kolejnym egzaminie u kolegów reprezentujących starsze pokolenia i szansach na 

zagranie czegoś u ich boku.

W takim razie w tym numerze JazzPRESSu odrobina patetycznej historii specjalnie 

dla nich. „W Polsce już na samym początku – w latach dwudziestych ubiegłego wieku 

– jazz wyrażał bunt przeciw skonwencjonalizowanej, uładzonej kulturze mieszczań-

skiej. Po wojnie, w okresie »katakumbowym«, sprzeciw jazzu przeciwko ówczesnej 

rzeczywistości był znacznie wyraźniejszy. Za żelazną kurtyną muzyka jazzowa sta-

ła się wyrazem kontestacji zarówno muzyków, jak i słuchaczy. Bunt ten miał wymiar 

polityczny, społeczny i kulturowy – przeciwko izolacji od Zachodu, przeciwko sza-

rzyźnie codziennego życia, przeciwko ograniczeniom wolności – intelektualnej, arty-

stycznej, osobistej. Ale sztuka nie zawsze buntuje się przeciwko realiom otaczającego 

nas świata. Często buntuje się przeciwko sobie samej – przeciwko dotychczasowym 

tendencjom, postawom, wreszcie przeciw swojemu środowisku. Tak jak punk, który 

z jednej strony miał silny wymiar społeczny, a z drugiej stanowił negację przesadnej 

wirtuozerii i pompatyczności rocka lat siedemdziesiątych, tak polski jazz niejedno-

krotnie buntował się przeciwko dotychczasowemu porządkowi w jazzowym środo-

wisku” – pisze Piotr Rytowski w eseju Jazz zbuntowany.

„Nie ma czego żałować. I tak było oczywiste, że doświadczamy czegoś mocnego, cze-

goś, co przerasta nasze indywidualne możliwości” – ocenia Antoni Gralak. Czy będą 

mogli powiedzieć tak po latach obecnie młodzi polscy muzycy?

Miłej lektury

mailto:piotr.wickowski@radiojazz.fm
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Dwunastu w konkursie Seiferta

Dwunastu artystów z dzie-
więciu krajów zakwali-

fikowało się do trzeciej edycji 
Międzynarodowego Jazzowe-
go Konkursu Skrzypcowego 
im. Zbigniewa Seiferta. Finał 
konkursu odbędzie się w dru-
giej połowie lipca w Krakowie 
i Lusławicach.
„Poziom nagrań, które napły-
nęły do tegorocznej edycji, jest 
naprawdę bardzo wysoki. Szy-
kuje się zatem niezwykle emo-
cjonujący konkurs” – podkre-
śla światowej sławy skrzypek 
Mark Feldman, juror Konkur-
su Seiferta od jego pierwszej 
edycji, a więc od 2014 roku.
W tym roku konkursowe 
kwalifikacje uzyskali: litew-
ski skrzypek Tadas Dešukas, 
rumuński skrzypek i alto-
wiolista George Dumitriu, po-
chodzący z Jordanii skrzypek 
Layth Sidiq, hiszpański skrzy-
pek i altowiolista Francisco 
Palazón González, pochodzący 
z Niemiec, a na stałe mieszka-
jący w USA altowiolista Benja-
min „Benni” von Gutzeit oraz 
wywodzący się z włosko-fran-
cuskiej rodziny, ale zamiesz-
kujący również w USA skrzy-
pek Mario Forte - laureat trze-
ciej nagrody Konkursu Seifer-
ta w 2016 roku. Polska, Francja 
i USA będą mieć dwuosobo-
we reprezentacje w konkursie. 
Wezmą w nim udział: Amalia 
Obrębowska i Marcin Hałat, 
Cécile Delzant i Youenn Ro-
haut, Greg Byers i Gabriel Ter-
racciano.

Edycja 2018 będzie drugą 
z  udziałem nie tylko skrzyp-
ków i altowiolinistów, ale rów-
nież wiolonczelistów. Po raz 
pierwszy natomiast o główną 
nagrodę rywalizować będzie 
dwunastu, a nie, jak dotych-
czas, dziesięciu muzyków. Jury 
podjęło decyzję o zwiększe-
niu liczby rywalizujących po-
nieważ trójka z nich uzyskała 
w kwalifikacjach te same noty.
Obok Feldmana w jury za-
siadać będą inne świato-
we gwiazdy instrumentów 
smyczkowych: wiolonczelista 
Erik Friedlander oraz skrzyp-
kowie – Dominique Pifarély 
i Michał Urbaniak.
Odbywające się w formu-
le otwartych dla publiczno-

ści koncertów trzydniowe 
zmagania konkursowe mło-
dych artystów rozpoczną 
się 25 lipca w Europejskim 
Centrum Muzyki Krzyszto-
fa Pendereckiego w Lusła-
wicach. Każdemu z uczest-
ników przesłuchań konkur-
sowych towarzyszyć będzie 
trio Dominika Wani. Zwy-
cięzcy konkursu ogłosze-
ni zostaną 28 lipca podczas 
koncertu galowego w Kijów 
Centrum w Krakowie.
W dwóch poprzednich edy-
cjach Międzynarodowego Jazzo-
wego Konkursu Skrzypco-
wego im. Zbigniewa Seiferta 
zwyciężali: Mateusz Smoczyń-
ski (2016, na zdjęciu) i Bartosz 
Dworak (2014). �
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Przez Polskę, Chiny, Węgry, 
Niemcy, Gruzję i Słowację 

wieść będzie trasa, w którą wy-
ruszył Stanisław Słowiński Qui-
ntet. Tournée zapowiada kolejne 
autorskie wydawnictwo lidera.
Zespół prezentuje specjalnie 
przygotowany pod kątem tra-
sy, przekrojowy program złożo-
ny z kompozycji z poprzednich 
albumów grupy Słowińskiego 
– Landscapes Too Easy To Expla-
in i  Visions | Between Love and 
Death, a także z nowych utwo-
rów zapowiadających kolejny so-
lowy album skrzypka (premierę 
zaplanowano na wiosnę 2019).
„Trasa Sound Universe to pod-
sumowanie mojej dotych-
czasowej drogi artystycznej – 
czas, który będę miał szczęś-
cie spędzić w gronie przyjaciół 

Stanisław Słowiński Quintet na dwóch kontynentach

fo
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wspólna podróż przez dźwię-
ki i kontynenty pozwoli nam 
spojrzeć z nowej perspektywy 
na naszą muzykę, a także skon-
frontować z publicznością ca-
łego świata nowy, premierowy 
materiał. To także czas przygo-
towań do premiery pierwszego 
koncertu skrzypcowego. To dla 
mnie wielka radość i najwięk-
sze jak do tej pory muzyczne 
wyzwanie” – przyznaje Stani-
sław Słowiński.
W ramach trasy odbędzie się 
również premiera spektaklu 
łączącego współczesny ba-
let z techniką bodypaintin-
gu, wizualizacjami i muzyką 
improwizowaną oraz – kul-
minacyjny punkt trasy – pre-
miera koncertu skrzypcowe-

go Visions na improwizują-
ce skrzypce solo, combo jazzo-
we i orkiestrę kameralną. Ten 
koncert połączony będzie z na-
graniem albumu live. Trasa 
potrwa do grudnia 2018 roku.
Wraz z liderem zagrają: Zby-
szek Szwajdych, Marta Waj-
dzik, Szymon Mika, Kuba Płu-
żek, Justyn Małodobry, Adam 
Stępniowski, Dawid Fortuna, 
Jun Xiao i Hang An. �

http://stoart.org.pl
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Kuba Banaszek Quartet z nagrodą Sax Clubu

Kuba Banaszek Quartet 
triumfował w XXI Ogól-

nopolskim Przeglądzie Mło-
dych Zespołów Jazzowych 
i  Bluesowych organizowa-
nym przez gdyński Sax Club. 
Uczestników konkusu ocenia-
ło jury pod przewodnictwem 
Sławka Jaskułke, a jako nagro-
dy przewidziano między inny-
mi sesję nagraniową i występ 
na Sopot Molo Jazz Festival.
Kwartet uznano za najlepszy 
zespół konkursu, a perkusi-
ście zespołu Maksymiliano-
wi Olszewskiemu przyznano 
główną nagrodę indywidual-
ną. Dodatkowo nagrodę indy-
widualną otrzymał pianista 
Kuba Banaszek, a zespołową – 
Extradition Quintet. �
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Pod naszym patronatem

Niełatwe do  
zdefiniowania, za to 
proste do wyczucia

Gitara w jazzie jest instrumentem wy-

magającym, i nie chodzi tu o tech-

nikę, pracę nad brzmieniem etc., bo 

to dotyczy każdego. Kto nie sły-

szał choć raz: „gitara tak, ale w jazzie…  nie 

przepadam”? Jednak, kiedy się zasta-

nowimy, to szybko do głowy wpa-

da przynajmniej kilka nazwisk 

gitarzystów jazzowych, któ-

rych wszyscy znają i kocha-

ją lub przynajmniej lubią. 

Wśród polskich muzyków 

także jest kilku gitarzystów, 

których poczynania zde-

cydowanie warto śledzić. 

Jednym z nich, zaliczającym 

się do młodego pokolenia, 

jest Szymon Mika. Jest mię-

dzy innymi laureatem pierw-

szej edycji Międzynarodowego 

Jazzowego Konkursu Gitaro-

wego im. Jarka Śmietany. 

Ma na swoim koncie 

dwie świetnie przyjęte płyty – nagrany z przy-

jacielem Mateuszem Pałką krążek Popyt oraz 

nagrane w triu pod własnym nazwiskiem Unseen. 

Wkrótce ukaże się trzecia o wy-

mownym i nieprzypadkowym 

tytule Togetherness (Hevhe-

tia, premiera 18 czerwca). 

Trzonem zespołu Szymo-

na Miki jest trio gitarzy-

sty, które współtwo-

rzą Max Mucha i Ziv 

Ravitz. Obok nich na 

krążku usłyszymy rów-

nież śpiewającą Bar-

barę Derlak, Joachima 

Mencla grającego na 

lirze korowej i pianistę 

Mateusza Pałkę. Wszyst-

kie kompozycje stworzył 

sam gitarzysta. Materiał 

jest zróżnicowany, nieco wy-

biegający poza to, co zwykli-

śmy nazywać jazzem. 

SzYMON MiKA TriO & GUeSTS – TOGETHERNESS
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Mery Zimny: Czego można się spodziewać 
po kolejnym, wydanym w Hevhetii, krąż-
ku Szymon Mika Trio & Guests – Together-
ness? 

Szymon Mika: Ta płyta jest dosyć mocno 
zróżnicowana. Z jednej strony to kontynua-
cja i eksplorowanie brzmienia mojego tria, 
niemal połowa płyty nagrana jest właś-
nie w takim zestawieniu. Z drugiej jednak 
strony jest czymś nowym, w dosyć subtelny 
sposób wybiegającym poza jazzowe ramy, 
co mnie osobiście cieszy. Wszystkie kom-
pozycje są mojego autorstwa, a wspaniałe 
teksty do czterech piosenek napisała Basia 
Derlak. Szczególnie, przy okazji tej płyty, 
mam poczucie poszerzania swoich mu-
zycznych horyzontów i ciągłego odkrywa-
nia nowych treści, które chciałbym prze-
kazać. Moim celem jest wyrażanie siebie 
w jak największym stopniu, co wbrew po-
zorom nie jest takie oczywiste i łatwe.

Tytuł Togetherness oznacza coś więcej? 

Poczucie wspólnoty, bycia razem występu-
je w wielu elementach naszego życia. Każ-
dy interpretuje je prawdopodobnie w nieco 
inny sposób. Mnie zawsze bardzo intry-
guje to „bycie razem” w muzyce. Niełatwe 
do zdefiniowania, za to proste do wyczu-
cia. Cieszę się bardzo, że muzycy na tej pły-

cie doskonale ten aspekt wspólnego grania 
rozumieją i pielęgnują. Ja sam, na każ-
dym koncercie, próbie i sesji nagraniowej, 
oprócz rozwijania własnych skrzydeł, uczę 
się, jak działać dla dobra „drużyny”. 

Trzonem zespołu obok ciebie są Max Mu-
cha i Ziv Ravitz. To chyba ważne dla ciebie 
postaci...

To bardzo ważni dla mnie muzycy, jed-
ni z moich ulubionych, także z pozycji słu-
chacza. Chcę kontynuować to trio, bo czu-
ję, że możemy zrobić dużo dobrej muzyki. 
Niejednokrotnie pisząc nowe utwory, mam 
w  głowie brzmienie tej grupy, sposób gra-
nia Ziva i Maxa. Ostatnimi czasy nie gramy 
ze sobą zbyt często, ale czuję, że znaleźli-
śmy własne brzmienie, które możemy eks-

Mam poczucie poszerzania swoich  
muzycznych horyzontów i ciągłego odkrywania 

nowych treści
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plorować przy okazji każdego spotkania na 
scenie lub w studiu.

Kto oprócz nich pojawi się na krążku? 

Basia Derlak zaśpiewała w czterech pio-
senkach, Joachim Mencel zagrał na lirze 
korbowej, a Mateusz Pałka na fortepianie. 
Wspaniali muzycy i ludzie, wiedziałem, że 
wniosą do tej muzyki część siebie. To właś-
nie wyróżnia ich jako muzyków – z każdą 
nutą niosą jakiś przekaz, opowiadają histo-
rię. Czasami w jazzie, być może zs sprawą 
skupienia uwagi na rozwoju rzemiosła, za-
pominamy o tym najważniejszym aspek-
cie sztuki, którą uprawiamy.

Jak czujesz się w roli kompozytora?

Nie jest to łatwe zadanie. Nawet wspaniały 
Guillermo Klein, u którego miałem okazję 
sporo się uczyć, opowiadał mi, że zdarzyło 
mu się pisać jeden utwór kilka lat. To praca, 

którą po prostu trzeba wykonywać. Czasem 
rezultaty pojawiają się szybko, kompozycja 
powstaje jednego dnia. Myślę tutaj o utwo-
rach jazzowych, piosenkowych, dzieła na 
orkiestrę raczej tak szybko się nie two-
rzy. Najczęściej jednak jest to proces czaso-
chłonny. Przez ostatni rok miałem znacz-

nie mniej czasu na pisanie i rozwijanie się 
pod tym kątem. Mam nadzieję, że nieba-
wem sytuacja się zmieni, to dla mnie bar-
dzo istotny element rutyny.

Kształciłeś się na polskiej uczelni, a od pew-
nego momentu podjąłeś studia w Szwajca-
rii. Skąd wybór uczelni? 

W szwajcarskiej Bazylei kilka lat temu po-
wstała jedna z najlepszych szkół jazzo-
wych na świecie. Chciałem poczuć, jak to 
jest uczyć się muzyki od wielkich gwiazd, 
przebywać z nimi i chłonąć ich doświad-
czenie. W ubiegłym roku został stworzo-
ny program Focusyear, który na podstawie 
kilkuetapowych przesłuchań i egzaminów 
ściągnął na rok do Bazylei ośmiu wspania-
łych muzyków z całego świata. Zostałem 
przyjęty także ja. Graliśmy z Davem Hol-
landem, Avishaiem Cohenem, Joshuą Red-
manem i całą plejadą wybitnych muzyków. 
Nagraliśmy także płytę z naszymi utwo-

rami, gdzie udało mi się przemycić dwie 
kompozycje, w tym jedną piosenkę z mo-
im polskim tekstem (wokalistka Focusyear, 
Yumi Ito, mówi i śpiewa po polsku).

Jakie dostrzegasz różnice między polskim 
a szwajcarskim systemem edukacji? 

Studia zagraniczne utwierdziły mnie  
w przekonaniu, że muzyka jazzowa w Polsce 

ma się dobrze
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Różnic jest bardzo wiele, na przykład ca-
łe zaplecze i infrastruktura – bardzo du-
ża liczba sal do ćwiczeń w pełni wyposa-
żonych, dostępnych 24 godziny na dobę. 
Pamiętam, że kiedy studiowałem w Polsce, 
wywalczenie sali do ćwiczenia było nie la-
da wyzwaniem. Szwajcaria przeznacza nie-
wyobrażalne sumy na sztukę i edukację, 
także ze źródeł prywatnych. Wyposażenie 
szkoły i nazwiska nauczycieli, których się 
zatrudnia, robią duże wrażenie. Jestem jed-
nak bardzo dumny, że my, muzycy kształ-
ceni w Polsce, pomimo często znacznie 
uboższego zaplecza, radzimy sobie całkiem 
dobrze i się rozwijamy. Studia zagraniczne 
utwierdziły mnie w przekonaniu, że muzy-
ka jazzowa w Polsce ma się dobrze.

Środowisko muzyczne, w którym się obra-
casz, jest bardziej wspierające czy rywali-
zujące? W końcu rynek muzyczny to bi-
znes, w którym trzeba umieć wywalczyć 
dla siebie miejsce. 

Ta walka o siebie ma też swoje plusy. Zauwa-
żyłem, że w bardzo bogatych krajach artyści 
polegają w dużej mierze na stypendiach, do-
tacjach, co czasami powoduje stagnację albo 
brak pomysłu na działanie w „normalnych” 
warunkach. Oczywiście tego typu wsparcie 
może również motywować i pomaga pozo-
stać skupionym na muzyce. Co do środowi-
ska muzycznego – ludzie są wszędzie podob-
ni, choć odnoszę wrażenie, że nam brakuje 
nieco wzajemnego wsparcia, mówienia o so-
bie zagranicą w superlatywach. To bardzo 
pomogłoby w wyjściu poza lokalny rynek. 
Zawsze kiedy spotykam się z jakąś jazzową 

osobistością, wspominam, że jestem z Pol-
ski i że mamy świetnych muzyków. Warto 
o tym mówić, bo mamy zaledwie kilku ar-
tystów występujących na międzynarodo-
wych festiwalach, a zespołów grających na 
świetnym poziomie jest sporo. 

Jakie są twoje ambicje, cele na bliższą i dal-
szą przyszłość? 

Wypuszczam w świat swój nowy album, 
to jest plan na najbliższy czas. Cieszy mnie 
to, ponieważ jest to zdecydowanie najcie-
kawsza płyta, jaką do tej pory nagrałem. 
W dodatku brzmi niesamowicie, ponieważ 
miks wykonał jeden z najlepszych inżynie-
rów dźwięku w Europie – Daniel Dettwiler. 
W  czerwcu także kończę szwajcarski etap 
mojej przygody i wracam do Polski. Ostat-
ni rok w Focusyear był szalony, więc planu-
ję zrobić sobie wakacje. 

Informacje o koncertach Szymona Miki: 
www.szymonmika.com
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Jaskułke Sextet – Komeda Recomposed

Inicjatorem powstania programu Komeda Re-

composed była Letnia Akademia Jazzu w Łodzi, 

która w 2016 roku zaprosiła Sławka Jaskułke, aby 

w 50-lecie premiery Astigmatic Krzysztofa Ko-

medy napisał reinterpretację muzyki wielkiego 

kompozytora. „Praca nad jego melodyką, formą, 

harmonią, całościowym spojrzeniem była inspi-

rująca” – przyznał potem Jaskułke.

Podobnie jak Krzysztof Komeda, który zaan-

gażował do swojego zespołu stojących u progu 

kariery Zbigniewa Namysłowskiego i Tomasza 

Stańkę, Sławek Jaskułke zaprosił do współpracy 

młodych muzyków trójmiejskiej sceny. W seks-

tecie, który nagrał płytę, poza grającym na for-

tepianie liderem znaleźli się: Piotr Chęcki (sak-

sofon tenorowy), Michał Jan Ciesielski (saksofon 

tenorowy), Emil Miszk (trąbka), Piotr Kułakowski 

(kontrabas) i Roman Ślefarski (perkusja).

Album ukaże się w czerwcu w Polsce i w Japonii. 

Polskim wydawcą jest Sea Label, a japońskim – 

Core Port.

Jachna / Mazurkiewicz / Buhl – God’s Body

Trio Jachna/Mazurkiewicz/Buhl powraca, po 

dwóch latach od sukcesu albumu Dźwięki ukry-

te, z nowym materiałem zatytułowanym God’s 

Body. Zespół niezmiennie tworzą: trębacz Woj-

ciech Jachna, kontrabasista Jacek Mazurkiewicz 

oraz perkusista Jacek Buhl.

Płyta God’s Body zawiera siedem improwizowa-

nych utworów, w których brzmienie instrumen-

tów akustycznych łączy się z elektroniką, tworząc 

senne wizje. W zamierzeniu muzyków kluczowe 

znaczenie miała mieć przestrzeń, w której po-

wstawał nowy album. Dlatego też sesja nagra-

niowa odbyła się w inspirującej, pełnej akustycz-

nych zakamarków Fabryce Sztuki w Łodzi. „God’s 

Body to siedem niezwykłych, wielopłaszczyzno-

wych historii namalowanych dźwiękami, które 

wybrzmiewają w słuchaczu i poza nim jeszcze 

długo po tym, jak krążek przestanie kręcić się 

w odtwarzaczu” – deklaruje wydawca.

Premiera płyty God’s Body odbyła się 1 czerwca. 

Jej wydawcą jest Audio Cave.



JazzPRESS, czerwiec 2018       |15

http://soliton.edubawi.pl/index.php?k6,jazz-blues


16|

Marcus Miller – Laid Black

Po trzech latach od wydania płyty Afrodeezia 

przypomina o sobie Marcus Miller. Jego nowy al-

bum Laid Black różni się od poprzedniego, w któ-

rym Miller zwracał się do swoich źródeł – Afryki, 

Karaibów i muzyki jego przodków. „Wracam do 

teraźniejszości. Będzie hip-hop, będzie trap, soul, 

funk, R&B i, rzecz jasna, jazz. Muzyka jest raczej 

spokojna, choć tradycyjnie nie mogło tu zabrak-

nąć mocnego, porywającego funku” – zapowia-

dał przed premierą Marcus Miller.

Basista nagrał płytę ze swoim zespołem w rodzin-

nym Nowym Jorku, towarzyszyli mu też goście 

specjalni: Jonathan Butler (gitara i wokal), Selah 

Sue (wokal), sekstet wokalny Take Six, Kirk Wha-

lum (saksofon), Troy „Trombone Shorty” Andrews 

(puzon) i jego zespół Orleans Avenue. „Wszyscy 

mają podobną wizję jazzu. Dzięki temu udało 

nam się stworzyć tę muzykę” – wyjaśniał Marcus 

Miller.

Album Laid Black ukazał się 1 czerwca nakładem 

Blue Note Records.

VA – Cinema Jazz 2

Cinema Jazz 2 jest kontynuacją wydanej w 2016 

roku kompilacji wielkich przebojów muzyki filmo-

wej o jazzowym charakterze.

Wśród szesnastu kompozycji zamieszczonych 

na płycie są między innymi motywy przewodnie 

z głośnych filmów: Wszystko o mojej matce Pedro 

Almodóvara, Tramwaj zwany pożądaniem Elii Ka-

zana, Cotton Club Francisa Forda Coppoli, Wspa-

niali bracia Baker Steve’a Klovesa, Do utraty tchu 

Jeana-Luca Godarda, Słodki zapach sukcesu Ale-

xandra Mackendricka, Kto wrobił królika Rogera 

Roberta Zemeckisa. Akcentem polskim na płycie 

jest utwór z Niewinnych czarodziejów Andrzeja 

Wajdy skomponowany przez Krzysztofa Kome-

dę. Za inne tematy filmowe odpowiedzialni są 

między innymi: Charlie Parker, Chet Baker, Duke 

Ellington Orchestra, Dave Grusin, Alex North, 

John Barry, Francis Lai, Ludovic Bource, Leith 

Stevens, Elmer Bernstein i Martial Solal.

Premierę Cinema Jazz 2 zaplanowano na 15 

czerwca.

Pod naszym patronatem
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Follow Dices – Eternal Colors

Płytą Eternal Colors debiutuje młody, założony 

w Poznaniu, kwartet Follow Dices. Formację two-

rzą: Mikołaj Kostka (skrzypce), Franciszek Racz-

kowski (fortepian), Jan Jerzy Kołacki (kontrabas) 

i Adam Wajdzik (perkusja).

„Muzyka jest dla nas opowieścią o świecie, zapi-

sem naszych odczuć, wrażeń i emocji” – napisa-

li o sobie muzycy Follow Dices. Nazwa zespołu 

nawiązuje do Cage’owskiego idiomu przypadko-

wości w muzyce i świecie. Niektóre z 13 kompo-

zycji zamieszczonych na płycie wprost odwołują 

się do twórczości Johna Cage’a (2:26, 0:54). Są 

na niej także utwory zainspirowane folklorem 

(Bujający, Ludowiak) oraz nawiązujące do cho-

rału (Chorał I, II). Kwartet przyznaje się do in-

spiracji muzyką skandynawską i polską oraz do 

włączania do swojej twórczości elementów mu-

zyki nowej.

Płytę nagrano w Monochrom Studio w Gniewo-

szowie. Jej koncertowa premiera miała miejsce 

13 maja w poznańskim Centrum Kultury Zamek.

raczkowski / Kostka – Duo

Pianista Franciszek Raczkowski i skrzypek Mi-

kołaj Kostka debiutują jako duet. Obaj muzycy 

wchodzą w skład również debiutującej w tym sa-

mym czasie formacji Follow Dices. Muzykę duetu 

cechuje nowatorskie podejście do improwizacji 

oraz przede wszystkim minimalizm.

Obaj są studentami Akademii Muzycznej w Kato-

wicach. Franciszek Raczkowski prowadzi autor-

skie trio, z którym nagrał płytę Apprentice. Jest 

laureatem Krokus Jazz Festiwal w Jeleniej Górze 

z zespołem Vibe Quartet. Mikołaj Kostka to laure-

at tegorocznego Hanza Jazz Festiwal w Koszali-

nie, uzyskał też wyróżnienie na Blue Note Poznań 

Competition.

Duet jest jednym ze zwycięzców tegorocznej, 

siódmej edycji konkursu Jazzowy Debiut Fono-

graficzny, organizowanego przez Instytut Muzy-

ki i Tańca w Warszawie. Uzyskał dzięki temu do-

finansowanie wydania swojej pierwszej płyty. Jej 

premierowy koncert odbył się 10 maja w olsztyń-

skiej Galerii Usługa.



JazzPRESS, czerwiec 2018       |19

Małgorzata Hutek – Psalmy

Po czterech latach od nagrania debiutanckiego 

albumu Grounded in Love wokalista Małgorzata 

Hutek wydaje kolejne dzieło zatytułowane Psal-

my. „Ze 150 psalmów wybrałam 12 najważniej-

szych dla mnie, napisałam do nich muzykę i prag-

nę podarować je Wam w formie niezwykłej płyty, 

opowiadającej historie, w których każdy z nas 

może odnaleźć część siebie” – mówi Hutek.

Pomysłodawczyni na płycie towarzyszą: Atom 

String Quartet (Dawid Lubowicz i Mateusz Smo-

czyński – skrzypce, Michał Zaborski – altówka, 

Krzysztof Lenczowski – wiolonczela) oraz piani-

sta Dominik Wania. Aranżacje wykonał Nikola Ko-

łodziejczyk.

Pod względem muzycznym Psalmy są połącze-

niem muzyki jazzowej, folkowej oraz improwizacji.

10 procent ze sprzedaży każdego egzemplarza 

Psalmów przekazanych zostanie na Stowarzy-

szenie PoMOC, które prowadzi budowę Centrum 

Opiekuńczo-Rozwojowego im. św. Józefa w Kato-

wicach. Płyta będzie mieć premierę 14 czerwca.

Każdy festiwal może mieć swój
JazzPRESS...
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TOP 
NOTE

Wojciech Jachna & Ksawery Wójciński  
– Conversation with Space

Duet jazzowy jest bardzo wymagającą konfiguracją. Dążąc do 
wprowadzania własnych pomysłów, wykonawcy zobowiązani są 
zrozumieć intencje partnera. Mając przy tym pełną swobodę w go-
spodarowaniu przestrzenią, odpowiadają za każdy jej fragment. 
Również słuchacz musi podjąć wysiłek, by zrozumieć ich her-
metyczny język. Tytuł albumu – Conversation with Space – zwra-
ca uwagę na każdy z tych aspektów. Wskazuje na rozmowę jako 
czynnik determinujący muzykę oraz przestrzeń, w której możną 
ją zrealizować. Jak sugerują nazwy utworów, jest ona wszystkim, 
co nas otacza, a zarazem inspiruje – niebem, gwiazdami, ziemią 
czy wiatrem.
Dla Wojciecha Jachny (trąbka) i Ksawerego Wójcińskiego (kontra-
bas) to drugi album nagrany w tym zestawieniu. Choć obie płyty 
w tytule podkreślają rolę dialogu, to wyraźnie się różnią. Pierwsze 

Fundacja Słuchaj!, 2018
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Nie ma w ich twórczości nachalnego 
szukania patentów, aby zainteresować 
odbiorcę. Wystarczy im szczera, 
muzyczna rozmowa do przekazania 
światu, jak znakomicie się rozumieją

Jakub Krukowski 

j.krukowski@op.pl

nagranie – Night Talks charaktery-
zowała spontaniczność, i to nie tyl-
ko w wymiarze improwizowanego 
repertuaru. Ówczesna sesja nagra-
niowa była początkiem znajomo-
ści muzyków, nic więc dziwnego, że 
przez cztery lata ich styl ewoluował. 
Zupełnie jak w międzyludzkiej zna-
jomości, z biegiem czasu nabrał zro-
zumienia i zaufania. Najistotniej-
szą różnicą jest jednak nastrój. Ten 
z debiutu formacji Jachna określił 
jako „jesienny”. Materiał rejestrowa-
no w  grudniu i jak wskazuje tytuł 
– nocną porą, co podczas odsłuchu 
wyraźnie się czuje. Mam wrażenie, 
że Conversations with Space wypeł-
nia inna energia. Muzycy wchodzi-
li do studia dwukrotnie – w maju 
oraz w czerwcu – i choć nie wiem, 
w jakiej porze dnia, to uzyskane 
brzmienie jest cieplejsze.
Ważną rolę w projekcie odegrał To-
masz Glazik, który wyprodukował 

cały materiał oraz gościnnie zagrał na saksofonie 
tenorowym w ekspresywnym utworze Hurricane. 
Ten fragment płyty jest wyjątkowy – nie dość, że 
po raz pierwszy pojawia się tu nowy instrument, to 
znalazł się on w samym środku albumu. Słuchacz 
szczególnie koncentruje na nim swoją uwagę, 
zwłaszcza że następuje on po całkowicie odmien-
nym, nostalgicznym Song about Saint Wojciech Bis-
hop and Martyr. Mimo że to dość krótki utwór, rów-
nież wyróżnia się na tle pozostałych improwizacji, 
jest bowiem interpretacją tradycyjnej pieśni.
Wskazując trudności, jakie niesie dwuosobowy 
skład, nie wspomniałem o pewnie największej 
przeszkodzie. Przeważnie nawet najbardziej wy-
magające projekty bronią się pomysłem, który za-
chęca słuchaczy do pozostania z muzyką. Rzadko 
jednak artyści decydujący się na granie w duecie 
znajdują odpowiednie środki, by ponownie spróbo-
wać tej formuły. Jachnie i Wójcińskiemu przyszło 
to zupełnie naturalnie. Nie ma w ich twórczości 
nachalnego szukania patentów, aby zainteresować 
odbiorcę. Wystarczy im szczera, muzyczna rozmo-
wa do przekazania światu, jak znakomicie się ro-
zumieją. �
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Mellow Yellow Records, 2017

Po co zamykać muzykę w ciasnych 
granicach gatunku? Takie pyta-
nie nasuwa się podczas odtwarza-
nia albumu JaCho. Wojciech Jach-
na (trąbka) i Zbigniew Chojnacki 
(akordeon), choć są artystami zna-
nymi z eksperymentalnych projek-
tów, tą produkcją zaskoczą nawet 
najbardziej otwartych słuchaczy. 
Panowie skonstruowali niezwykły 
dźwiękowy kolaż, w którym po-
szczególne elementy wydają się być 
całkowicie od siebie odległe, a jed-
nak idealnie do siebie pasują.
Przedstawiając autorów, przydzie-
liłem im po jednym instrumencie, 
którego perfekcyjne opanowanie 
plasuje każdego z nich w czołówce 
krajowych wykonawców. O charak-
terze tej płyty decyduje jednak prze-
de wszystkim elektronika. Obaj nie 

mają oporów w sięganiu po moż-
liwości, jakie ona daje, przy czym 
Chojnacki wprowadza, używając 
jej, całe spektrum brzmieniowych 
rozwiązań. Niekiedy trudno wręcz 
rozpoznać, że muzyk wciąż operuje 
akordeonem. Mistrzostwo prezen-
tuje choćby na Alfa Centauri, wydo-
bywając z akordeonu odgłosy bliż-
sze zestawowi perkusyjnemu.
Album w warstwie tematycznej 
nawiązuje do sfer pozaziemskich, 
a abstrakcyjna oprawa wizualna do-
daje mu tajemniczości. To niezwy-
kłe, że tak tradycyjne instrumenty 
perfekcyjnie odnalazły się w takim 
klimacie. Chojnacki wprowadza 
niepokojącą aurę, właściwą zagad-
kowym aspektom kosmosu, Jachna 
zaś kreuje atmosferę melancholii, 
oddając poczucie małości względem 
jego nieskończoności. Oba tony 
świetnie ze sobą korespondują, 
a  wspólna improwizacja prowadzi 
muzyków do bardzo ciekawych roz-
wiązań. Mamy tym samym kolej-
ny przykład, jak znakomitym środ-
kiem ekspresji w muzyce jest dialog. 
Zwłaszcza Wojciech Jachna wyra-
sta na wzorowego rozmówcę. Obok 
znakomitych nagrań z Ksawerym 
Wójcińskim, tu poznajemy kolejny 
już język, który współtworzy. �

Wojciech Jachna & Zbigniew Chojnacki – JaCho

Jakub Krukowski 

j.krukowski@op.pl
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Adam Czerwiński, 2018

Cudna płyta. Przyjemnie ją mieć 
w ręce i jeszcze przyjemniej słuchać. 
Jest tak wiele pięknych polskich kom-
pozycji, które proszą się o  „nowe ży-
cie”. Szkoda, że tak rzadko ktoś wpada 
na pomysł podobny do Kiedy byłem 
Adama Czerwińskiego. Trzech do-
świadczonych muzyków gra tu stare 
przeboje z rodzimego podwórka w to-
warzystwie zaproszonego gościnnie 
Grzegorza Skawińskiego.
Piosenki w wykonaniu tria zacho-
wały dawny klimat, równocześnie 
zyskując świeżość i jazzowy powab, 
tak że nawet Z kopyta kulig rwie Skal-
dów, za którą to melodią nie przepa-
dam, okazała się być ponadczasowa.
Adam Czerwiński, którego magazyn 
Perkusista zalicza do grona 101 pol-
skich perkusistów wszech czasów, 
kojarzony był dotychczas głównie 

z zespołem nieżyjącego już Jarosła-
wa Śmietany. Obecnie współpracu-
je z wieloma uznanymi muzykami 
w kraju i za granicą. W jego aktual-
nym triu grają ceniony na świecie 
basista Piotr Lemańczyk, gitarzysta 
Marcin Wądołowski i gościnnie śpie-
wający i grający na gitarze muzyk ze-
społu Kombi Grzegorz Skawiński.
Kombi dostarczające piosenek knaj-
pianym chałturnikom przez lata 
traktowałem jako synonim Pol-
ski B, z małą przerwą na ONA, któ-
ry w swoim czasie był chyba najlep-
szym polskim zespołem rockowym. 
Sam Grzegorz Skawiński jest dla 
mnie typowym przykładem niewy-
korzystanego potencjału, ale oczywi-
ście nie mnie oceniać czyjeś wybory, 
tym bardziej, że masowa publiczność 
do szczególnie ambitnych nie należy.
Najlepszym przykładem jest ostat-
nia Eurowizja. Sam festiwal, nie tyl-
ko w mojej ocenie, był jednym z naj-
lepszych od lat – pojawiło się sporo 
dobrych wokalistów, powiało na-
dzieją, że festiwal chce odejść od 
tandety, nawet gospodarze, w  cza-
sie oczekiwania na podliczenie gło-
sów, zakpili sami z siebie, pokazując 
w  pełnej humoru retrospekcji dy-
stans do swoich świętości. Cóż z tego, 
jeśli po podliczeniu głosów nadsyła-

Adam Czerwiński Trio MAP – Kiedy byłem

Marek Brzeski 

marek.brzeski@onet.pl
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nych SMS-ami nadzieja zgasła. Masowa publiczność 
nie nadąża – po raz kolejny wygrała tandeta, nieprzy-
jemnie kontrastując z dobrymi piosenkami i atmo-
sferą, jaką stworzyli organizatorzy.
Kiedy byłem nie odwołuje się do masowej publiczno-
ści, choć muzykom sprytnie udało się połączyć wier-
ność oryginałom, współczesne brzmienie i  jazzowy 
feeling. Barwa głosu Grzegorza Skawińskiego dobrze 
się kojarzy ze śpiewem Tadeusza Nalepy oraz Andrze-
ja Zauchy, więc płyta ma szanse zagościć w wielu do-
mach nie tylko u fanów muzyki jazzowej.
Słuchając Wspomnienie, Cała jesteś w skowronkach, Pod 
Papugami, a nawet Z kopyta kulig rwie wyczuwa się 
w tle delikatne inspiracje Earlem Klughem, ale to tyl-
ko z korzyścią dla całości. Końcowa Byłaś serca biciem 

z repertuaru Andrzeja Zauchy, za-
śpiewana przez Grzegorza Skawiń-
skiego, to wykonanie, które podoba 
mi się bardziej niż oryginał.
Płyta nie ma słabych punktów. Jest 
bardzo dobrym pomysłem, nie tyl-
ko na zbliżenie muzyki pop i jazzu, 
ale również na podtrzymywanie 
w pamięci tego, co wartościowe i co 
pozwala tworzyć międzypokole-
niowy klucz do podobnego spojrze-
nia na świat i sztukę. Przy najbliż-
szej okazji kupię komuś tę płytę 
w prezencie, do czego i Was, drodzy 
Czytelnicy, zachęcam. �

https://jazzshop.eu/store/product_detail/1125
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Seria Polish Jazz, vol. 79, Polskie Nagrania / 
Warner Music Polska, 2018

Są dwie rzeczy, kóre Piotr Wyleżoł po-
trafi nad wyraz dobrze. Grać akordy 
i budować nastrój. No dobra, potrafi 
jeszcze nieźle improwizować i aran-
żować, ma zmysł do komponowania 
i harmonii, a fach swój muzyczny 
traktuje ze śmiertelną powagą.
Do tej pory nie prezentował materia-
łu na większy skład. Specjalizował się 
w triach (Yearning), płytach solowych 
(Improludes), grze na dwa fortepiany 
ze Sławkiem Jaskułke (Duodram) czy 
występach u boku między innymi 
Nigela Kennedy’ego, Jarka Śmietany 
i Marka Napiórkowskiego. Przy Hu-
man Things mamy więc do czynienia 
niemal z orkiestrą. Robert Majew-
ski i Grzegorz Nagórski (skrzydłówka 
i eufonium), dwa Michały – Barań-

ski i Miśkiewicz – w sekcji rytmicz-
nej. Gościnnie na saksofonach Dayna 
Stephens oraz wokalnie Aga Zaryan 
i Grzegorz Dowgiałło.
Styl Piotra Wyleżoła najlepiej cha-
rakteryzuje określenie „wyciszo-
na ekspresja”. Bo z jednej strony 
gra muzykę niezwykle intymną, 
ale z  drugiej – aż bulgocze w niej 
od emocji. Sam artysta niezmien-
nie sprawia wrażenie zamyślone-
go, poważnego do głębi romantyka 
i liryka. Jest na Human Things do-
brze znana, „wyleżołska” nuta. Jest 
perfekcyjne brzmienie (Studio S4) 
z przestrzenią i głębią. Jest świetny 
występ wokalny Zaryan i Dowgiałły 
w utworze tytułowym. Jest ciekawy 
Dayna Stephens, z natury poważny 
równie co Wyleżoł, ale jednak inny, 
pozostający w kontrapunkcie do li-
dera. Jest sekcja dęta, która świetnie 
brzmi w Home i rytmiczna w tran-
sowym Beyond the Reality.
Piotr Wyleżoł podąża swoją ścieżką. 
Human Things nie jest nagraniem 
przesadnie widowiskowym, brak tu 
elementów popisu czy przesadnego 
domagania się uwagi. To album war-
tościowy o tyle, że mimo wysokiej 
czytelności, artysta nie boi się sta-
wiać nieoczywistych kroków, i nigdy, 
przenigdy nie traci równowagi. �

Piotr Wyleżoł – Human Things

Jakub Sokołowski 

jaksokolowski@gmail.com
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Hevhetia, 2017

Aga Derlak to artystka bezkom-
promisowa. Śmiało podąża wyty-
czoną przez siebie ścieżką, zawsze 
wyżej stawiając artystyczną war-
tość niż rozgłos czy poklask. Wraz 
ze swoimi muzycznymi kompa-
nami – kontrabasistą Tymonem 
Trąbczyńskim i perkusistą Szymo-
nem Madejem – stworzyła klasycz-
ne fortepianowe trio, które w  2015 
roku nagrało świetnie przyjęty 
przez krytykę debiutancki album 
First Thought (nagrodzony Frydery-
kiem). Trio nie rozstało się z zasłu-
żoną dla polskiego jazzu słowacką 
wytwórnią Hevhetia i w 2017 roku 
uszu spragnionych słuchaczy do-
biegły dźwięki z drugiej w dorob-
ku zespołu płyty, zatytułowanej 
Healing.

Już otwierający płytę utwór Wai-
ting nie pozostawia złudzeń, że do 
czynienia mamy z dziełem wy-
jątkowym. Derlak tworzy mu-
zyczne pejzaże, coś na kształt 
dźwiękowych kolaży, bardzo luź-
no traktując strukturę i melodię. 
Dźwięki poszczególnych instru-
mentów wzajemnie się dopełniają 
i nakładają, zacierając tym samym 
granicę pomiędzy partiami solo-
wymi a klasycznie rozumianym 
akompaniamentem. Choć taki spo-
sób komponowania i budowania 
utworów jest dominujący na pły-
cie Healing, nie oznacza to jednak, 
że Aga Derlak i jej trio raz na jakiś 
czas nie sięgają po bardziej ustruk-
turyzowane formy jazzowe.
Moim prywatnym faworytem z tej 
płyty, o nieco bardziej ułożonej 
narracji, jest kompozycja Repetitive 
Dream. W tym blisko dziewięcio-
minutowym utworze, Aga Derlak 
tworzy niepokojącą opowieść, raz 
po raz zbliżając ją do punktu kul-
minacyjnego i za każdym razem 
z niego rezygnując, pozostawiając 
słuchacza w stanie na pograniczu 
zachwytu i zdumienia. To fanta-
styczna rzecz, świadcząca o kun-
szcie i niezwykłym wyczuciu kom-
pozycyjnym liderki.

Aga Derlak Trio – Healing

Jędrzej Janicki 

jedrekjanicki1994@gmail.com
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Płyta Healing nie oferuje prostej 
rozrywki. To wyzwanie dla słucha-
cza, który chcąc w pełni docenić 
głębię tego nagrania, musi skon-
centrować się na odbiorze i zrozu-
mieniu nieoczywistych dźwięków 
zaproponowanych przez trio Agi 
Derlak. Kontemplacyjny charak-
ter tej płyty przypomina mi tro-
chę Look Inward Krzysztofa Her-

dzina. Takie płyty to prawdziwe 
białe kruki, pozwalające w pełni 
delektować się potęgą muzyki. Ich 
twórcom należą się podziękowania 
za udowadnianie w piękny spo-
sób, że muzyka wcale nie musi być 
efekciarska, by wywierać ogromne 
wrażenie. Mam nieodparte wraże-
nie, że Healing to początek niezwy-
kłej kariery zespołu Agi Derlak. �

http://store.for-tune.pl/home
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GAD Records, 2017

Ścieżka dźwiękowa filmu, które-
go związek z muzyką widoczny jest 
nawet w tytule, musi być szczegól-
na. Do tego, jeśli ilustruje pozba-
wioną granic czasowych i loka-
lizacyjnych erotyczną opowieść, 
w której zbiegi okoliczności pozwa-
lają bohaterom realizować swoje 
fantazje – jej koncepcję należy po-
wierzyć prawdziwemu wizjone-
rowi. Trudno sobie wyobrazić, by 
w  latach sześćdziesiątych nie był 
nim Krzysztof Komeda.
Henning Carlsen jest drugim po 
Romanie Polańskim reżyserem, dla 
którego pianista zrealizował naj-
lepsze partie muzyczne na potrze-
by filmu. Duńczyk już na początku 
kariery ujawnił swoje zaintereso-

wania muzyką jazzową, gdy w de-
biutanckim filmie Dylemat sięgnął 
po kompozycje Maxa Roacha. Pa-
nowie poznali się w kopenhaskim 
klubie Montmartre w 1962 roku, 
podczas koncertu Polaka. Reżyser 
pracował wówczas nad filmem Co 
z nami? (1963), który szybko stał się 
ich pierwszym wspólnym projek-
tem.
Do czasu pracy nad People Meet... 
zrealizowali jeszcze dwie produk-
cje – Kocice (1965) oraz Głód (1966). 
Obopólnie ceniona kooperacja nie 
miała zakończyć się tylko na czte-
rech pozycjach. Niestety, gdy reży-
ser rozpoczął pracę nad kolejnym 
obrazem Wszyscy jesteśmy demo-
nami, doszły do niego informa-
cje o  tragicznym wypadku kolegi. 
Muzykę ostatecznie skomponował 
Finn Savery, a film został zadedy-
kowany zmarłemu artyście.
Pracując za granicą, Komeda zmu-
szony był do zmiany myślenia 
o  dźwięku jako nośniku kinowej 
treści. Odpowiadając za podkłady 
wczesnych dzieł Polańskiego, Sko-
limowskiego czy Wajdy, nie mógł 
uciec od komentowania trudnych, 
krajowych realiów. Świetnie ujął 
to Helmut Weihsmann, pisząc: 

Krzysztof Komeda – People Meet and Sweet 
Music Fills the Heart
Jakub Krukowski 

j.krukowski@op.pl
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„Muzyka Komedy, oparta na ele-
mentach jazzu nowoczesnego, sta-
nowiła doskonałą ilustrację scen 
ukazujących postawy niezadowo-
lonej młodzieży w nieakceptowa-
nym przez nią państwie” (Jazz Fo-
rum 2/1989). Istotnie, początkujący 
wtedy mistrzowie polskiego kina 
bardzo często sięgali po jazz jako 
medium służące wprowadzaniu 
buntowniczych podtekstów.
Carlsen, choć w swoim pierwszym 
filmie podobnie potraktował tę 
muzykę (suita We Insist! Roacha 
była ilustracją sytuacji w Połu-
dniowej Afryce), to później zmienił 
podejście do gatunku. Jak przyznał 
w  wywiadzie: „To nie był komen-
tarz, lecz środek, za pomocą którego 
wchodziliśmy głębiej w środowi-
sko, w atmosferę, jaką chcieliśmy 
kreować” (Jazz Forum 2/1989).
Materiał składający się na opisy-
waną ścieżkę dźwiękową jest dość 
krótki, trwa nieco ponad pół go-
dziny i uzupełniony jest pięcioma 
dodatkowymi utworami (głównie 
alternatywnymi wersjami). Wyda-
wać się może, że nie jest to dużo, 
zważywszy na muzyczną konwen-
cję filmu. W przywołanym przeze 
mnie wywiadzie Carlsen poniekąd 

tłumaczy to sposobem pracy piani-
sty: „W muzyce Komedy (do filmu) 
w ogóle nie było melodii, to był ro-
dzaj muzycznego taszyzmu”. Reży-
ser, zestawiając twórczość Polaka 
z europejskimi malarzami lat pięć-
dziesiątych, wskazuje na bardzo 
interesujący aspekt. Taszyści in-
stynktownie pozostawiali na płót-
nie barwne ślady, których suma 
składała się na skończone dzie-
ło. People Meet… faktycznie uza-
sadnia tę analogię. Pomimo że po-
szczególne kompozycje są krótkie, 
chaotyczne oraz stylistycznie zróż-
nicowane, znakomicie współgrają 
z  obrazem. „Kompozytorowi udała 
się niezwykła sztuka wywołania w 
widzu wrażenia, że film jest prze-
siąknięty muzyką, że towarzyszy 
nam ona nieustannie” – napisa-
ła Anna Piontek wewnątrz okład-
ki płyty.
Różnorodność gatunkowa jest uza-
sadniona pojawiającymi się w fil-
mie lokalizacjami i ma pomóc wi-
dzowi odnaleźć się w płynnej 
przestrzeni. Brazylię uosabiają la-
tynoskie bossa novy (w tym cha-
rakterystyczny motyw Rio), USA – 
swingujący, dwuczęściowy Nowy 
Jork, a podróżujący po Danii pociąg 
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– fortepianowe miniatury (Czołów-
ka, Finał). Dodatkowo pojawiającą 
się znienacka metafizyczną sferę 
pozaziemską oddają awangardowe 
konstrukcje (Ciała kuliste). Kome-
da znakomicie odnajduje się w  tej 
eklektycznej mieszance, co wię-
cej: dodaje do niej swój znak rozpo-
znawczy – balety. Autor określił tak 
w notatkach melancholijne frag-
menty, choreograficznie scalone 
z obrazem – Balet rąk, wyznaczają-
cy rytmem sekwencję zmysłowych 
gestów Harriet Andersson, oraz Ba-
let na moście, inicjujący taniec za-
kochanej pary na Brooklynie.
Oczywiście pełnię kunsztu polskie-
go kompozytora najlepiej poznać, 
oglądając w całości film Carlsena. 
Niestety z własnego doświadcze-
nia wiem, że nie jest to proste. Choć 
obraz był duńskim kandydatem do 
Oscara, klasyfikowanym jako ko-
media, to bezpruderyjne sceny, któ-

re go wypełniają, pewnie nie uła-
twiły dystrybucji. Zachęcam jednak 
do podjęcia wysiłku i odnalezie-
nia jego kopii. Mimo że momenta-
mi wypada groteskowo, to jest uoso-
bieniem ducha wyzwolonej Europy. 
Z całą pewnością dla znającego sza-
re realia powojennej polski Kome-
dy musiał być nieskończonym źród-
łem inspiracji.
Pisząc to, absolutnie nie chcę prze-
kreślać wartości wydanego albumu 
– chylę czoła przed GAD Records 
za wysiłek podjęty w celu utrwa-
lenia tej prawdziwej perełki. Płytę 
opatrzono rzetelnym opisem, wy-
starczająco dobrze przybliżającym 
charakter filmu. Zapewniam, że 
wystarczy poznać jedynie zarys fa-
buły, by kolejne fragmenty ścieżki 
wykreowały w wyobraźni słucha-
cza właściwe ilustracje. To najlep-
szy dowód na geniusz Krzysztofa 
Komedy. �

#JazzDoIt!

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

na antenie

RadioJAZZ.FM

www.radiojazz.fm
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Bolewski & Tubis, 2018

Twórcy płyty Lunatyk to duet co 
najmniej nieoczywisty. Współtwo-
rzą go dwie muzyczne osobowo-
ści i indywidualności. Maciej Tubis 
to pianista i lider Tubis Trio, które 
brawurowo szturmuje europejską 
scenę jazzową. Radosław Bolew-
ski to perkusista i wokalista, znany 
głównie jako członek znakomitego 
L.Stadt – łódzkiego zespołu, które-
mu najbliżej chyba do alternatyw-
nego rocka.
Po raz kolejny okazuje się, że w świe-
cie muzyki nie istnieją żadne barie-
ry i ograniczenia. Panowie połączy-
li siły i stworzyli dzieło wyjątkowe, 
wymykające się jednoznacznej oce-
nie i klasyfikacji. Płycie Lunatyk tak 
samo blisko na jazzowe salony, jak 
i na festiwal Open’er.

Przede wszystkim styl duetu Bolew-
ski i Tubis to bardzo wysmakowa-
ny balans między jazzem i muzyką 
popową. Otwierający płytę utwór 
Nieobecny to potencjalny hit, który 
śmiało mógłby konkurować na li-
stach przebojów tych trochę ambit-
niejszych rozgłośni. To indiepopo-
we granie na światowym poziomie 
z bardzo przyjemnym, wpadającym 
w ucho tekstem, delikatnie zaśpie-
wanym przez Bolewskiego.
Właśnie wokal jest kolejnym bar-
dzo mocnym punktem całej pły-
ty. Potwierdzeniem tego komple-
mentu jest również najciekawszy 
chyba utwór na płycie – Akroba-
ta. Owa kompozycja w pełnej kra-
sie pokazuje talent i kunszt tego 
nieszablonowego duetu. Spokoj-
ny, wręcz transowy motyw grany 
na fortepianie przeradza się w gę-
stą, ale bardzo przestrzenną par-
tię wzbogaconą wysmakowaną 
wokalizą. Na deser, w drugiej czę-
ści utworu, Maciej Tubis serwuje 
nam doskonałe solo grane na syn-
tezatorach, kierujące ten fragment 
płyty w stronę space rocka czy na-
wet rocka progresywnego. Świet-
nie wypada również rytmiczne, 
mocno jazzujące Myślałem czy na 
poły dyskotekowy Granit.

Bolewski i Tubis – Lunatyk

Jędrzej Janicki 

jedrekjanicki1994@gmail.com

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

na antenie

RadioJAZZ.FM

www.radiojazz.fm
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Płyta jest również doskonale zbudowana pod wzglę-
dem narracyjnym. Jej zwieńczenie, utwór Droga, to 
delikatnie namalowany pejzaż, w którym dźwięki 
fortepianu Macieja Tubisa hipnotyzują odbiorcę i po-
zostawiają go na długo w bardzo głębokiej zadumie. 
Lunatyk ucieszy każdego, komu nieobce w muzyce 
są eksperymenty i zaskakujące, pozornie niespójne 
mieszanki stylistyczne. To nowoczesne, bardzo pro-
fesjonalne granie, nieograniczające się jednak tylko 
do osiągnięcia perfekcyjnego brzmienia.

W muzyce duetu Bolewski i Tubis 
jest coś głębszego, coś powodujące-
go, że nie da się przejść wobec nie-
go obojętnym. Wrażliwość w ope-
rowaniu dźwiękiem i słowem, 
w bardzo nowoczesnej oprawie, po-
woduje, że Lunatyk to jedna z naj-
ciekawszych płyt, jakie pojawiły 
się na polskiej scenie muzycznej 
w ostatnich latach. �

http://sklep.audiocave.pl/
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Polskie Radio, 2018

Judyta Pisarczyk to wokalistka, któ-
ra podbiła serca jury na Ladies’ Jazz 
Festival 2017 w Gdyni i tym samym 
zdobyła na nim Grand Prix. Od naj-
młodszych lat związana była z mu-
zyką. Studiuje wokalistykę jazzo-
wą w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Nysie. Jej debiutan-
cki album jest nagraniem live z Mu-
zycznego Studia Polskiego Radia im. 
Agnieszki Osieckiej. Na płycie woka-
listce towarzyszą Michał Honisz na 
gitarze, Bogumił Eksner na gitarze 
basowej, Marek Tutko na klawiszach 
oraz Roman Majda na perkusji.
Na krążek składa się jedenaście 
utworów. Dwa spośród nich są na-
pisane przez Pisarczyk. Pozostałe to 
znane i lubiane standardy oraz pio-
senki. Koncert rozpoczyna Moanin’. 

Rażący jest dla mnie język angielski 
wokalistki – za dużo w nim polskich 
naleciałości. Poza tym, że standard 
Bobby’ego Timmonsa jest zaśpiewa-
ny nieco zbyt ciężko, wszystko się 
zgadza – jest czysto, improwizacje są 
jak najbardziej poprawne.
Find to autorska kompozycja woka-
listki rozpoczynająca się rytmicz-
nym intro gitar. Sam wokal jest lek-
ko pod dźwiękiem, a kompozycja 
niezbyt ciekawa. To samo tyczy się 
drugiej autorskiej piosenki pod ty-
tułem What If. Nie ukrywam, że 
najlepiej wypadła piosenka w języ-
ku polskim Co to jest czułość? Judyta 
Pisarczyk śpiewa tu zdecydowanie 
lżej, swobodniej i po prostu pewniej. 
Bardzo ładnie wyeksponowane są 
też niższe rejestry wokalistki.
Pozostałe utwory to głównie stan-
dardy takie jak Take Five, Body and 
Soul, Spain, How High the Moon. Zno-
wu wszystko jest zwyczajnie po-
prawne. Co do instrumentalistów – 
w wolniejszych utworach aż się prosi 
o kontrabas zamiast gitary basowej.
Album jest mieszanką stylów i po-
szukiwaniem własnej drogi. Podsu-
mowując, mimo kilku szczegółów, 
jest to bardzo udany debiut i to – na 
co trzeba zwrócić szczególną uwagę 
– debiut albumem koncertowym. �

Judyta Pisarczyk – Koncert w Trójce

Paulina Sobczyk 

paulasobczyk@tlen.pl
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Audio Cave, 2018

Kwartet Odpoczno to zjawisko nie-
spotykane na polskiej scenie mu-
zycznej – konglomerat muzycz-
nych inspiracji spojonych miłością 
do muzyki regionu opoczyńskie-
go. Folk spotyka jazz, który chętnie 
miesza się z rockiem. Szaleństwo? 
Być może tak, ale jak udowadnia 
debiutancki album grupy – zaty-
tułowany po prostu Odpoczno – 
w  tym szaleństwie niewątpliwie 
jest metoda.
Ten wywodzący się z Łodzi zespół 
tworzą muzycy, którzy na swoim 
koncie zdążyli już uzbierać całkiem 
pokaźną liczbę muzycznych pro-
jektów. Gitarzysta Marek Kądzie-
la, znany chociażby jako twórca 
znakomitego międzynarodowego 
kwartetu ADHD, perkusista Piotr 

Gwadera, kojarzony jako członek 
indierockowego L.Stadt, skrzypek 
Marcin Lorenc z efemerycznego 
projektu Kożuch oraz śpiewaczka 
i  kontrabasistka Joanna Gancar-
czyk, od zawsze rozkochana w  lu-
dowych dźwiękach – to postaci, 
które w brawurowy sposób połą-
czyły siły, tworząc projekt Odpocz-
no. Całości mozaiki dopełnia pro-
ducent Paweł Cieślak, od niedawna 
związany z metalową Comą.
Na płycie Odpoczno ten tygiel mu-
zycznych inspiracji jest doskona-
le słyszalny. Jedziemy to ludowa 
petarda, z potężnie brzmiącą par-
tią gitar, której nie powstydziłby 
się niejeden z polskich zespołów 
hardrockowych. Bardzo cieka-
wie wypada Od Ksyty, które roz-
poczyna świetna partia wokalna, 
dublowana przez skrzypce. Dalsza 
część utworu, dzięki gęstej perku-
sji i nietypowej solówce gitarowej, 
swobodnie wypływa na rejony ro-
cka progresywnego. Nieco bardziej 
psychodelicznie brzmi Piejo kogu-
ci – utwór, który pasowałby do re-
pertuaru Pink Floyd, mniej więcej 
z okresu płyty Ummagumma.
Nie brakuje też rapu (Rapowy) czy 
stricte jazzowej improwizacji w Oj 
Prawda. Wszystko to jednak ską-

Odpoczno – Odpoczno

Jędrzej Janicki 

jedrekjanicki1994@gmail.com
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pane jest w wirtuozersko wykona-
nych melodiach ludowych. Płyta ta 
zachwyca nie tylko kunsztem po-
szczególnych instrumentalistów, 
lecz także pasją wykonania i szcze-
rym zaangażowaniem wszystkich 
twórców projektu.
Szczerze przyznaję, że miłośnikiem 
muzyki ludowej nigdy nie byłem. 

Zespół Odpoczno pokazuje jednak, 
że z tych „zgranych” już struktur 
nadal wydobyć można wiele świe-
żości i oryginalności. Płyta Odpocz-
no łączy w sobie radość muzykowa-
nia i w nienachalny sposób uczy, 
jak słuchać polskiej muzyki ludo-
wej. Już za to zespołowi należą się 
najwyższe wyrazy uznania. �

Pasmo LIVE   (piątki, godz. 20.00)
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String Connection, Made in JAZZ
Dom Kultury KADR, Warszawa

RGG, Quality Jazz Live!
Quality Studio, Warszawa

Gary Guthman Quartet, Cały ten jazz! LIVE! 
PROM Kultury Saska Kępa, Warszawa

Laboratorium, Cały ten jazz! LIVE! 
PROM Kultury Saska Kępa, Warszawa
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22 
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Lado ABC, 2017

W roku 1975 dzięki badaniom cze-
skiego muzykologa Jaromira Čer-
nego, światu objawiła się postać Pe-
trusa Wilhelmiego de Grudencz, 
czyli, mówiąc przystępniej, Pio-
tra z Grudziądza. Średniowieczne-
go kompozytora, działającego – jak 
się przypuszcza – bowiem życio-
rys Piotra usiany jest licznymi ta-
jemnicami – w Polsce, Czechach, 
Niemczech i Austrii. Twórcy, któ-
ry swoje utwory podpisywał jedy-
nie w akrostychach i z tej między 
innymi przyczyny tak długo pozo-
stawał autorem anonimowym. Od 
momentu wspomnianego odkry-
cia jego kompozycje stały się prze-
bojem w świecie muzyki dawnej.
Jak pokazuje przykład omawianej 
tu płyty, utwory Pawła z Grudzią-

dza inspirują także artystów in-
nych kręgów stylistycznych. Czego 
przykładem jest warszawskie trio 
Bastarda, działające w nietypowym 
składzie: Paweł Szamburski (klar-
net), Tomasz Pokrzywiński (wio-
lonczela) oraz Michał Górczyński 
(klarnet kontrabasowy), które nie-
dawno zaprezentowało swoją ory-
ginalną wizję średniowiecznych 
kompozycji. W tytułowym Promi-
tat eterno, najdłuższym, bo trwają-
cym niemal dziesięć minut, utwo-
rze dołączył do kolegów Marcin 
Masecki. Co okazało się świetnym 
pomysłem. Minimalnymi środ-
kami pianista wpasował się w na-
strój płyty, subtelnie wzbogacając 
klimat nagrania i odróżniając go 
do pozostałych sześciu kompozycji.
Album Promitat eterno to trzy kwa-
dranse świetnego zbalansowania 
szacunku dla średniowiecznego ory-
ginału z nowoczesnością jego inter-
pretacji. Nastroju mroku, tajemni-
czości. Wszechobecnych burdonów. 
Oszczędnego operowania dźwięka-
mi. Muzyki zagranej w skupieniu 
i wymagającej takiegoż skupienia 
w odbiorze. Niezwykle oryginalna 
to płyta. Znakomita od pomysłu po 
wykonanie, zarówno muzycznie, jak 
i pod względem szaty graficznej. �

Bastarda – Promitat eterno

Krzysztof Komorek 

donos@wp.eu
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For Tune, 2017

Poszukiwanie inspiracji z grani-
cy światła i cienia od wieków to-
warzyszy sztuce w każdym z jej 
przejawów. Można w nieskończo-
ność mnożyć przykłady, w których 
artyści nawiązują do tego kon-
trastującego zestawienia. Myślę, 
że w muzyce, zwłaszcza jazzowej, 
szczególnie twórcza jest eksplora-
cja przestrzeni jednocześnie pięk-
nej i tajemniczej. Obserwujemy to, 
choćby na albumie Lights & Sha-
dows, bynajmniej nie tylko za spra-
wą wymownego tytułu.
Płyta jest pierwszym nagraniem 
zespołu, którego skład tworzą mu-
zycy pochodzący z różnych euro-
pejskich ośrodków: Sebastian Gille 
– Niemcy, Max Mucha – Polska oraz 
Ivars Arutyunyan – Łotwa. Polskie-

go kontrabasisty nie trzeba szerzej 
przedstawiać, to w końcu jeden 
z  najbardziej rozchwytywanych 
specjalistów w swoim fachu. Mu-
zyk współtworzy sekcje rytmicz-
ne najważniejszych krajowych 
formacji, a także licznych między-
narodowych projektów. Właśnie 
przy okazji jednego z nich mogli-
śmy ostatnio bliżej poznać grające-
go na perkusji Arutyunyana. Pano-
wie odbyli krótką trasę koncertową 
w kwartecie z Gregiem Osbym oraz 
Kubą Płużkiem. Byłem świadkiem 
ich występu w Poznaniu, gdzie 
młody muzyk imponował śmia-
łością i wyczuciem, niewątpliwie 
zwracając tym na siebie uwagę. Se-
bastian Gille jest natomiast sak-
sofonistą powszechnie cenionym 
za indywidualny ton i doskonałą 
technikę. Brał udział w realizacji 
ponad trzydziestu albumów, z któ-
rych autorski debiut Anthem z 2011 
roku wydało prestiżowe wydawni-
ctwo Pirouet Records.
Choć nie znam szczegółów nagra-
nia Lights & Shadows, to płyta zda-
je się być skonstruowana wedle 
sprawdzonego schematu. Każdy 
z  członków zaproponował kompo-
zycję własnego autorstwa, by póź-
niej, wspólnie, wypracować resztę 

Gille Mucha Arutyunyan – Lights & Shadows

Jakub Krukowski 

j.krukowski@op.pl
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nia swoją wymowę i, parafrazując 
motyw przewodni płyty, zwraca 
się bliżej sfery cienia – porównując 
oba wykonania mamy tym samym 
kolejny kontrast. Tu najlepiej sły-
chać, że efekt końcowy jest konse-
kwencją dokładnie przemyślanego 
charakteru jaki artyści zamierzali 
nadać albumowi.
Oczywiście, wychwalana przeze 
mnie koncepcyjność, w praktyce, 
może okazać się złudna, a spójny 
efekt końcowy jest dziełem przy-
padku. Jeśli taka byłaby prawda, 
to chylę czoła za perfekcyjne rozu-
mienie się trzech muzyków. Mate-
riał nie należy do wygodnych i ła-
twych w ograniu, tym bardziej 
docenić trzeba ich potencjał. Nie-
stety, zdaje się, że projekt miał tyl-
ko jednorazowy charakter. Sesja 
nagraniowa odbyła się dość dawno, 
bo na początku 2016 roku, i nie zna-
lazłem informacji o kolejnych ze-
społowych planach. Bardzo szko-
da, bo na pewno otrzymalibyśmy 
inne, równie ciekawe realizacje. 
Nietrudno za to natknąć się na wy-
stępy pozostających w nieustan-
nych trasach koncertowych człon-
ków tria – warto ich śledzić, bo już 
teraz stanowią o sile europejskiej 
sceny. �

materiału w studiu. Dla podkre-
ślenia pozycji powstałych kolek-
tywnie, nadano im nazwy od-
powiednio Światła oraz Cienia. 
Zwracam na to uwagę, gdyż pro-
dukcje oparte na podobnej formu-
le bywają niespójne, dając odczuć, 
że wypełniono je utworami ja-
kie każdy miał akurat „pod ręką”. 
Zdarza się oczywiście, że i takie 
płyty bronią się pomysłowością 
lub świetnym wykonaniem, jed-
nak dla mnie dużą wartość sta-
nowi zawsze koncept. Słucha-
jąc gry międzynarodowego trio 
czuć, że autorzy cały czas podą-
żają według wskazanego w tytule 
idiomu. Nieważne czyj repertuar 
w  danym momencie odgrywają, 
zawsze zdaje się on zgłębiać wie-
loznaczny temat światłocienia.
Elementem łączącym wszystkie 
utwory jest interpretacja kompo-
zycji Light Blue Theloniousa Mon-
ka. Muzycy umieścili ją dokładnie 
w połowie tracklisty, koncentru-
jąc na niej największą uwagę słu-
chacza. Trzeba przyznać, że podej-
ście do standardu jest tu naprawdę 
wyjątkowe. Każdy dołożył cząstkę 
własnego stylu, a brak instrumen-
tu harmonicznego nadał mu ta-
jemniczości. Wesoła melodia zmie-
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Greenleaf Music, 2018 

Joe Lovano i Dave Douglas to zna-
czące postacie światowego jazzu. 
Ich muzyczne drogi krzyżowały się 
kilkukrotnie. Trzy lata temu wyda-
li płytę z rejestracją koncertu, któ-
ry odbył się podczas jazzowego fe-
stiwalu w Monterey. Do kwintetu 
nazwanego Sound Prints zaprosi-
li pianistę Lawrence’a Fieldsa, kon-
trabasistkę Lindę May Han Oh oraz 
perkusistę Joeya Barona. Artystów 
cenionych, szczycących się współ-
pracą z jazzowymi gwiazdami.
Lawrence Fields, obok regularnej 
współpracy z Joe Lovano, grywa z 
Christianem Scottem, jest wziętym 

sidemanem. Linda May Han Oh to aktualna człon-
kini zespołu Pata Metheny’ego. Curriculum vitae 
Joeya Barona starczyłoby na oddzielny artykuł – 
Gary Peacock, John Zorn, Bill Frisell, Irene Schwe-
izer – nazwiska i różnorodne stylistyki projektów, 
w które był i jest zaangażowany, można by wymie-
niać w nieskończoność. Sound Prints jest arty-
stycznym odniesieniem się do twórczości Wayne’a 
Shortera (nazwa grupy to nawiązanie do klasyka 
Footprints). Stąd w repertuarze zespołu znalazły 
się oryginalne kompozycje tego muzyka, ale także 
inspirowane jego pracami utwory autorstwa obu 
współliderów.
Scandal nagrany został w tym samym składzie, co 
płyta koncertowa, ale tym razem w zaciszach Bun-
ker Studios na Brooklynie. Założenia idei projek-
tu się jednak nie zmieniły i zespół ponownie za-
rejestrował dwie shorterowskie kompozycje: Juju 
(w aranżacji Lovano) oraz Fee Fi Fo Fum (aranż Do-
uglasa). Pozostałe dziewięć utworów podpisali lide-
rzy kwintetu – cztery Joe Lovano, pięć Dave Douglas.
Obaj liderzy zdominowali wprawdzie płytę, jako 
autorzy, ale potrafili też zrobić krok wstecz i zo-
stawić miejsce pozostałym muzykom. Dzięki 
temu możemy ekscytować się kapitalnymi solów-
kami Lawrence’a Fieldsa (Mission Creep), świet-
nymi wstawkami Lindy May Han Oh (Full Sun, 
The Corner Tavern) i popisami Joeya Barona (in-
tro do Juju). �

Joe Lovano & Dave Douglas Sound Prints – Scandal

Krzysztof Komorek  

donos@wp.eu
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High Note, 2018

Płyta Noir en Rouge. Live in Paris 
nagrana została w całości podczas 
dwóch koncertów w klubie Sun-
set-Sunside w Paryżu, we wrześ-
niu ubiegłego roku. Po obejrze-
niu transmisji na żywo występu 
kwintetu Pelta w Lincoln Center, 
w styczniu tego roku, promującego 
jej wydanie, zastanawiałam się, czy 
paryskie nagranie mu dorówna. 
Pelt ma świetny kontakt z publicz-
nością, zarówno jako konferansjer, 
jak i muzyk. Z radością donoszę, że 
album jest równie wart uwagi jak 
koncert.
Wybór był nieprzypadkowy. Pelt 
świadomie wybrał Paryż, aby, jak 
mówi w notatce płytowej, „wejść do 
kanonu tych wszystkich, niezliczo-
nych płyt live, które powstały we 

Francji”. Połączenie nostalgii z tra-
dycją i współczesnością adekwat-
nie definiuje tę płytę.
Album otwiera Make Noise!, kom-
pozycja zwykle grana na bis, 
umieszczona w takim miejscu 
z  powodu wyjątkowo brawurowe-
go wykonania. I słusznie, że tam 
umieszczona. Rozgrzany do czer-
woności zespół narzuca karko-
łomne tempo i emanuje energią, 
wymuszając od samego początku 
stuprocentową uwagę – zwyczajnie 
szkoda czasu i bezcennych dźwię-
ków na postronne czynności. Zale-
dwie pięciominutowa kompozycja 
zaczyna się oklaskami i dynamicz-
nym groovem sekcji rytmicznej, na 
tle której wybrzmiewa zdecydowa-
ny tenor Pelta powtarzając, zale-
dwie kilka razy, pozornie tę samą 
melodię, aby oddać głos fortepia-
nowi (Victor Gould) w rozbudowa-
nym solo.
W kolejnym Re-Invention Pelt od 
początku dominuje karkołomny-
mi frazami, nie pozostawiając wąt-
pliwości, kto tu jest liderem. Kom-
pozycję rozwija skomplikowany 
dwugłos fortepianu i kontrabasu 
z nieoczekiwanymi zmianami ryt-
micznymi i dramatyczną konklu-
zją trąbki.

Jeremy Pelt – Noir en Rouge. Live in Paris

Basia Gagnon 

basiagagnon@gmail.com
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Sir Carter, kompozycja pianisty Vic-
tora Goulda, przekornie pozwala li-
derowi pokazać całą skalę swoich 
umiejętności, w zawrotnym tem-
pie utrzymywanym mistrzowsko 
przez perkusję i bas. Gould ubar-
wia kaskady saksofonu dyskretny-
mi akordami, dopiero w połowie 
utworu przejmując prym delikat-
nymi pasażami, pod którymi tętni 
kontrabas Vicente’a Archera i pul-
sują szczotki Jonathana Barbera. Po 
chwili to właśnie on rozwija temat 
wyrazistym solo na perkusji, które-
mu towarzyszy powtarzana przez 
Goulda fraza na fortepianie.
Nastrój zmienia Black Love Stories 
– ballada z przepięknym, stłumio-
nym dźwiękiem trąbki Pelta, mi-
strzowsko prowadzącym lirycz-
ną melodię. Gould przejmuje frazę 
wyważonymi progresjami, a deli-
katne dźwięki Jacquelene Aceve-
do na kongach nadają kompozy-
cji orientalnego smaku. Evolution 
otwiera świetna solówka perkusji, 
do której wkrótce dołączają skom-
plikowane atonalne frazy Pelta. To 
najbardziej free utwór na płycie, 
w  którym także Gould daje upust 
wyobraźni.
Dla kontrastu, kolejna kompozy-
cja to magicznie wyśpiewany przez 

trąbkę Pelta nostalgiczny hit Le-
granda I Will Wait For You i ukłon 
w stronę paryskiej publiczności. 
Barber i Archer zapewniają perfek-
cyjny timing, a Gould dyskretnymi 
akordami dopełnia melancholij-
nego pejzażu. To najdłuższa kom-
pozycja na płycie, snująca się me-
lancholijnie i statecznie poprzez 
przepiękne frazy do solowej kon-
kluzji Pelta o wyjątkowej barwie. 
Słusznie nagrodzona została entu-
zjastycznymi brawami.
Melody for V Pelt napisał specjalnie 
dla Vicente’a Archera i jego kon-
trabasu, którego dynamiczne solo 
dominuje w tym utworze. Barber 
perfekcyjnie narzuca błyskotliwy 
rytm up tempo, na którego tle wy-
raziście wybrzmiewają stanow-
cze dźwięki kontrabasu. Po długim 
wstępie Archera Pelt rozwija temat 
przenikliwymi frazami trąbki.
Płyta ma koncertowy vibe. Pelto-
wi, wraz z Agnes Minetto (inży-
nier nagrania) i Katsuhiko Nai-
to (mix/mastering), udała się rzecz 
rzadka – jest to jedna z nielicz-
nych znanych mi płyt wiernie od-
dających klubową atmosferę. Pelt 
lubi konwersować z publicznoś-
cią, zachwalając muzyków czy 
przytaczając anegdoty związane 
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z kompozycjami, jak choćby końco-
wy Chateau d’Eau, poświęcony dys-
tryktowi Paryża znanemu z salo-
nów fryzjerskich, których Pelt stał 
się regularnym klientem. Swingu-
jąca kompozycja jest równie dow-
cipna jak przytoczona anegdota, 
z chwytliwą melodią, lekko, od nie-
chcenia wprowadzoną przez lide-
ra, z mocnym dźwiękiem Acevedo 
na kongach i pogodnymi akordami 
fortepianu.
Melodyczne i harmoniczne wybory 
Pelta są tak nieprzewidywalne, jak 
oczywiste – każda kolejna nuta jest 
zaskoczeniem, ale jej wydźwięk 
uświadamia, że to jedyna trafna 
decyzja. Tytułowe „noir” (czarny) 
i „rouge” (czerwony) nawiązują do 

pochodzenia lidera i romantyczne-
go charakteru Paryża, ze słynnym 
Moulin Rouge. Ten właśnie nie-
skrywany romantyzm Pelta daje 
jego muzyce otwartość na rów-
ni z wirtuozerią i progresywnymi 
kompozycjami.
Noir en Rouge. Live in Paris zawie-
ra muzykę dla ciekawych, która 
nie jest zapatrzona w siebie. Jedno-
czesnym bogactwem i wyobraźnią 
połączonymi z otwartością przy-
pomina mi chwilami Komedę, któ-
rego genialne frazy natychmiast 
zapadają w pamięć, choć są abso-
lutnie niepowtarzalne. Zanim do-
czekamy się wizyty Jeremiego Pel-
ta w Polsce, warto zainwestować 
w płytę. �
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Palmetto Records, 2018

24 listopada 2017 roku trio Freda 
Herscha grało przedostatni koncert 
swojej europejskiej trasy. Tuż po zej-
ściu ze sceny muzycy uznali, że był 
to jeden z najlepszych występów 
w całej karierze zespołu. Każdy ze 
składników – atmosfera, akustyka, 
fortepian, forma zespołu – był bez 
zarzutu. Po powrocie do Nowego 
Jorku Fred Hersch ze zdumieniem, 
ale i z radością dowiedział się, że 
występ nagrywano. Decyzja o wy-
daniu płyty zapadła błyskawicznie.
Na ponad godzinny materiał składa 
się dziesięć nagrań. Muzycy zaczę-
li od Monkowskiego We See, utwo-
ru, który znalazł się także na po-
przedniej koncertowej płycie tria, 
wydanej niespełna dwa lata temu. 
Sześć kolejnych kompozycji to dzie-
ła pianisty. Trzy spośród nich de-

dykowane są ważnym dla Herscha 
postaciom. Bristol Fog to hołd dla 
zmarłego w 2015 roku Johna Taylo-
ra. Sonny’emu Rollinsowi poświę-
cone jest calypso Newklypso – zaty-
tułowane tak od Rollinsowskiego 
przydomku Newk. Wreszcie The Big 
Easy (to z kolei popularne określe-
nie Nowego Orleanu) zadedykowa-
ne jest Tomowi Piazzie – nowoorle-
ańskiemu pisarzowi i scenarzyście, 
współautorowi choćby popularne-
go i poważanego serialu Treme. Dwa 
kolejne utwory; Miyako i Black Nile, 
oba autorstwa Wayne’a Shortera, 
zamykały główną część koncertu. 
Deserem jest, zagrany na bis, Blue 
Monk. Wykonany – znowu podob-
nie jak na koncertowej płycie z Vil-
lage Vanguard – solo przez pianistę. 
Fred Hersch, ze względu na swoją 
niekwestionowaną perfekcję, okre-
ślany jest przez swoich dawnych 
studentów (a znajdziemy wśród 
nich Brada Mehldaua, Ethana Iver-
sona i Jasona Morana) mianem Le-
Brona Jamesa jazzowego fortepianu. 
Kierowane są do niego zasłużone 
honory, nominacje i nagrody za wy-
dane niedawno książkowe wspo-
mnienia i solową płytę. Album Live 
In Europe, jak sądzę, również docze-
ka się należnego mu uznania. �

Fred Hersch Trio – Live in Europe

Krzysztof Komorek  

donos@wp.eu
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ACT, 2018

Współpracujących ze sobą od wie-
lu lat Asję Valcic i Klausa Paiera 
uważam za duet niemal doskonały. 
Zaskakujące zestawienie niespoty-
kanych w klasycznych jazzowych 
składach instrumentów – wiolon-
czeli i akordeonu – okazuje się być 
niezwykle kreatywne, oferując ol-
brzymią przestrzeń do improwi-
zacji i kreowania niezwykłych 
brzmień. Do tego trzeba jednak fe-
nomenalnie kreatywnej wyobraź-
ni. Taką niewątpliwie dysponują 
Asja Valcic i Klaus Paier.
Ich poprzednie albumy – Timeless 
Suite i Silk Road – zawierają mu-
zykę, do której często wracam w 
domowym zaciszu i na antenie 
RadioJAZZ.FM. Są zupełnie nie-
zwykłe. Mimo doskonałej reko-

mendacji, jaką są ich poprzednie 
wspólne nagrania, zapowiedź wy-
dawniczą albumu Cinema Scenes 
przyjąłem z odrobiną obawy. Oto 
bowiem doskonale współpracują-
cy duet miał zostać uzupełniony 
o dwu dodatkowych muzyków, by 
stworzyć zespół działający jako Pa-
ier Valcic Quartet. 
Do kompetencji basisty Stefa-
na Gfrerrera i perkusisty Roma-
na Werniego w sumie nie mam za-
strzeżeń, choć znam ich jedynie z 
albumu Klausa Paiera i Asji Valcic. 
Muzycy współpracują od wielu lat 
z Klausem Paierem, a ich wspólne 
koncertowe nagranie z 2005 roku 
(Live Vol. 1) jest na długiej liście 
płyt, o które zamierzam uzupełnić 
swoją kolekcję, jeśli tylko budżet na 
to pozwoli. 
Uważam jednak, że album byłby 
co najmniej równie ciekawy, gdyby 
Stefan Gfrerrer i Roman Werni na 
sesji się nie pojawili.
Autorski materiał dwójki liderów 
uzupełniają dwa tematy filmowe, 
które raczej nie zostaną pamięta-
nymi przez wieki genialnymi stan-
dardami. W ich miejscu mogłyby 
znaleźć się zupełnie inne melodie. 
W muzyce Klausa Paiera i Asji Val-
cic najważniejsza jest przestrzeń, 

Paier Valcic Quartet – Cinema Scenes

Rafał Garszczyński 
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nastrój, magia chwili, oczekiwa-
nie na kolejne dźwięki, z pozoru 
przewidywalne, jednak nie do koń-
ca oczywiste. Duet potrafi poradzić 
sobie sam z właściwym zaintereso-
waniem słuchaczy swoim niezwy-
kłym zestawieniem instrumen-
tów. Oczekują i potrzebują jedynie 
odrobiny skupienia oraz raczej 
wieczornego nastroju. W zamian 
odwdzięczą się niezapomnianym 
brzmieniem.
Muzycy poruszają się od lat pomię-
dzy jazzową improwizacją, muzyką 
kameralną, tangiem, filmowymi 
ilustracjami i europejską muzyką 
współczesną. Tworzą sztukę nie-
łatwą do zdefiniowania, unikal-

ną nie tylko ze względu na rzadko 
spotykany zestaw instrumentów. 
Potrafią oczarować i zahipnotyzo-
wać słuchaczy.
Niestety nigdy nie miałem oka-
zji usłyszeć ich na żywo, występu-
ją głównie w Austrii i okolicach, 
znajdując słuchaczy w klubach 
jazzowych, salach koncertowych 
znanych z repertuaru klasycz-
nego, na festiwalach akordeono-
wych i przy każdej innej okazji, 
tam gdzie ludzie chcą posłuchać 
dobrej muzyki. Jeśli będą gra-
li gdzieś w pobliżu Waszych nar-
ciarskich, biznesowych lub waka-
cyjnych wypraw – wybierzcie się 
koniecznie. �

Płyta  
tygodnia
Rafała Garszczyńskiego

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

w RadioJAZZ.FM 
od poniedziałku do piątku godz. 11:45
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Losen Records, 2018

Uccellacci e uccellini – Titoli di Te-
sta (Ptaki i Ptaszyska – Czołówka): 
„Nasze trio zaprezentuje najpięk-
niejszą muzykę kina włoskiego 
XX wieku – Sciusciá (Dzieci ulicy)”. 
Tak można przetłumaczyć słowa 
śpiewane przez córki włoskiego 
flecisty, saksofonisty i kompozy-
tora Sergio Casale w introdukcji 
do jego najnowszej płyty. Cytowa-
ny fragment skomponowany ory-
ginalnie przez Ennio Morricone 
pochodzi ze ścieżki dźwiękowej 
do filmu Ptaki i Ptaszyska z 1966 
roku w reżyserii Piera Paola Paso-
liniego.
To właśnie muzyka filmowa wiel-
kich włoskich ikon tego gatunku 
stała się konceptem do nagrania 
płyty przez trio w składzie: Ser-

gio Casale (flet, flet piccolo), Anto-
nio Arietano (klarnet) oraz Sergio 
Fanelli (altówka, skrzypce). Mu-
zycy zaprosili także do współpra-
cy wcześniej wspomniane dzie-
ci oraz chór San Bartolomeo pod 
dyrekcją Innocenzo Iannitelle-
go przy nagrywaniu pierwszej 
i ostatniej kompozycji. Płyta stwa-
rza iluzję, jakby słuchacz prze-
niósł się do sali kinowej i przeżył 
seans od czołówki aż po napisy 
końcowe, wyjątkowy seans bez 
obrazu, składający się z osiemna-
stu aranżacji fragmentów muzyki 
włoskiego kina dokonanych przez 
Sergia Casale.
W przeglądzie włoskiego kina nie 
mogło zabraknąć hołdu złożone-
go Nino Rocie, po którego muzy-
kę Sergio Casale sięgnął aż w sied-
miu utworach (I Vitelloni I i II, Lo 
sceicco bianco, La strada I i II, 8 e ½ 
– La passerella d’addio oraz L’amore 
di Rocco). Aranżer zinterpreto-
wał tym samym, miejscami prze-
kornie i z  humorem, a miejscami 
z powagą, muzykę przede wszyst-
kim do filmów wyreżyserowanych 
przez Federico Felliniego: dramatu 
Wałkonie z 1953 roku, komedii Bia-
ły Szejk z 1952 roku, arcydzieła La 
Strada z 1954 roku, głośnego obrazu 

Sergio Casale – Sciusciá
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Osiem i pół z 1963 roku oraz krymi-
nału Rocco i jego bracia z 1960 roku 
innego reżyseria – Luchino Viscon-
tiego.
Inną inspiracją stała się niezwykle 
sentymentalna podróż do beztro-
skiego świata dzieciństwa w kom-
pozycjach (Geppetto I, II, III i Pinoc-
chio: birichinata) odwołujących się 
do muzyki Fiorenzo Carpiego z fil-
mowej wersji bajki o drewnianym 
chłopcu Pinokio (Le Avventure di 
Pinocchio w reżyserii Luigiego Co-
menciniego z 1972 roku). 
Interesującym pomysłem okaza-
ło się także połączenie fragmen-
tów muzycznych Alessandro Ci-
cogniniego w jedną kompozycję 
(Stazione Termini, Ladri di biciclette 
& Sciusciá) pochodzących z filmów 
w reżyserii Vittorio de Sici Stazio-
ne Termini z 1953 roku, Złodziei ro-
werów z 1948 roku oraz tytułowych 
Dzieci ulicy z 1946 roku. Twórczość 
Alessandro Cicogniniego powraca 
jeszcze w jednym utworze (Guardie 
e ladri). Jest to cytat z filmu Policjan-
ci i Złodzieje z 1951 roku z dorobku 
Mario Monicellego, w którym Ser-
gio Casale umieścił oryginalne dia-
logi filmowe.
Ponadto kompozytor wziął tak-
że na warsztat ścieżki dźwiękowe 

Giovanniego Fusco z filmów Krzyk 
z 1957 roku i Przygoda z 1960 roku 
autorstwa Michelangelo Antonio-
niego (Il grido: commento al film 
i  Bolero avventura). Na płycie po-
wraca także inicjowany przez flet 
piccolo fragment muzyki Domeni-
ca Modugno z filmu Piera Paolo Pa-
soliniego będącego czwartą częścią 
serii Capriccio all’italiana i zatytu-
łowanego Che cosa sono le nuvole 
z 1968 roku.
W Sciuscii trudno doszukiwać się 
powiązań z muzyką stricte jazzo-
wą, jednakże dostarcza ona słucha-
czowi wiele radości w rozpozna-
waniu, z którego filmu pochodzi 
dana melodia. Trafny i  nowator-
ski okazał się także pomysł wy-
korzystania kameralnego składu, 
w raczej rzadko spotykanym ze-
stawieniu fletu, klarnetu i  altów-
ki, wynikający ze związków całej 
trójki instrumentalistów z  muzy-
ką klasyczną.. Co więcej, dialogują-
ce ze sobą instrumenty doskonale 
oddają nastroje bohaterów z  po-
szczególnych filmów, w niczym 
nie tracąc przy tym na wyrazisto-
ści brzmienia w stosunku do ory-
ginalnych dużych składów orkie-
strowych zazwyczaj wykonujących 
muzykę filmową. �
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GAD Records, 2017

Elegie – jazz-rock sprzed 42 lat 
w wydaniu naszych południowych 
sąsiadów. Dwie płyty, w czasie 
słuchania których odtworzyłem 
w  myślach chyba całą filmografię 
dawnej Czechosłowacji. Fantasy, 
komedię o maszynie do materia-
lizowania snów, Lemoniadowego 
Joe... Aż dziwne, że muzyka jazzowa 
może zawierać w sobie tyle infor-
macji na temat cech narodowych 
jakiegoś kraju.
Przypominając sobie nagrania, nie 
po raz pierwszy zastanawiam się, 
dlaczego słuchanie ich jest tak mo-
zolnym zajęciem. Takiego znuże-
nia nie odczuwam, czytając dawne 
książki czy oglądając starsze fil-
my, jedynie architektura z lat sie-
demdziesiątych odrzuca. Zwali-

sty funkcjonalizm to jeden z tych 
przejawów nowoczesności, który 
do dziś zaśmieca przestrzeń. Mu-
zyka Jazz Q nie jest ciężka i trudno 
ją przyrównać do funkcjonalizmu, 
ma jednak w sobie rodzaj awan-
gardy, który męczy.
W dużej mierze odpowiada za to 
archaiczne brzmienie instrumen-
tów, ale nie tylko. Przeskakując 
w porównaniach do języka pisane-
go, gdzie kluczem jest nie tylko styl 
(brzmienie), ale i treść, starałem się 
doszukać w improwizacjach cze-
goś, co można przyrównać do cie-
kawej, zajmującej narracji. Ciężka 
sprawa…
Osiem utworów na pierwszym CD 
to przede wszystkim fascynacje 
brzmieniem elektrycznego piani-
na i syntezatora. Budowanie kli-
matu na nudnym ostinato i piskli-
wym brzmieniu skrzypiec (Naděje), 
hałasowanie gitarą (Létavice), jed-
nostajna zabawa rytmem (Žravá 
Dáma), czy sygnalizowanie tęskno-
ty za muzyką klasyczną (Věštba).
Płyta druga różni się od pierwszej 
jedynie długością (trwa ponad go-
dzinę). Jako pierwszy atakuje Živí 
Se Diví, z dramaturgią przypomi-
nającą lamenty porzuconych ko-
tów, po nim nostalgiczna Tůň (Toń) 

Jazz Q – Elegie
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o głębokości sadzawki, Horký vítr 
na dwóch akordach, Druhý dech 
(Drugi oddech) – nie zauważyłem 
pierwszego, Na Shledanou, Joan, 
Žravá Dáma znana z pierwszej pły-
ty i Kdo z koho zbliżony klimatem 
do Mahavishnu Orchestra.
Pozostałe czternaście utworów sta-
nowią fragmenty ścieżki dźwięko-
wej z filmu Hřiště z 1976 roku. Mu-
zyka, podobnie jak wcześniej, jest 
hałaśliwa i brzmieniowo niedzi-
siejsza. Utwory, które wskazałbym 
jako ciekawe, to jedynie Noční pla-
giát i Rozhovor s otcem, przypomi-
nające klimat kina lat sześćdzie-
siątych, świat, który pozwalał na 
marzenia i dał się lubić.
Zamykając odniesienia do języ-
ka pisanego, nie było moim za-
miarem zarzucać artystom bra-
ku umiejętności – to profesjonalni 
muzycy. Brakuje im jednak narra-

cji (lub pomysłu, jak kto woli). Ich 
improwizacje to w kategoriach ję-
zykowych taka paplanina i nie je-
stem pewien, czy wytrzymała pró-
bę czasu. Próbę wytrzymał zespół, 
który istnieje do dzisiaj.
Grupa Jazz Q powstała w roku 1964 
jako zespół grający modern jazz. 
W latach siedemdziesiątych skrę-
ciła w stronę muzyki bluesowej 
i  rockowej. Wydała do 2016 roku 
jedenaście płyt, z czego opisywa-
na Elegie (nie biorąc pod uwagę bo-
nusów) jest czwartą w kolejności. 
Po wysłuchaniu kilku współczes-
nych nagrań zespołu odniosłem 
wrażenie, że muzycy dochowali 
wierności stylowi, równocześnie 
doskonaląc warsztat i unowocześ-
niając brzmienie. Dzisiaj słucha 
się ich lepiej, a to nieczęste zjawi-
sko wśród wypalonych wetera-
nów. �
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ECM Records, 2016

Gavin Bryars – brytyjski kontra-
basista i kompozytor na ostatnim, 
nagrodzonym tegoroczną statuet-
ką Grammy, albumie The Fifth Cen-
tury podejmuje próbę muzycznej 
interpretacji metafizycznych roz-
ważań swojego rodaka Thomasa 
Traherne’a. Siedemnastowieczny 
poeta przez dwieście lat pozosta-
wał nieznany, obecnie zaś uważa-
ny jest za jednego z najwybitniej-
szych brytyjskich mistyków.
„Nie złoto ani klejnoty przynoszę 
w prezencie, ale o wiele cenniejszą 
i rzadszą rzecz” – brzmi motto za-
warte na tytułowej karcie książki 
Centuries Of Meditations, po którą 
sięgnął Bryars. Myślę, że pomimo 
otrzymania prestiżowych nagród, 
to właśnie tych niematerialnych 

wartości swoim dziełem szuka 
muzyk.
Warto podkreślić, że nie jest to 
pierwszy raz, kiedy spuścizna an-
glikańskiego duchownego stała 
się bazą do powstania autorskich 
koncepcji muzycznych. Bodaj naj-
ważniejszą próbę podjął angiel-
ski kompozytor Gerald Finzi, pi-
sząc kantatę Dies Natalis opus 8, 
opublikowaną w 1946 roku. Utwór 
przeznaczony jest na wokal (so-
pran, bądź tenor), z akompania-
mentem orkiestry smyczkowej. 
Autor zawarł w niej cztery teksty 
autorstwa Traherne’a, w tym rów-
nież fragment Centuries Of Medi-
tations.
Wykonanie współczesnej wer-
sji Bryars powierzył amerykań-
skim muzykom: kwartetowi sak-
sofonowemu PRISM oraz chórowi 
The Crossing, pod dyrekcją Donal-
da Nally’ego. Materiał podzielono 
na dwie części: pierwszą wypeł-
nia siedem fragmentów zaczerp-
niętych z prozy Traherne’a, druga 
zaś jest interpretacją dwóch sone-
tów Francesco Petrarki, wykona-
nych a cappella przez żeńską sek-
cję chóru. Album jest pierwszą od 
ponad dwudziestu lat produkcją 
Brytyjczyka, wydaną pod szyldem 

Gavin Bryars – The Fifth Century
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wytwórni ECM (poprzednia – Vita 
Nova z 1994 roku).
„W idealnym świecie gdybym miał 
wolność w pisaniu czego tylko bym 
chciał – wybierałbym muzykę wo-
kalną” przyznał kompozytor w tek-
ście zawartym wewnątrz okładki. 
Niniejszy album jest tego najlep-
szym dowodem. Po partie instru-
mentalne sięga on bardzo subtelne, 
czyniąc z nich nierzadko wyłącz-
nie tło dla chórzystów. Choć za-
angażowano ich aż trzydziestu, to 
produkcja zachowuje minimali-
styczny charakter, z którym koja-
rzony jest dorobek artysty. Połą-
czenie dawnej muzyki wokalnej 
z  saksofonem przywodzi na myśl 
kooperację The Hilliard Ensemble 
z Janem Garbarkiem. Z nieistnieją-
cym już zespołem Bryars miał oka-
zję pracować, a ówczesne rozmowy 
z tenorem Johnem Potterem, jak 
podkreślił w wywiadzie, ukształ-
towały jego myślenie o chóralisty-
ce. Bez wątpienia miało to istot-
ny wpływ na pracę z The Crossing, 
w efekcie czego kompozytor znako-
micie wyważył siłę wielu głosów, 
oddając mistyczny wymiar teks-
tów, którymi się inspirował. O za-
pewnienie odpowiedniej aury dba 
kwartet instrumentów dętych, ro-

biąc to na tyle delikatnie, że nie 
przytłacza wysiłków wokalistów.
Podany na początku poprzednie-
go akapitu cytat ma swoje rozwi-
nięcie, w którym autor dopowiada, 
że w „całkowicie idealnym świe-
cie sięgałby wyłącznie po teks-
ty Francesco Petrarki”. Dwa sone-
ty włoskiego poety stanowią dla 
niego uzupełnienie przemyśleń 
Traherne’a i tym samym dopełnia-
ją koncepcję albumu. Jak tłuma-
czy, „są one nasycone tym samym 
uczuciem głębokiej i wyidealizo-
wanej miłości”. Jasno wyraża to już 
podtytuł tej części płyty – Dwie pio-
senki o miłości.
„Widzimy niebiosa naszymi oczami 
i poznajemy świat za pomocą zmy-
słów. Ale gdybyśmy nie mieli oczu, 
ani zmysłów, zobaczylibyśmy nie-
skończoność” – słyszymy w  pierw-
szym wersie śpiewanym na płycie. 
W relacji człowieka z pozaziemską 
rzeczywistością, Traherne upatruje 
„Szczęścia”. Stawia je on w centrum 
swojej filozofii, nazywając najwyż-
szym stanem błogości – opisującym 
istotę samego Boga. Bryars próbu-
je oddać to transcendentne przeży-
cie i myślę, że dobrane przez niego 
środki pozwoliły maksymalnie się 
do niego zbliżyć. �
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James Blood Ulmer & The Thing – Baby Talk
The Thing Records/Trost Records, 2017

Mats Gustafsson przyzwycza-
ił wszystkich do tego, że pracu-
je w morderczym tempie, a co za 
tym idzie, do niezwykłej obfitości 
nagrań ze swoim udziałem, któ-
re rokrocznie ukazują się na ryn-
ku. Drugą rzeczą, do której chyba 
fani szwedzkiego saksofonisty zdą-
żyli już przywyknąć, jest jego zami-
łowanie do udziału w rozmaitych 
kolaboracjach na polu artystycz-
nym – i to zarówno w roli gościa 
na wydawnictwach innych wy-
konawców, jak i współpraca z za-
proszonymi muzykami na albu-
mach własnych zespołów. Jednym 
z flagowych składów, w którym 
od prawie dwudziestu lat działa 
muzyk jest trio The Thing – gru-

pa w założeniu kontynuująca mu-
zyczną myśl Dona Cherry’ego, choć 
przez lata rozwijająca na jej ba-
zie swój własny sposób wypowie-
dzi. Jej muzyczny język składa się 
w pierwszym rzędzie z freejazzo-
wej ekspresji z domieszką fascyna-
cji garażowymi odmianami rocka.
Przyznaję, że kiedy ukazała się wia-
domość o planowanym wydaniu 
wspólnego albumu przez The Thing 
i jednego z najwyżej przeze mnie ce-
nionych jazzowych gitarzystów –Ja-
mesa Blooda Ulmera, poczułem eks-
cytację jakiej nie doświadczyłem od 
dawna. Nie zdarza mi się już raczej 
czekać na premierę płytową z wy-
piekami na twarzy i sprawdzać co-
dziennie skrzynki listowej – czy aby 
krążek nie nadszedł ciut wcześniej. 
Jednak tym razem emocje wzięły 
górę, a  ja oczekiwałem tego nagra-
nia nie mogąc usiedzieć w miejscu. 
Oczywiście zdaję sobie sprawę z nie-
bezpieczeństwa jakie niesie ze sobą 
takie podejście do tematu – oczeki-
wanie potęguje wymagania wobec 
dzieła, co czasem może zaowocować 
bolesnym rozczarowaniem.
Wydany w ubiegłym roku album 
Baby Talk na szczęście rozczarowa-
niem nie jest. Wręcz przeciwnie. 
Płyta zawiera zapis wspólnego kon-

Zróżnicowane The Thing
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certu amerykańskiego gitarzysty 
i skandynawskiego tria, który miał 
miejsce 15 lipca 2015 roku podczas 
Molde International Jazz Festival. 
Album dokumentuje spotkanie 
dwóch pokoleń, tradycji (różnych, 
choć wyrastających z tego samego 
korzenia) oraz spojrzeń na impro-
wizację. Powyżej wspomniałem, 
że The Thing starają się kontynuo-
wać muzyczną ideę jednego z naj-
wybitniejszych freejazzowych trę-
baczy – Dona Cherry’ego. Ulmer to 
z kolei muzyk, który bardzo wie-
le zawdzięcza innemu giganto-
wi tego gatunku – saksofoniście 
Ornette’owi Colemanowi, który 
przecież przez lata blisko z Cher-
rym współpracował. Głównym 
bohaterem płyty – zgodnie z ko-
lejnością na okładce – jest Ulmer. 
Wszystkie cztery kompozycje, któ-
re znalazły się na albumie są autor-
stwa Amerykanina. Mats Gustafs-
son, Ingebrigt Håker Flaten i  Paal 
Nilssen-Love tym razem wystąpili 
w roli zespołu towarzyszącego gita-
rzyście, choć ich rola nie ograniczy-
ła się jedynie do wypełnienia tła.
Osią spotkania muzyków, a zara-
zem centrum, wokół którego roz-
grywa się muzyczna akcja Baby Talk 
jest kontrast pomiędzy agresywnym 

free jazzem The Thing, a spokojnym, 
nasiąkniętym bluesową manie-
rą brzmieniem Ulmera. Stonowane, 
oszczędne, odarte z  efektów (i efek-
ciarstwa) granie gitarzysty, pozba-
wione jest zupełnie wirtuozowskich 
zapędów, muzyk gra dokładnie tyle 
ile powinien – bez pośpiechu, ale z 
niewiarygodnym feelingiem. Mini-
malistyczne podejście Ulmera zde-
rza się z rozbuchaną ścianą dźwię-
ku produkowaną przez The Thing 
– i, o dziwo, nie ginie w tym zgiełku. 
Co prawda Baby Talk to niezbyt dłu-
gi album, ale dostarczający maksi-
mum satysfakcji z obcowania z mu-
zyką improwizowaną.
Tegoroczne, studyjne wydawnictwo 
The Thing to już nieco inna historia. 
Album zatytułowany Again miał 
swoja premierę w maju. Na płycie 
znalazły się zaledwie trzy kompo-
zycje – z czego najdłuższa, otwiera-
jąca płytę Sur Face trwa ponad dwa-
dzieścia minut – niewiele więcej, 

The Thing – Again
The Thing Records/Trost Records, 2018
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niż dwie pozostałe razem wzięte. Po-
nadto w drugim numerze na płycie 
– kompozycji Franka Lowe’a Deci-
sion In Paradise trio zostało gościn-
nie wsparte przez dobrego znajo-
mego – Joe'go McPhee, z którym już 
niejednokrotnie Skandynawowie 
spotykali się, zarówno w studiu na-
graniowym, jak i na scenie.
Kilka pierwszych minut – a jako fan 
piszę te słowa z przykrością – nie 
wnosi absolutnie niczego interesu-
jącego. To typowa freejazzowa jazda, 
sprawiająca wrażenie pozbawionej 
jakiejkolwiek koncepcji wyżywania 
się na instrumentach. Zupełnie jak-
by zespół utracił swój charakter i śle-
po pędził na złamanie karku. Nie 
ukrywam, że nie było to miłe zasko-
czenie, bo, jak wspominałem wyżej, 
po nagraniach z udziałem Gustafs-
sona zawsze obiecuję sobie wiele. Na 
szczęście w okolicach piątej minuty 
zaczyna robić się ciekawie za sprawą 
solo Ingebrigta Håkera Flatena, któ-
ry oprócz palców uruchamia także 
smyczek. Do basisty wkrótce dołącza 
Gustafsson. Rzewny, zapętlony temat 
brzmi niczym pieśń żałobna, któ-
ra przepięknie rozwija się w melodii 
granej przez saksofon. Kolejne minu-
ty utworu to powrót starego, dobrego 

The Thing – „krocząca” sekcja i dzika, 
niepohamowana ekspresja, tym ra-
zem jednak o wiele bardziej przeko-
nującą i prowadząca do kameralne-
go, wyciszonego zakończenia.
Skandynawskie trio nigdy nie stro-
iło od sięgania po cudze kompozy-
cje, a w tym przypadku wypadli też 
bardzo dobrze. Udział Joe'go McPhee 
w Decision In Pradise na pewno czy-
ni ten fragment albumu jeszcze 
bardziej atrakcyjnym. Stonowana 
pierwsza część kompozycji brzmi 
wyśmienicie – o dziwo The Thing 
na Again świetnie wypada właśnie 
w tych spokojniejszych momentach.
Ostatni utwór to kompozycja basi-
sty tria – Ingebrigta Håkera Flatena. 
W ciągu dziewięciu minut otrzy-
mujemy free jazz, noise i znów free 
jazz, podparty rockowa motoryką 
– najbliższy „klasycznym” dokona-
niom Skandynawów – co w kapital-
nym stylu zamyka płytę.
Oprócz niezbyt szczęśliwego otwar-
cia, Again okazuje się być kolejnym 
udanym albumem w dyskogra-
fii The Thing – na dodatek jednym 
z  najbardziej zróżnicowanych. 
Mimo trudnych początków z  cała 
pewnością zostaniemy znajomymi 
na dłużej, co i Państwu polecam. �
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18
marca

9
czerwca

warszawa

PARDON TO TU:  
EBO TAYLOR & THE SALTPOND CITY BAND
ebo Taylor i Saltpond city Band zagrają 9 
czerwca na drugim koncercie reaktywowa-
nego po półrocznej przerwie warszawskiego 
klubu Pardon, To Tu. Będzie to jedyny w Pol-
sce koncert Ebo Taylora, 82-letniej legendy 
muzyki afrykańskiej. Pochodzący z z Ghany 
artysta w latach sześćdziesiątych współpra-
cował z prekursorami afrobeatu: Felą Kutim 
i Tonym Allenem. W latach siedemdziesią-
tych Taylor wypracował swoje oryginalne 
afrofunkowe brzmienie. Jego muzyka stała 
się szerzej rozpoznawalna w 2008 roku, gdy 
słynne Strut Records wydało jego album 
Love and Death.  więcej  >>

https://www.facebook.com/events/207396779912586/
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15
czerwca

warszawa

DOBRY WIECZÓR JAZZ: FRANK MCCOMB
Wyjątkowo nie polski, a zagraniczny artysta wystąpi 15 czerwca 
w warszawskim Teatrze Muzycznym roma w ramach cyklu Dobry 
wieczór Jazz. Będzie to Frank Mccomb, wzięty wokalista, pianista 
i muzyk sesyjny, który odwiedzał już nasz kraj w 2014 roku, żeby za-
grać trasę koncertową z wokalistką Anią Szarmach. Porównywany 
przez krytyków do Steviego Wondera McComb koncertował i nagry-
wał z tuzami soulu, R’n’B oraz jazzu, między innymi Princem, Chaką 
Khan, Georgem Dukiem, Georgem Bensonem i Branfordem Marsa-
lisem.

13
czerwca

poznań

FESTIWAL MŁODEGO JAZZU
Trzynastu młodych muzyków zaprezentuje się w tym roku pod-
czas czwartej edycji Festiwalu Młodego Jazzu organizowanego 
przez Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Poznaniu i Stowarzyszenie Jazz Poznań. W swoich założeniach 
festiwal ma przybliżać publiczności muzykę pełną młodej energii 
i komunikatywności. W ciągu trzech dni – od 13 do 17 czerwca – 
w Auli Novej oraz w Sali Prezydenckiej Akademii Muzycznej wy-
stępować będą w większości debiutanci – instrumentaliści i wo-
kaliści studiujący na poznańskiej akademii. Wstęp na wszystkie 
koncerty jest wolny.

OLD TOWN JAZZ: TRIBUTE TO MUNIAK
Koncert poświęcony twórczości zmarłego w 2016 roku Janusza 
Muniaka, wybitnego saksofonisty, kompozytora, band lidera, twór-
cy zasłużonego, krakowskiego klubu jazzowego U Muniaka będzie 
jednym z elementów siódmej edycji cyklu Old Town Jazz odbywa-
jącego się w Piotrkowie Trybunalskim. 15 czerwca na scenie Skyy 
Pubu zagrają: Marcin Ślusarczyk (saksofon altowy), Kajetan Galas 
(organy Hammonda) i Arek Skolik (perkusja). Będzie to jeden z pię-
ciu koncertów cyklu przewidzianych w tym roku na sezon wiosen-
no-letni.

15
czerwca

piotrków 
trybunalski
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STODOŁA: FOURS COLLECTIVE
Zwycięstwo w konkursie Fonograficzny Debiut Roku 2014 i pół-
finał programu talent show Mam talent zapewniły zespołowi 
FOUrS collective rozpoznawalność i uznanie dziennikarzy mu-
zycznych niezajmujących się zwykle jazzem. Kwintet w 2014 
roku zadebiutował albumem Treezz, który, jak się okazuje, bę-
dzie jedynym w ich dorobku. Muzycy postanowili bowiem wy-
ruszyć w pożegnalną trasę koncertową, a potem skupić się na 
indywidualnych projektach. Jeden z ostatnich koncertów grupy 
w Stodole 29 czerwca.

29
czerwca

warszawa

24
czerwca

kraków

LETNI FESTIWAL JAZZOWY W PIWNICY POD BARANAMI
Złota setka polskiego jazzu z okazji obchodów 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości – taki jest pomysł na tego-
roczną odsłonę Letniego Festiwalu Jazzowego w krakowskiej 
Piwnicy pod Baranami. Między 24 czerwca a 5 sierpnia na fe-
stiwalu wystąpi czołówka polskich muzyków jazzowych róż-
nych pokoleń w swoich macierzystych zespołach, ale również 
w nietypowych zestawieniach. Będą to między innymi: Grażyna 
Auguścik, Andrzej Dąbrowski & Karolak Trio, Maciej Obara & 
Dominik wania, Aga zaryan & Michał Tokaj, Adam Bałdych & 
Paweł Tomaszewski.
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18
marca

28
czerwca

sopot

SWINGUJĄCE 3-MIASTO
wojciech Staroniewicz Quartet rozpocznie 
28 czerwca serię dziesięciu koncertów pod 
nazwą Swingujące 3-miasto, które odby-
wać się będą w czwartkowe letnie wieczory 
na plenerowej scenie w ogrodzie Muzeum 
Sopotu. Do 20 sierpnia zagrają jeszcze mię-
dzy innymi: immortal Onion, Sławek Jaskuł-
ke, ilona Damięcka Quartet, Janusz Ma-
ckiewicz Quartet oraz zespół Algorhythm. 
Po każdym koncercie w Teatrze BOTO prze-
widziane jest jam session z udziałem muzy-
ków uczestniczących w cyklu. Na koncerty 
i jamy wstęp wolny. 

18
marca

15
czerwca

warszawa

12ON14 JAZZ CLUB: QYAVY, MACIEJ SIKAŁA 
& THE TORRES FAMILY
Siedmiu muzyków reprezentujących kil-
ka pokoleń i preferujących różne stylistyki 
połączy siły 15 czerwca na scenie 12on14 
Jazz club. Wszyscy zagrają pod szyldem 
Qyavy, a więc w formacji Q-rka – gitarzysty, 
kompozytora, aranżera i producenta (Q-rek 
Band, Q-rek Group, AiQ, Sobą Inspirowa-
ni) oraz Yacka rodziewicza – barytonisty, 
klawiszowca i producenta (Republika, Kult, 
Atrakcyjny Kazimierz). Sam zespół określa-
jąc swój styl, mówi o spotkaniu wyzwolonej 
jazzowej improwizacji z rockową energią. 
Poza liderami na scenie pojawią się sakso-
fonista Maciej Sikała oraz perkusjonalista 
José Torres z synami – Filipem na basie 
i Tomkiem na perkusji.  więcej  >>

https://www.facebook.com/events/552178301811795/
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18
marca

5
lipca

wadowice

MŁYN JAZZ FESTIVAL
Tegoroczna edycja wadowickiego Młyn 
Jazz Festival, która odbywać się będzie od 
5 do 7 lipca, upłynie przede wszystkim pod 
znakiem prezentacji niezwykłych talentów 
wokalnych z całego świata. W ciągu trzech 
dni na festiwalowej scenie pojawiać się będą 
same wokalne gwiazdy: Kandace Springs, 
Katie Melua, Jamie cullum, Melody Gardot 
i eliane elias. Gwiazdorska będzie również 
obsada innych koncertów, z zapowiedzia-
nym na pierwszy dzień Marcusem Millerem 
i kolejnego – Vijay iyer Sextet. Koncertom 
na scenie głównej będzie towarzyszył Ju-
nior Młyn Jazz Festival.  więcej  >>

18
marca

12
lipca

łódź

LETNIA AKADEMIA JAZZU
Prawie przez całe wakacje – od 12 lipca do 
30 sierpnia – co tydzień fani jazzu mogą 
spędzać czas na koncertach w łódzkim 
klubie wytwórnia. W tym roku, w ramach 
Letniej Akademii Jazzu, zagrają między in-
nymi: Ole Morten Vågan & Trondheim Jazz 
Orchestra, Leszek Kułakowski internatio-
nal Quintet, Jazz Band Młynarski–Masecki 
oraz Stanisław Soyka & wojciech Karolak 
Trio. Jedenastą już edycję LAJ zainauguru-
ją Monika Borzym i Nikola Kołodziejczyk 
z projektem Radioheadycznie. Tradycyjnie 
integralną częścią wydarzenia będzie rów-
nież iNTL Jazz Platform, czyli warsztaty 
jazzowe dla młodych muzyków z całej Eu-
ropy.  więcej  >>

https://www.mlynjazzfestival.eu
http://www.jazzpress.pl/koncerty/2752-11-letnia-akademia-jazzu/event_details
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18
marca

17
lipca

gliwice

CZWARTEK JAZZOWY Z GWIAZDĄ:  
SUNDIAL TRIO
Sundial Trio uświetni 17 lipca kolejny czwar-
tek Jazzowy z Gwiazdą w Śląskim Jazz clu-
bie w Gliwicach. Grupę współtworzą trębacz 
wojciech Jachna, znany wcześniej z zespo-
łów Contemporary Noise Quintet/Sextet, Sing 
Sing Penelope, a obecnie aktywnie działający 
również w formacjach Jachna/Buhl, Jachna/
Mazurkiewicz/Buhl i Innercity Ensemble, oraz 
dwóch młodych absolwentów prestiżowego 
Rytmisk Musikkonservatorium w Kopenha-
dze – pianista Grzegorz Tarwid i perkusista 
Albert Karch.  więcej  >>

https://www.facebook.com/events/2102940006640652/
http://www.pro-musica.org.pl/warsztaty-jazzowe/
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Rozpoczęło się od funku, który po-
derwał wszystkich z foteli. Funk, 
ale w innym – bigbandowym wy-
konaniu, wszystko zakończył. Wy-
stąpił lider, co potrafi być równie 
ekspansywny w pełnych rozma-
chu solówkach, jak powściągliwy, 
pozwalając reszcie wygrać swo-
je. Można było usłyszeć wyjątko-
we brzmienie zespołu wykorzy-
stującego dużą liczbę nietypowych 
w jazzie instrumentów oraz podró-

żować w kosmiczny wymiar kolek-
tywnej wyobraźni. Szczegóły w re-
lacji z festiwalu Starzy i Młodzi, 
czyli jazz w Krakowie.

Apostoł funku

Jako prolog do festiwalu 18 mar-
ca w Klubie Studio wystąpił król 
hammonda, w projekcie Cory Hen-
ry & The Funk Apostles. I już od 
pierwszych dźwięków, które pode-

Basia Gagnon 

basiagagnon@gmail.com

Starzy i Młodzi, czyli jazz w Krakowie – Kraków,  

Klub Studio, Radio Kraków, Centrum Mangha,  

Teatr Variete – 18 kwietnia-7 maja 2018 r.

Szkoda każdej sekundy
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rwały wszystkich z foteli, wiadomo 
było, że mamy do czynienia z fun-
kiem najczystszej wody. Henry ma 
charyzmę tej klasy, co Maceo Par-
ker, a jego siedmioosobowe combo 
pełnię dźwięku, która zawładnę-
ła przestronnym wnętrzem świeżo 
wyremontowanego Klubu Studio. 
Apostołowie funku to: Cory Hen-
ry – hammond/wokal, Adam Aga-
ti – gitara, TaRon Lockett – perku-
sja, Nicholas Semrad – klawisze, 
Sharay Reed – gitara basowa, Tiffa-
ny Stevenson i Denise Stoudmire – 
chórki.
Koncert był częścią Art of Love 
World Tour i promował najnow-
szy singiel Henry’ego Trade It All, 
przyjęty równie entuzjastycz-
nie jak reszta utworów, włącznie 
z chóralnym śpiewem i synchro-
nicznym two-stepem publiczno-
ści. Duże wrażenie zrobił na mnie 
Nick Semrad – jego solo na chwilę 
uspokoiło rozbujany tłum i prze-
niosło nas w przestrzeń czystego 
jazzu najwyższej próby. Solówki 
Adama Agatiego były godne uwa-
gi, podobnie jak sekcja rytmiczna, 
która trzymała nienaganny groove 
podczas ekscentrycznych wariacji 
Henry’ego.

Ludzkie sprawy

Przy okazji występu Piotra Wyle-
żoła w repertuarze Human Things 
miałam okazję skonfrontowania 
płyty z jej wykonaniem na żywo. 

Generalnie wyznaję zasadę, że żadna płyta nie za-
stąpi koncertu, ale Human Things to wyjątek od re-
guły. Bogaty dźwięk albumu jest wart inwestycji.
To bardzo osobisty album. Do tytułowego utworu 
wspólnie z młodym wokalistą Grzegorzem Dow-
giałłą lider napisał tekst. Bardzo starannie dobrał 
instrumentarium zespołu i zaaranżował swoje 
kompozycje. Do projektu zaprosił Roberta Majew-
skiego (flugelhorn), Grzegorza Nagórskiego (eufo-
nium), Michała Barańskiego (kontrabas), Micha-
ła Miśkiewicza (perkusja), Agę Zaryan i Grzegorza 
Dowgiałło (wokale) oraz gościa specjalnego Daynę 
Stephensa (saksofon tenorowy i sopranowy).
W koncertowej wersji Stephensa zastąpił Andy 
Middleton, a w sekcji rytmicznej zagrali Max Mu-
cha (kontrabas) i Łukasz Żyta (perkusja). Otwie-
rający koncert Fatalismus Optimismus, czyli – jak 
wyjaśnił lider – utwór o związkach optymizmu 
z  fatalizmem, to liryczny, ale pełen dynamiki po-
stbop, wysublimowany harmonicznie i bogaty in-

fot. Przemek Kleczkowski
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i wyraziście, a muzyczną materię 
znakomicie dopełniło eufonium 
Grzegorza Nagórskiego. Szczegól-
nie smakowicie brzmiała kombi-
nacja flugelhornu, saksofonu i  eu-
fonium, dając bogaty, mięsisty 
dźwięk.
Bardzo dobrze wypadł Grzegorz 
Dowgiallo. Zaśpiewał solo piękny 
standard Nat King Cole’a Blame It 
On My Youth (autorzy: Oscar Levant 
i Edward Heyman) i wspólnie z Agą 
Zaryan tytułowe Human Things. 
Dowgiallo ma ciekawy głos o pięk-
nej barwie, nieco zbliżonej do Kur-
ta Ellinga, ale bez jego maniery. Ma 
też nienaganny timing i luz, świe-
żość, które wiele obiecują. Duet Za-
ryan/Dowgiałło jest świetnym po-
łączeniem – ich barwa doskonale 
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strumentalnie. Wyleżoł potrafi być równie eks-
pansywny w pełnych rozmachu solówkach, jak 
powściągliwy, pozwalając reszcie wygrać swo-
je. Pierwsze solo należało do kontrabasu (zna-
komity Max Mucha), zaraz po liderze zwięzłe, 
ale zamaszyste solo zagrał Middleton na teno-
rze. Flugelhorn Majewskiego zabrzmiał dobitnie 
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harmonizuje ze sobą, szkoda, że 
tylko w jednym utworze.

Orientalny jazz

Kolejny wieczór pokazał jazz w cał-
kiem innej odsłonie. AccepDance, 
czyli Martin Wesely – gitara kla-
syczna i mandolina, Piotr Domaga-
ła – gitara elektryczna i akustycz-
na, Oleg Dyyak – akordeon i duduk, 
Andreas Schiffer – perkusja, kro-
tale, Florian Hupfauf – kontrabas, 
wystąpił z przedpremierowym ma-
teriałem płyty, która miała być na-
grana następnego dnia.
Bogactwo instrumentów i wyob-
raźnia muzyków w ich wykorzy-
staniu (cudowne dźwięki smyczka 
na talerzach perkusisty, magiczne 
jęki i piski gitary, nieziemski głos 
ormiańskiego duduka) zaowoco-
wały wyjątkowym brzmieniem.
Zafascynowały mnie krotale, in-
strument o antycznym pochodze-
niu, wyjątkowo zręcznie wykorzy-
stany przez Andreasa Schiffera, 
oryginalna stuletnia włoska man-
dolina Martina Wesely’ego i orien-
talne dźwięki duduka Olega Dyy-
aka. Ciężko opisać to, co się działo 
–  kombinacja tańców dworskich 
i  jazzu, jakkolwiek dziwnie to 
brzmi, znakomite porozumienie 
radosnego wspólnego muzykowa-
nia w pełnych dramatyzmu kom-
pozycjach. Myślę, że płyta będzie 
idealną dawką śródziemnomor-
skiego słońca na jesienne wieczory.

Młodzi w starych przebojach i czarodzieje 
dźwięku

Czar polskiej piosenki jazzowej – tak nazwano kon-
cert studentów i absolwentów Krakowskiej Szko-
ły Jazzu i Muzyki Jazzowej, którzy przypomnieli 
złote przeboje w znakomitych aranżacjach Pawła 
Kaczmarczyka, który wraz z Tomkiem Kupcem na 
kontrabasie, Łukaszem Sobczykiem na perkusji, 
Piotrem Nowakiem na trąbce i Bartoszem Bętkow-
skim na saksofonie barytonowym i sopranowym 
wspólnie stworzyli perfekcyjne tło (i nie tylko) dla 
występów młodych adeptów wokalu.
Następnego dnia zdarzyło się coś niezwykłego. 
Rzadko się zdarza być podczas koncertu tak kom-
pletnie w momencie, tu i teraz, jak w ciemnym ki-
nie, bez dystansu, refleksji, całkowicie zanurzo-
nym w muzyce. Stąd też brak mi słów, by to jakoś 
sensownie zwerbalizować. Często robię notatki na 
bieżąco, ale tym razem szkoda mi było każdej se-
kundy, każdego niepowtarzalnego dźwięku, na 
zapisywanie swoich myśli. Cały set zagrany pra-
wie bez przerw brzmiał tak jednorodnie jak suita. 

fot. Lech Basel
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Oczarowała mnie perkusja Garda Nilssena, grana z 
taką wyobraźnią, wyczuciem, bogactwem brzmień, 
że chętnie wysłuchałabym całego koncertu w jego 
wykonaniu. To samo można powiedzieć o każdym 
z muzyków: wirtuozerskim, szalonym Domini-
ku Wani, fenomenalnie wrażliwym Olu Mortenie 
Våganie na kontrabasie i oczywiście niepowtarzal-
nym liderze Macieju Obarze.
Pamiętam mój pierwszy kontakt z jego muzyką wie-
le lat temu w małym, zakopiańskim klubie. Brzmiał, 

jakby dosłownie przyleciał z Marsa. 
Nie dało się jego muzyki do niczego 
porównać, tak jak teraz ciężko mi 
opisać krakowski koncert – zespo-
łową podroż w kosmiczny wymiar 
kolektywnej wyobraźni.
Talent Obary to nie tylko zdolno-
ści instrumentalne czy kompozy-
torskie. Ma umiejętność stworze-
nia przestrzeni dla zespołowego 
grania, które nie jest odgrywaniem 
kolejnych solówek, ale muzyczną 
jednością, która wpada  z pozorne-
go chaosu w perfekcyjny groove. 
To rodzaj kreatywności, którą pub-
liczność czuje w ciągu kilku pierw-
szych sekund. Tutaj nie ma „roz-
grzewania się”, tu jest 200 procent 
porozumienia i energii od pierw-
szego dźwięku. Na pulpicie stały 
jakieś nuty, ale trudno uwierzyć, 
że ta muzyka nie powstaje dokład-
nie tu i teraz. Rzadko mi się zdarza 
włączyć płytę po koncercie, a tym 
razem to zrobiłam, z niedosytu i 
ciekawości. Tak jak się spodziewa-
łam, jest kompletnie inna, chociaż 
tak samo wyjątkowa. To jest muzy-
ka, z której ECM może być dumne.

Finałowy deser

Nie wiem, od czego zacząć. Może od 
tego, że kiedy Big Band Christiana 
McBride’a zaczął grać, kontrabasi-
sta wydawał się jakiś... biały? Sie-
działam dość daleko i rozważałam 
różne opcje: będą dwa kontraba-
sy? McBride będzie dyrygować? fot. Lech Basel
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Dźwięki basu były dziwnie zna-
jome, ale na pewno nie był to Mc-
Bride. Jak się okazało, koncert roz-
począł… Tomek Kupiec, którego po 
kilku minutach zastąpił sam li-
der. Wkrótce potem podziękował 
za użyczenie instrumentu, bez 
którego koncert by się nie odbył. 
Jego własny utknął gdzieś miedzy 
Anglią a Chorwacją…
McBride to zwierzę sceniczne, nie 
tylko wielki muzyk, ale też dow-
cipny konferansjer. Świetnie się 
bawił, sypiąc dowcipami, zarów-
no w zapowiedziach, jak i w kom-
pozycjach. Solówkę znakomite-
go trębacza zapowiedział: „teraz 
Brandon Lee zaśpiewa na trąbce”. 
Całkiem adekwatnie, bo Lee popi-
sał się przejmującymi lirycznymi 
frazami. Solówkę perkusisty opa-
trzył komentarzem: „orkiestra jest 
tylko tak dobra, jak jej perkusi-
sta” i zapowiedział: „teraz Quincy 

Phillips będzie tańczył soft shoe shuffle na perku-
sji”. I dokładnie tak było.
Jeśli występ kwartetu Obary był egzaminem dojrza-
łości wymagającym stuprocentowej koncentracji, to 
koncert Big Bandu McBride’a był radosnym balem 
maturalnym, pełnym swingu i groove’u. Od pierw-
szych dźwięków było jasne, że mamy do czynienia 
z big bandem najczystszej wody. Orkiestra grała jak 
doskonale naoliwiona maszyna, jednym głosem, kie-
dy było trzeba, i równie znakomitymi solówkami. Li-
der żonglował stylami z lekkością zawodowca, od 
klasycznie bopowych kompozycji, jak In The Shade Of 
The Cedar Tree (pamięci Cedara Waltona), przez folko-
we ballady i funk do popowych hitów, jak Taste of Ho-
ney, w swingowym aranżu, w wykonaniu wokalist-
ki Melissy Walker, prywatnie pani McBride. Każdy z 
muzyków tego zespołu jest mistrzem swojego instru-
mentu, mnie szczególnie zapadły w pamięć popisy 
Brandona Lee i Marcusa Stricklanda.
McBride, który z Jamesem Brownem spędził spo-
ro czasu, przyznał, że obojętne, co gra, w głowie za-
wsze ma Sex Machine, nic więc dziwnego, że funk 
królował na krakowskiej scenie w doskonałym fi-
nale festiwalu. �
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Pierwsza edycja festiwalu JazzArt 
odbyła się już sześć lat temu. Od tego 
czasu katowickie wydarzenie prze-
szło długą drogę, mocno koncentru-
jąc się na różnych stronach jazzu, 
eksponując muzykę europejską, ale 
też pochodzącą z innych kontynen-
tów – czy były to brytyjskie zespoły 
z The Leaf Label, czy Amerykanie: 

Colin Stetson, Joe Lovano i Stacey 
Kent, czy wspólny pamiętny występ 
Kronos Quartet, Kimmo Pohjone-
na i Samuli Kosminenem. W tym 
roku silną reprezentację miała mu-
zyka włoska, między innymi Zu – 
zapowiadani jako głośny, noise’owy 
walec, który przytłoczy i wpędzi 
w trans uczestników festiwalu.

Łukasz Folda 

lukas.folda@gmail.com 

współpraca: Katarzyna Łyczkowska

VII Katowice JazzArt Festival, wybrane koncerty  

– Katowice, Katowice Miasto Ogrodów, Kościół Mariacki,  

Jazz Club Hipnoza, Kinoteatr Rialto, Rondo Sztuki,  

Muzeum Śląskie – 26-30 kwietnia 2018 r.

Wymagający przegląd 
awangardowych technik
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Brutalna ekspresja

Faktycznie tak było – brutalna eks-
presja i nagłośnienie tak inten-
sywne, że organizatorzy rozdawa-
li zatyczki do uszu, powodowały, że 
muzyka była odczuwalna fizycznie 
na całym ciele oraz w przestrze-
ni budynku, którego szyby, ścia-
ny i podłoga wibrowały. Tak spon-
tanicznie brzmiąca muzyka zdaje 
się sugerować, że jej charakter jest 
improwizowany, jednak znający 
twórczość tria wiedzą, że jest skom-
ponowana co do nuty, choć w drob-
nych fragmentach dopuszcza swo-
bodną, sceniczną ekspresję.
Toczące się jak ciężkie głazy ze stro-
mego wzgórza kompozycje otwie-
rały się na pełne przestrzeni, dro-
nowe suity uspokajające emocje, by 
następnie wtoczyć się na kolejny 
stromy, ściskający za gardło i poru-
szający wątek dźwiękowy. Całość 
brzmiała dość mechanicznie i, je-
śli mogę sobie pozwolić na osobisty 
wątek, twórczość nowojorskiego 
(i już nieistniejącego) The Hub, kla-
sycznego Painkillera czy mojego 
ulubionego Rheino de Rotten (jed-
nopłytowy projekt) przemawia do 
mnie znacznie bardziej ze wzglę-
du na swoją lekkość i większą dozę 
przestrzeni, ale być może to tylko 
kwestia nastawienia i niepotrzeb-
na próba wpisywania Zu w pewną 
scenę na siłę (nazwijmy ją umow-
nie: punk-noise-drone-jazzem, do-
pisując przy okazji album Machine fot. Radosław Kaźmierczak
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Uwaga i skupienie – niezbędne

Instrumentarium i entourage Rim-
baud#4 sugerowały, że zespół do-
stojnie i ze spokojem zagra skom-
ponowany wcześniej materiał 
inspirowany twórczością francu-
skiego poety. Czy wręcz wystąpi 
z  akompaniamentem poezji śpie-
wanej. Nic bardziej błędnego, co 
zapowiedział konferansjer Łu-
kasz Kałębasiak tuż przed wystę-
pem. Zaledwie kilka pierwszych 
nut, fraz, brzmień koncertu od-
bywającego się w Rondzie Sztuki 
było zapisane w notacji, reszta oka-
zała się spontaniczną improwiza-
cją, dźwiękową ekspresją chwili, 
reakcją na dany moment dnia, ty-
godnia, roku, fragment poezji in-
terpretowała z charakterystyczną, 
teatralną manierą Élodie Brochier.
Koncert był podzielony na bloki 
improwizacyjne z zaznaczonymi 
fragmentami recytacji (interpre-
tacji) poezji oraz miejscami na re-
akcje na te interpretacje. De facto 
cały występ był mocno teatralny, 
czy to w odniesieniu do bardzo 
ekspresyjnej gry Daniela Webe-
ra, preparacji fortepianu i emocjo-
nalności lidera Georga Ruby’ego, 
czy też dostojeństwa klarnecisty 
Michela Pilza. Ten ostatni, znany 
ze współpracy z Alexandrem von 
Schlippenbachem i Tonym Oxley-
em, wprowadzał harmonijny, ba-
sowy spokój w szaleńcze eskapa-
dy Webera i Ruby’ego. Brochier, 

Gun Petera Brötzmanna). Zaprogramowana energia 
Zu jest wielopoziomowa, odwołuje się (nie wiem, 
czy świadomie) do mechanizacji i brutalności dzi-
siejszych czasów, a przez to prowadzi do tajemni-
cy i  ukojenia. Nie ma wątpliwości, że był to jeden 
z najciekawszych koncertów w zasłużonym dla pol-
skiej sceny improwizowanej Jazz Clubie Hipnoza.

fot. Radosław Kaźmierczak
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wznosząc się coraz wyżej i głębiej 
w meandry poezji i poszukiwanie 
jej nowych znaczeń, odpływała, 
a trio muzyków podążało za nią, 
tropiąc sensy i tworząc nowe wąt-
ki. Perkusista Rimbaud#4 dwoił 
się i troił, grając pałeczkami, mio-
tełkami, tłumiąc brzmienie ma-
teriałem, wydobywając dźwięki 
wszystkim, co wpadło mu w ręce. 
Profesor George Ruby kontrolował 
całość i uciekał w sceniczny szał, 
by następnie wraz z towarzysza-
mi poszukiwać rozległych prze-
strzeni oddechu i wyciszenia. Wy-
stęp europejskich artystów był 
wymagającym przeglądem awan-
gardowych technik artykulacji 
i   kompozycji na żywo (czyli im-

prowizacji), gdzie uwaga i skupienie odbiorców 
były niezbędne.

Spacerując karawaną

Duet trębacza Amira ElSaffara i saksofonisty 
Hafeza Modirzadeha operował bliskowschod-
nimi zadęciami, technikami i skalami oraz im-
prowizowaną ekspresją amerykańskiego jazzu. 
Trębacz był znacznie bardziej wyrazisty i przy-
kuwający uwagę – zarówno jego sola, jak i irakij-
skie zaśpiewy maqam. Saksofonista podążał jego 
tropem, choć zdawał się być mniej magnetycz-
ny. Jego oszczędne zadęcia prowokowały, a jedno-
cześnie przykuwały uwagę minimalizmem. Po-
dejście do czasu również mieli bliskowschodnie. 
Tam gdzie europejska publiczność spoglądała już 
na zegarek (ponad godzinny koncert duetu in-
strumentów dętych z wschodnimi i zachodnimi 
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technikami artykulacji to jednak wyzwanie), dla 
bohaterów wieczoru czas stał w miejscu.
Ta podróż w ciche zakątki Bliskiego Wschodu była 
preludium dla ukoronowania wieczoru, którym był 
występ Fire! Orchestra. Dowodzony przez Matsa Gu-
stafssona ansambl zaprezentował program Arrival. 
Była to dostojna, spokojna podróż przez kontynenty, 
którym przyglądał się widz-słuchacz. Muzyka toczy-
ła się niespiesznie z jednej strony sceny na drugą. Raz 
po raz odzywały się klarnety basowe podbite spokoj-
nym rytmem, prowadzone linią kontrabasu, na które 
nachodziły uzupełniające się harmonicznie żeńskie 
wokale. Instrumenty klawiszowe otwierały drogę 
melodiom skrzypiec grających unisono czy przecho-
dzących w pizzicato. Dramaturgia narastała, choć 
napięcie rosło raczej falowo, od wyciszenia w kolek-
tywne, acz wytłumione improwizacje. Grające syn-
chronicznie klarnety przypominały dwa spacerujące 
wielbłądy prowadzące cichy dialog z  ćwierkającymi 
wokalistkami. Wszystkie instrumenty przebrały się 
za zwierzęta, spacerując karawaną to przez pustynię, 
to przez dżunglę czy zadymione miasto.
Całość wykorzystywała popularne techniki kom-
pozycyjne i artykulacyjne: drony, harmonie, im-

prowizacje, solówki, kolektywne 
poszukiwanie harmonii czy ucie-
kanie od niej. Ważniejsze od tech-
nik było jednak bardzo intuicyj-
ne, instynktowne granie płynące 
wprost z natury, bardzo czyste, nie-
mal seksualne. Wyciszające, a jed-
nocześnie transowe, choć nie-
narzucające się. Jednocześnie 
magnetyczne i kojące. Mats Gu-
stafsson odzywał się raczej rzad-
ko, a gdy to robił, komentował lub 
– trąbiąc barytonowym saksofo-
nem, bardzo treściwie i konkretnie 
– przewodził karawanie.
Zaledwie cztery opisane powy-
żej koncerty pokazują, jak boga-
te spektrum muzyki jazzowej lub 
z jazzu się wywodzącej jest pre-
zentowane każdej wiosny w Kato-
wicach. Poza nimi – BNNT zinter-
pretowali swój najnowszy album 
Multiverse z gościnnym, choć zna-
czącym udziałem Gustafssona, ka-
towicki poeta Wojciech Brzoska 
szukał swojego miejsca między ot-
wartymi kompozycjami gitarzy-
sty Łukasza Marciniaka i trębacza 
Marcina Markiewicza, duński The 
KutiMangoes pokazał swoją wersję 
afrobeatu, a Pianohooligan osadził 
się w kontekście muzyki karna-
tyckiej. Bogactwo dźwiękowe, ja-
kie pojawiło się w ciągu tych kilku 
dni na scenach katowickich klu-
bów, pokazuje, że to miasto głodne 
różnych kolorów, wiecznie żywe, 
a przy tym otwarte na różne odcie-
nie muzycznej rzeczywistości. �fot. Radosław Kaźmierczak
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Na jazzahead! dużo dzieje się od 
strony biznesowej (wspominaliśmy 
o tym w pierwszej relacji z targów w 
poprzednim numerze JazzPRESSu). 
Oczywiście nie brakuje tu także mu-
zyki, a muzycznie, z racji polskiego 
partnerstwa, tegoroczne jazzahead! 
brzmiało bardzo znajomo.
Pierwszy dzień tradycyjnie po-
święcony jest właśnie narodowe-

mu partnerowi targów. Wieczorne showcase’y 
stały się więc areną prezentacji polskiego jazzu. 
Bremeńską PolishNight zainaugurował Kamil 
Piotrowicz Sextet, a na trzech scenach zagrali 
także Joanna Duda Trio, Marcin Wasilewski Trio, 
Monika Borzym, High Definition Quartet, Atom 
String Quartet, Kuba Więcek Trio oraz Piotr 
Damasiewicz – Power Of The Horns. Występy 
pozostawiły duże wrażenie, choć dało się zauwa-
żyć, że to występ Atom String Quartet był później 

Muzykanci z Bremy
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Małgorzata Smółka 

malgorzata@mmusic.eu

jazzahead!, koncerty i showcase’y – Brema – 19-22 kwietnia 2018 r.

Krzysztof Komorek 

donos@wp.eu
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najczęściej wspominany i  (oczy-
wiście pozytywnie) komentowany.

Na jazzowo – na ludowo

Nie był to jednak koniec polskie-
go muzykowania, bowiem kolejne-
go dnia odbył się koncert galowy 
z udziałem polskich gwiazd. A sko-
ro o gwiazdach mowa, to nikogo nie 
powinien zdziwić fakt, że w pro-
gramie gali znalazł się występ za-
tytułowany Dwa serduszka, cztery 
oczy, z udziałem Anny Marii Jopek 
i Leszka Możdżera. Zdaniem kore-
spondentki JazzPRESSu był to zde-
cydowanie jeden z najlepszych kon-
certów na jakim kiedykolwiek była! 
Wybór repertuaru – na wskroś pol-
ski, eksponujący to, co może wyróż-
niać polskich artystów wśród niesa-
mowitej różnorodności muzycznej 
wokoło. Hej przeleciał ptaszek, Dwa 
serduszka, cztery oczy, Cyraneczka, 
To i hola, Laura i Filon – bardziej tra-
dycyjnie już chyba nie można było. 
Nowe aranżacje wzniosły te pięk-
ne ludowe melodie na zupełnie 
inny poziom. Anna Maria Jopek, Le-
szek Możdżer, Robert Kubiszyn, Pa-
weł Dobrowolski i Piotr Nazaruk 
zafundowali publiczności w Bre-
mie przeżycia, które poruszyły na-
wet tych silnych, racjonalnych męż-
czyzn, którzy emocjom nie poddają 
się łatwo.
Kiedy Piotr Nazaruk zagrał na cy-
trze pierwsze takty Przypływ, od-
pływ… z płyty Upojenie, nagranej fot. Katarzyna Stańczyk
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z  Patem Methenym, publiczność 
zareagowała bardzo entuzjastycz-
nie. To był taki szczególny ukłon 
Jopek w kierunku artysty, który 
otworzył jej drogę do jej fascynują-
cej, międzynarodowej kariery, jaką 
zbudowała ta niezwykła woka-
listka przez lata swojej pracy arty-
stycznej. Leszek Możdżer pasuje do 
tych klimatów idealnie.

Koncertowa Unloved

Zanim jednak przy wielkich owa-
cjach na scenę wkroczyli Leszek 
Możdżer, Anna Maria Jopek i ich ze-
spół, bremeńska Sala Dzwonu (Die 
Glocke) rozbrzmiała muzyką z Un-
loved, ubiegłorocznej płyty kwar-
tetu Maciej Obary. Miejscowi fani 
jazzu usłyszeli koncertowe wersje, 
znanych z ECM-owskiego albumu, 
utworów. Określenie „koncertowe” 
ma duże znaczenie, bo choć muzycy 
rozpoczęli koncert w nastroju sub-
telnej delikatności, to bardzo szybko 
ze sceny zaczęły sypać się iskry. Ma-
ciej Obara wspominał w swoich wy-
powiedziach, że studyjne i koncer-
towe oblicza kwartetu będą się od 
siebie różnić. Nikogo to nie zasko-
czyło i nikomu nie przeszkadzało.
Publiczność żywiołowo i entuzja-
stycznie przyjęła drapieżne so-
lówki lidera zespołu i takież popi-
sy Dominika Wani. Płaczących po 
premierze Unloved nad artystycz-
nym upadkiem kwartetu odsyła-
my pod najbliższy stół, w celu... No 

to już chyba rzeczeni krytycy wiedzą, po co. Także 
wątpiących w to, czy debiut w ECM da jakiś pozy-
tywny efekt, pragniemy „uspokoić” – to już procen-
tuje. Obecność w katalogach ECM gwarantuje roz-
poznawalność i pobudza zainteresowanie.
W ciągu dnia i wieczorem (pokrywając się, nie-
stety, częściowo z przebiegiem gali) trwały kolejne 
showcase’y. Piątek poświęcony był jazzowi europej-
skiemu, a targowym gościom zaprezentowali się ar-
tyści z: Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Islandii, Belgii, 
Holandii, Danii, Finlandii, Estonii, Norwegii, Au-
strii i Grecji. Wśród nich znalazło się także trio Hel-
ge Liena, grające wraz z Adamem Bałdychem.

Niekwestionowana królowa

Ostatni dzień targów (nie licząc formalnego, nie-
dzielnego zamknięcia) to koncerty German Expo, 
czyli prezentacja zespołów z Niemiec – oraz Noc Za-
morska – koncerty muzyków spoza Europy. Spośród 
zespołów reprezentujących gospodarzy wyróżniło 
się HÜTTE Maxa Andrzejewskiego, najbardziej chy-
ba zapracowanego muzyka podczas showcase’ów – 
berliński perkusista wystąpił także w składzie in-
nego ciekawego projektu: Benjamin Schaefer Quiet 

fot. Katarzyna Stańczyk
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Fire, a warto pamiętać, że zagrał również podczas 
polskiego wieczoru w składzie tria Joanny Dudy.
Podczas wieczornych i nocnych występów zamor-
skich gości najlepsze wrażenie wywarli muzycy już 
znani, choć ciekawie zaprezentowało się także bra-
zylijsko-norwesko-mozambickie Freedoms Trio. 
Najmocniej oklaskiwano jednak znanych czytel-
nikom JazzPRESSu z publikowanych u nas recenzji 
i rozmów: Justina Kauflina, który wraz ze swoim 
triem zaprezentował materiał z zapowiadanej na 
drugą połowę roku nowej płyty oraz Petros Klam-
panis Group. Z dużym aplauzem spotkał się też wy-
stęp Gregory Privat Trio.

Niekwestionowaną królową zosta-
ła jednak Jazzmeia Horn. Mająca na 
swoim koncie zaledwie jedną pły-
tę, ale za to z nominacją do Grammy, 
amerykańska wokalistka dała nie-
zapomniany koncert. Niedosyt po-
zostawiła jedynie z powodu czasu 
trwania koncertu. Sztywne reguły 
showcase’ów, pozwalające jedynie na 
trzy kwadranse grania bez bisów, nie 
przeszkodziły jej jednak w stworze-
niu kapitalnego show. Świetna muzy-
ka, rewelacyjny zespół towarzyszący 
w składzie: Henry Conerway – bęb-
ny, Joel Holmes – fortepian, Geraud 
Portal – kontrabas, fantastyczny kon-
takt z publicznością, no i ten jedyny w 
swoim rodzaju głos. To będzie wielka 
gwiazda. To już jest gwiazda!
Właśnie z powodu Jazzmei bile-
ty na sobotnie występy wyprzeda-
no na pniu z wyprzedzeniem, a licz-
nie czekający na wejściówki fani 
obejść musieli się smakiem. Sobo-
ta to wreszcie także Noc Klubowa, 
która rozpoczęła się już wczesnym 
popołudniem od występu plenero-
wego kwintetu Wojtka Mazolew-
skiego i  trwała do późnych godzin 
nocnych (a nawet wczesnych poran-
nych). W klubach, hotelowych lobby, 
dawnych kościołach, muzealnych 
westybulach wystąpiło kilkudzie-
sięciu artystów, pośród których zna-
leźli się między innymi: Sisters In 
Jazz, Marcin Wasilewski Trio, Woj-
tek Justyna TreeOh!, Monika Lid-
ke, Raphael Rogiński, Marita Albán 
Juárez Quartet i Łoskot. Był jazz! �fot. Katarzyna Stańczyk
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Logistycznie rzecz ujmując, te-
goroczny XJAZZ był bardzo sen-
sownie rozwiązany. Koncerty 
odbywały się głównie na dwóch są-
siadujących ulicach w berlińskiej 
dzielnicy Kreuzberg, pozwalając 
na swobodne przemieszczanie się 
i przybywanie na kolejny występ 
ze studenckim opóźnieniem (czy-
li akuratnie), ewentualnie na upra-
wianie jazzowego clubbingu.
Podczas przerwy można było za-
witać do siedziby festiwalu, uścis-
nąć dłoń organizatorom przesiadu-

jącym w festiwalowej przyczepie 
zaparkowanej przy jezdni i wypić 
piwo. Można było nawet przyciąć 
sobie włosy w zakładzie fryzjer-
skim nieopodal, który tymczasowo 
stał się galerią plakatów tegorocz-
nej edycji XJAZZu.
A w międzyczasie organizacyjny 
błysk geniuszu: jedyny koncert poza 
„strefą” festiwalową zaplanowano 
na statku w dzień wolny od pracy. 
To właśnie wtedy z jazzem spotka-
li się nie tylko jego miłośnicy, ale też 
przypadkowi amatorzy leniuchowa-

Anna Mrowca 

amrowca@gmail.comXJAZZ – Berlin, 9-13 maja 2018 r.

Trochę wiedzy zza miedzy
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nia nad brzegami Sprewy. Niosło się 
głośno, szczególnie pod rozlicznymi 
mostami. Doskonała promocja.

100 procent jazzu w jazzie – czy 
trzeba się przy tym upierać?

No właśnie – do tej pory nie wiem! 
Gdyby spojrzeć na całokształt festi-
walu, można by rzec, że ilość jazzu 
była momentami mocno reglamen-
towana. Ortodoksi mogliby poczuć 
się głodni i ponarzekać na koncer-
ty, w których koncentratu jazzu było 
tyle, ile żelatyny w rozrzedzonej ga-
laretce. Mało tego, on nie zawsze 
lądował na wierzchu. Najczęściej 
przykrywano go dźwiękami elek-
tronicznymi, na przykład muzyką 
legendarnego zespołu Kraftwerk, 
lub jeszcze mniej oczywistymi połą-
czeniami z Rammsteinem. Co było 
robić? Puściłam oko niemieckiemu 
klimatowi i dałam mu się ponieść.

Otoczenie – o wchłanialności 
muzyki przez skórę

Niemcy wydają mi się we wszystkim 
totalni. Na Kreuzbergu multikulti 
jazz grany był w postindustrialnych 
salach. Kula dyskotekowa lub inne 
świetliste błyskotki miały odwró-
cić moją uwagę od wszechobecne-
go brudu, a może wręcz przeciwnie 
– pokreślić go. Widywałam budynki 
zamalowane sprayem do pierwszego 
piętra, wieczorną porą czułam opary 
marihuany, kontemplowałam roz-fot. Anna Mrowca
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liczne murale (a było przy czym się 
zatrzymać). I wtedy dotarła do mnie 
pewna obserwacja. Na XJAZZie moż-
na było usłyszeć wszystko. Grano 
bardzo jakościowo lub wręcz prze-
ciwnie – jeden muzyk był pochodnią 
dla reszty, która, no cóż, „jazzowa-
ła jak umiała”. Było jednak prawdzi-
wie, zupełnie jak w przypadku tych 
wyspreyowanych sentencji o życiu – 
niepięknie, ale trafnie.
Płynąc tak zwaną Blue Boat (czy-
li niebieską łajbą, która ostatecz-
nie okazała się szara) podczas 
koncertu Studnitzky & Friends, do-
świadczałam niemieckiego relak-
su (oczywiście totalnego). Pasjami 
obserwowałam ludzi słuchających 
muzyki i jednocześnie zaczyta-
nych w książce, mamy bawiące się z 
dziećmi i jedną nogą tupiące w takt 
muzyki, gości wędrujących boso po 
trunki, muzyków slalomujących 
pomiędzy tymczasową sceną a pub-
licznością, zagadywanych i zagadu-
jących. Przede wszystkim jednak 
chłonęłam życie Sprewy i ludzi pły-
wających na wszystkim: od ultra-
nowoczesnych jednostek z szampa-
nem i truskawkami na podorędziu, 
poprzez różnorodne stateczki, kaja-
ki, rowery wodne, a skończywszy na 
szałasach skleconych na beczkach 
niczym z serialu animowanego Pies 
Huckleberry. I w  którymś momen-
cie swobodny jazz Studnitzky’ego 
i  przyjaciół oraz ten wszędobylski 
luz spowodowały, że usłyszałam 
znacznie więcej.

Na szczęście w rodzinnych stronach również ob-
serwuję zalążki podobnego podejścia do słuchania 
muzyki. Czuję jednak, że mamy jeszcze co nieco 
do nadrobienia. Polecam flancowanie podobnych 
przykładów zza miedzy. Po prostu jazz warto grać, 
gdzie tylko się da. Obopólna korzyść jest praktycz-
nie pewna.

Koncert, po którym XJAZZ się dla mnie 
skończył

Kościelne, proste i przejrzyste przestrzenie zapo-
wiadały nastrojowe dźwięki. Rozsiadłam się wy-
godnie jeszcze podczas prób i przyjęłam dogodną 

fot. Anna Mrowca
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to dla mnie prostym procesem, ale 
niezbędnym, na przykład do szyb-
kiego zaśnięcia po nocnych kon-
certach i jamach. Ale tym razem 
wszystko wróciło. Jeśli jest jakiś ka-
non słowiańskiego jazzu, przeka-
zywanego w sposób uniwersalny, 
to został on tam zamanifestowa-
ny. Nie wiem, czy to choroba To-
masza Stańki, nastój muzyków czy 
kościelne wnętrze, ale w tej muzy-
ce było mnóstwo smutku i niepew-
ności. Trudno było się skoncen-
trować, gdy trębacz mącił uczucia 
dźwiękami imitującymi porywisty 
wiatr lub przerywał granie w mo-
mentach uniesienia, by dmuchnąć 
w trąbkę jeden, jedyny raz.
Widziałam podobne zabiegi u Stań-
ki i nie mogłam się oprzeć wraże-
niu, że to pewnego rodzaju hołd dla 
nieobecnego mistrza. Wiem, że mu-
zycy ogromnie przeżywali ten wy-
stęp. Gdy w końcu podeszłam, by za 
niego podziękować, perkusista De-
jan Terzic niepewnie zapytał, czy To-
masz Stańko lub Krzysztof Kome-
da byliby zadowoleni, słuchając ich 
występu. Odpowiedziałam, że moim 
zdaniem obaj szeroko by się uśmie-
chali, słysząc kolejne pokolenia z po-
wodzeniem przechwytujące ten spo-
sób transmitowania jazzu. Owszem, 
poszłam potem na kolejny koncert, 
ale nic już nie było takie samo. Nie 
byłam w stanie poświęcić mu tyle 
uwagi, na ile zasługiwał. Proces zalo-
gowania się do rzeczywistości znów 
wymógł na mnie sporo zachodu. �

pozycję do fotografowania. W tle festiwalu historia 
tego koncertu rozwijała się dość dynamicznie. Pier-
wotnie jego frontmanem miał być Tomasz Stańko, 
niestety choroba nie pozwoliła mu przyjechać do 
Berlina. Jednak idea muzycznego spotkania prze-
trwała. W miejsce Tomasza Stańki pojawił się inny 
Tomasz, też niezwykle uzdolniony trębacz. Tomasz 
Dąbrowski plays the music of Tomasz Stańko  – po 
niezbędnych zmianach koncertowi nadano taki 
oto, nowy tytuł.
Lata słuchania jazzu nauczyły mnie przyjmowa-
nia emocji ze spokojem. Potrafię szybko odsapnąć 
po dobrym wydarzeniu muzycznym i przekiero-
wać myśli na tory codzienności. Ta nauka nie była 

fot. Anna Mrowca
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Jak podaje Wikipedia, arena to 
miejsce walk, turniejów, popisów, 
igrzysk i widowisk. Wybierając 
się na koncert do warszawskiej 
Areny Ursynów, miałem pewne 
obawy. Chociażby taką, że główną 
walką, jaka tam się stoczy, będzie 
walka z akustyką hali… Ku memu 
zaskoczeniu dźwięk był zupeł-
nie przyzwoity – pole do popisów 
należycie wykorzystała ekipa na-
głośnieniowa.
Bobby McFerrin po serii koncer-
tów w Stanach Zjednoczonych i Eu-
ropie w maju pojawił się w Warsza-

wie. Był to jeden z trzech polskich 
koncertów w ramach trasy Circle-
songs. McFerrin wystąpił z towa-
rzyszeniem swoich dwóch wielolet-
nich współpracowników, członków 
legendarnej już grupy wokalnej Vo-
icestra: Davidem Wormem i Jo-
eyem Blakiem oraz 12-osobowym 
chórem. Co ważne – podczas trasy 
w chórze występują zawsze lokal-
ni wokaliści. W Polsce misję skom-
pletowania grupy powierzono Pio-
trowi Nazarukowi, liderowi grupy 
gospel TGD. W składzie znalazła się 
między innymi Dorota Miśkiewicz.

Piotr Rytowski 

rytowski.jazz@gmail.com

Bobby McFerrin, Circlesongs – Warszawa,  

Arena Ursynów – 13 maja 2018 r.

Śpiewałem z McFerrinem!

fo
t.

 J
ar

os
ła

w
 W

ie
rz

b
ic

ki



84|	 Koncerty / Relacje

Cały koncert wypełnił śpiew a capella – jedyne 
„instrumentalne” dźwięki, jakie dało się słyszeć 
ze sceny, to beatbox wokalistów. Tytułowe Circle-
songs to utwory w dużej mierze improwizowane, 
powstające na styku inwencji wokalnej lidera, ze-
społu oraz… publiczności. To zresztą chyba jeden 
z  najistotniejszych elementów tej wokalnej cere-
monii – wciągnięcie słuchaczy do kręgu wykonaw-
ców i jednocześnie największe zaskoczenie podczas 
warszawskiego koncertu – publiczność radziła so-
bie doskonale z na ogół nie najłatwiejszymi partia-
mi intonowanymi przez lidera i kontynuowanymi 
chóralnie przez salę. Najwidoczniej McFerrina słu-
chają ludzie, którzy mają… dobry słuch.
Bobby McFerrin rozpoczął wieczór solową wokalizą, 
do której po chwili włączył się chór. Wokaliści po-
wtarzali zapętlone motywy podane przez mistrza, 
tworząc wrażenie „żywego loopera”, przełączane-
go i regulowanego gestykulacją dyrygującego lidera. 
Kiedyś McFerrin wyruszał w solowe trasy z szafami 
pełnymi elektroniki, służącej do multiplikowania 
i przetwarzania jego wokalu – dziś rolę komputera 
przejęli ludzie – trend zupełnie odwrotny do tego co 
dzieje się w otaczającym nas świecie.
Modulowane repetycje chóru w pierwszym utwo-
rze odwoływały się do muzycznego minimalizmu, 
ale już w drugim dostaliśmy dużą dawkę wokalne-

go swingu. Później pojawiały się 
jeszcze silne wpływy afrykańskie, 
gospel i prawdziwy jazzowy gro-
ove. Była też specjalna piosenka na 
Dzień Matki obchodzony w USA 
właśnie w drugą niedzielę maja. 
W  kilku utworach solowe partie 
wokalne przejmowali Worm lub 
Blake. Obaj to doświadczeni i uta-
lentowani wokaliści, jednak kie-
dy słuchamy ich na jednej scenie 
z  McFerrinem… nie mamy wątpli-
wości, kto jest gwiazdą wieczoru.
Koncert Circlesongs pokazał, jak po 
mistrzowsku osiągnąć idealny ba-
lans pomiędzy rozrywką a wysoką 
kulturą. Jestem przekonany, że rów-
nie dobrze bawiła się na nim tak 
zwana „szeroka publiczność”, jak 
i  koneserzy sztuki wokalnej i mu-
zyki McFerrina. Ludzie wciągnięci 
do zabawy po chwili dostrzegali, że 
sami stali się właśnie częścią muzy-
ki, której słuchają. Cóż, jakby na to 
nie patrzeć, ja też śpiewałem z Bob-
bym McFerrinem… Piękne doświad-
czenie, dziękujemy Mr. McFerrin! �
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Jazz, ze względu na swoją formę i 
historię, znakomicie idzie w parze 
z formułą jam session. Jest pewna 
pula standardów jazzowych, które 
znają wszyscy muzycy zajmujący 
się tym gatunkiem, a jam session 
umożliwia im wypowiedzenie się 
muzycznie na ich temat. Można po-
wiedzieć, że jam to środowisko na-
turalne jazzmanów. O czym mogli 
się przekonać słuchacze 97. odcin-
ka cyklu Cały ten jazz!, odbywające-
go się od roku 2013 w Promie Kultu-
ry na warszawskiej Saskiej Kępie. 
Jam połączono z wernisażem prac 

Agnieszki Sobczyńskiej – autorki 
wszystkich plakatów stworzonych 
dotychczas na potrzeby cyklu. Wy-
darzenie było jednym z punktów 
tegorocznej Nocy Muzeów.
Jerzemu Szczerbakowowi, odpo-
wiedzialnemu za koncepcję arty-
styczną i prowadzenie wydarzenia, 
na jednej scenie udało się zebrać 
czołówkę polskiego jazzu. Wieczór 
otworzyło trio: Kajetan Borowski 
(fortepian) – Kuba Dworak (kon-
trabas) – Grzegorz Masłowski (per-
kusja), grające set wprowadzają-
cy widownię w klimat wydarzenia. 

Marcin Czajkowski 

mczjk0@gmail.com

Noc Muzeów w Promie Kultury – Warszawa,  

PROM Kultury Saska Kępa – 19 maja 2018 r.

Jazzu środowisko naturalne
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Potem na scenie pojawiały się składy niespodziewa-
ne, zapewniając jazz na najwyższym poziomie. I tak, 
słuchacze mogli usłyszeć na przykład A Night In Tu-
nisia Dizzy’ego Gillespiego z sekcją dętą złożoną z: 
Gary’ego Guthmana, Jacka i Zbigniewa Namysłow-
skich i Henryka Miśkiewicza czy Nature Boy wyko-
nane przez trio wokalistek: Anna Serafińska, Maria 
Rumińska, Ida Zalewska.
Ze sceny rozbrzmiewały dźwięki nawiązujące zarów-
no do jazzu w jego klasycznym, dixielandowym wy-
daniu, jak i rytmy bardziej bebopowe i swingowe. A 
wszystko to zaprezentowane w najlepszy możliwy 
sposób. Nie brakowało ekspresji czyniącej jazz żywym 
tworem, a nie bezrefleksyjnym odtwarzaniem dźwię-
ków. Energia wylewająca się ze sceny udzielała się 

również publiczności i towarzyszyła 
słuchaczom do późnych godzin noc-
nych. Jam trwał nieprzerwanie od 
20:00 do 24:00 i świetnie uzupełniał 
wystawę plakatów Agnieszki Sob-
czyńskiej. Po koncercie nie sposób 
mi było odeprzeć myśli, że to właśnie 
spontaniczne jam session i idące za 
nim żywiołowe improwizacje są du-
szą muzyki jazzowej.
Na scenie spotkali się artyści wystę-
pujący w ramach cyklu Cały ten jazz! 
w składzie: Kajetan Borowski, Kuba 
Dworak, Grzegorz Masłowski, Ma-
riusz Bogdanowicz, Krzysztof Gra-
dziuk, Mateusz Gawęda, Kuba Wię-
cek, Artur Dutkiewicz, Mateusz 
Smoczyński, Henryk Miśkiewicz, 
Zbigniew Namysłowski, Jacek Namy-
słowski, Andrzej Święs, Łukasz Żyta, 
Maria Rumińska, Anna Serafińska, 
Ida Zalewska i Gary Guthman. �

fot. Marcin Czajkowski
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Za nami drugi wieczór Made in Jazz, 
czyli kontynuacja nowego cyklu fil-
mowo-muzycznego organizowanego 
przez Fundację EuroJAZZ, który od-
bywa się w warszawskim Domu Kul-
tury Kadr. Zgodnie z zapowiedziami 
fenomenalny koncert dał tym razem 
zespół String Connection.
Zanim to nastąpiło, obejrzeć było 
można pierwszy odcinek doku-
mentalnej serii Jazzowe dzieje Pol-
ski w  reżyserii Andrzeja Wasylew-
skiego. Trzydziestominutowy film, 
zatytułowany Jeszcze nie wiesz, kto 
on taki, okazał się przystępną, nieco 
humorystyczną opowieścią w piguł-

ce o historii jazzu w Polsce i za gra-
nicą. Omawiał podwaliny gatun-
ku, pokazując po kolei wydarzenia 
od początku XX wieku do 1933 roku. 
W materiale zobaczyliśmy fragmen-
ty wywiadów ze znanymi postacia-
mi, między innymi z Jerzym „Dudu-
siem” Matuszkiewiczem i  Stefanią 
Grodzieńską, archiwalne zdjęcia, 
fragmenty listów i inne pamiątki.
Muzycy String Connection grają 
wspólnie od przeszło pięćdziesięciu 
– z przerwami – lat, a znają się jesz-
cze dłużej. Wielka piątka to Krzysz-
tof Przybyłowicz (perkusja, in-
strumenty perkusyjne), Krzysztof 

Katarzyna Syguła 

kasia.sygula@wp.pl

Made in Jazz, String Connection – Warszawa,  

Dom Kultury Kadr – 30 maja 2018 r.

Jazzowy Paganini i jego diabelska świta
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Ścierański (gitara basowa), Janusz 
Skowron (instrumenty klawiszo-
we), Andrzej Olejniczak (saksofo-
ny, instrumenty perkusyjne) i lider 
wszechstronny pod każdym wzglę-
dem Krzesimir Dębski (skrzypce, 
instrumenty klawiszowe, instru-
menty perkusyjne, wokal).
Podczas koncertu Krzesimir Dęb-
ski, a może raczej jazzowy Paganini, 
hipnotyzował swoimi diabelskimi 
sztuczkami podczas gry na skrzyp-
cach. Atmosfera była bardzo luźna, 
a muzycy już od pierwszego utworu 
New Romantic Expectation z począt-
ku lat osiemdziesiątych kupili pub-
liczność. Przeważały dynamiczne, 
konkretne kompozycje Krzesimira 
Dębskiego (Berolina Foxtrott), wciąż 
napędzane przez Krzysztofa Przy-
byłowicza na perkusji. Nie zabra-
kło także płomiennych, lirycznych 
fraz saksofonu Andrzeja Olejnicza-
ka, często zestawionego unisono ze 
skrzypcami (Montreal Ballad).
Wrażenie zrobiły na mnie również 
ballada Cichosza Janusza Skowrona 
z jego improwizacjami oraz utwór 
rodem z Baśni z tysiąca i jednej nocy 
– Krzysztofa Scierańskiego Obses-
sion, w którym muzyk udowodnił, 
że gitara basowa ma moc. Poza tym 
udowodnione zostało, że String Con-
nection to przede wszystkim perfek-
cyjne synchrony i brzmienie tutti, co 
szczególnie robiło wrażenie w peł-
nym wspomnień Back-In-Nang i ży-
wiołowym Body Animation oraz bi-
sowym Cantabile in h-moll. �fot. Jarosław Wierzbicki
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Piotr Wickowski: W rozmowie, któ-
rą opublikowaliśmy w JazzPRESSie 
w 2015 roku (7/2015), zdefiniowałeś 
jazz w bliski mi sposób - jako „życie, 
strumień, miejsce, w którym jest 
energia”. Powiedziałeś: „Czasami 
jest nim bebop, czasami free jazz, 
big beat, czasami punk, czasami 
drum’n’bass itd. Ten jazz jest ciągle 
w innym miejscu, nie jest go łatwo 
złapać. Ale na pewno jest miejscem, 
w którym jest energia i wolność”. Je-
stem ciekaw, jak kształtowało się 
w tobie takie rozumienie jazzu. Po-
dobnie myślałeś, kiedy zaczynałeś 

się nim fascynować w latach sie-
demdziesiątych, kiedy z miłośnika 
Beatlesów i Rolling Stonesów stawa-
łeś się fanem Milesa Davisa?

Antoni „Ziut” Gralak: Niestety, nie 
posiadam zdolności budowania 
zgrabnych definicji. W przypad-
ku muzyki, która ociera się o ma-
gię, piętrzą się trudności. Z jazzem 
jest jeszcze gorzej. Jakkolwiek cel-
nie zdefiniować ten fenomen, za-
wsze pozostanie niedosyt. Będzie 
to tylko palec wskazujący księżyc, 
nie zaś sam księżyc.

Charakterystyczne – czapeczka, niewielka trąbka i, przede wszystkim, bar-

dzo charakterystyczne brzmienie. Po tym brzmieniu początkowo można 

było rozpoznać Tie Break, z czasem w podobny radosny, ciepły, energetycz-

ny i ekstatyczny sposób zaczęły grać kolejne zespoły. Te, które współtworzył 

Antoni „ziut” Gralak.
Lider formacji Graal i YeShe od kilku lat najchętniej pojawia się w niewielkich 

składach, inaczej niż to było w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. 

W tym roku dał wyraz swoim fascynacjom Indiami, łącząc na albumie Ganga 

wiele kultur i stylów, tworząc jednocześnie wyjątkowo osobisty, refleksyjny 

i zarazem taneczny miks. Jak to się mogło udać? I jak odbiera dziś restrykcje, 

których doświadczał w latach osiemdziesiątych ze strony konserwatystów 

wrogich nowościom w polskim jazzie?

Muzyka otwiera  
dostęp do radości

Piotr Wickowski 

piotr.wickowski@radiojazz.fm
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Spotkałem jazz w czasie, kiedy miała miejsce jego 
fuzja z rockiem. Na wyrafinowaną jazzową impro-
wizację spłynęła mocna, rockowa energia. Strasz-
ny kop – jak mógłbym nie pokochać Milesa? Potem 
wiadomo – nauka, ćwiczenia i cała ta muzyczna 
gimnastyka [śmiech].

Słuchasz nadal tego, co wtedy? Nadal jest to dla 
ciebie ważne?

Oczywiście, oprócz tego, co przynosi współczes-
ność, wracam do tamtej muzyki. Jestem muzy-
kiem, a to znaczy, że dobrze muzykę czuję. W spo-
sób oczywisty posiadam dobry gust. W tej sytuacji 
raczej nie muszę się wstydzić tego, czego słucham. 
Uwielbiam słuchać muzyki. Za-
wsze otwiera dostęp do rado-
ści. Jeżeli nie potrafię się na niej 
koncentrować, przeszkadza mi 
i odbieram ją jak hałas.
Naprawdę współczuję ludziom 
niepotrafiącym doświadczać te-
go cudnego zjawiska. W muzy-
ce jest piękne także to, że wciąż 
jest czas na rozpoczęcie z nią przygody. Nigdy nie 
jest za późno. Rozpoznanie jest zawsze tak samo ra-
dosne.

A miałeś chwile zwątpienia? Nie zniechęciło cię 
do jazzu zderzenie się z polską rzeczywistością sta-
nu wojennego, „kontrolującym” polski jazz środo-
wiskiem PSJ-otu, „pijanymi” klubami i tym, co się 
tam grało do kotleta? Czy to nie sprawiło, że zwró-
ciłeś się w stronę rocka?

Właściwie całe to bagienko bardzo pomogło mi od-
powiedzieć sobie na kilka ważnych pytań typu: czy 
rzeczywiście jestem Afroamerykaninem urodzo-
nym w latach trzydziestych i czy rzeczywiście war-

to przez resztę życia udowadniać, 
że tak właśnie jest? Taką posta-
wę przyjęli moi PSJ-otowi mistrzo-
wie. Rozumiem ich fascynację, ale 
wchodzenie w nie swoją skórę? Na-
sza zbuntowana generacja miała 
tego świadomość, więc trochę z ko-
legów robiliśmy szyderę. Mała ilu-
stracja. Spóźniony pędziłem na 
koncert do Sopotu. Taksówką, ja-
kieś 500 km, masakra. Graliśmy na 
molo koncert z Free Cooperation. 
Oczywiście przyjechałem za późno. 
Koledzy od techniki powiedzieli, że 
całą załogę złapię w Grand Hotelu, 

gdzie PSJ świętuje swoje trzydzie-
stolecie. Pełny wypas. Bankiety, 
TV, przemówienia i ordery. Kie-
dy tam dotarłem, nasi już przejęli 
dowodzenie. Yanina (Janusz Yani-
na Iwański) z Korkiem (Aleksan-
der Korecki) na stołach dają cza-
du, sekcja tnie ostry nie polbopowy 
groove. Polbopem nazywaliśmy po-
łączenie swingu z latynoską sek-
sualnością, które w owym czasie 
zawładnęło sercami naszych jazz-
manów. Jubilaci zostali zepchnięci 
w kąt sali i tylko Zofia Komedowa 
miała odwagę walczyć z freakami. 

Jakkolwiek celnie zdefiniować 
ten fenomen, zawsze pozostanie 
niedosyt. Będzie to tylko palec 
wskazujący księżyc, nie zaś sam 
księżyc
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„Wypierdalać dzikusy” – krzycza-
ła – „to jest nasza impreza”. Ale nikt 
jej nie słuchał. Oczywiście dołączy-
łem do kolegów i nie miało znacze-
nia, że wyłączyli prąd. My napraw-
dę kochaliśmy grać.
Wujowie też nie pozostawali dłuż-
ni, potrafili szczypać. W dorocznej 
ankiecie Jazz Top Włodek Kinior-
ski, w swojej szczytowej formie, 
w ogóle nie załapał się w kategorii 
saksofonu. Zajął natomiast pierw-
sze miejsce w kategorii instrumen-
ty różne – dzban.

Jerzy Mazzoll mówił mi niedawno, 
że miał poczucie głębokiej niespra-
wiedliwości, kiedy obserwował, jak 
ci, którzy uzurpowali sobie pra-
wo do rządzenia polskim jazzem 
na przełomie lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych, traktowali 
takie grupy jak między innymi Tie 
Break, Free Cooperation, nie wi-
dząc w nich większej wartości. Do 
tego można dodać realne restryk-
cje, których doświadczaliście, kie-
dy blokowano wyjazd Tie Breaku 
na zagraniczne konkursy i festiwa-
le. Czułeś się wtedy pokrzywdzony? 
Jak patrzysz na to dziś?

Nie było na to miejsca. Mieliśmy 
swój dynamiczny czas. Dryfowali-
śmy w stronę punkowej fali i pa-
trząc z oddali, jak na dłoni widać 
było, że wujkowie sami zamykają 
przed sobą drzwi do cudnej, świe-
żej energii. Z drugiej strony trzeba 

jednak starszyźnie oddać sprawiedliwość. W trud-
nych PRL-owskich czasach stworzyli stowarzysze-
nie, które jednak miało ogromny wpływ i zasługi 
dla rozwoju jazzu w Polsce. Warsztaty w Chodzieży, 
festiwale – między innymi Jazz Jamboree, Jazz nad 
Odrą, Jazz Jantar itd. To było dla wszystkich szero-
kie okno na świat jazzu. O Jezu! Spotkać na przy-
kład Gila Evansa, Milesa czy Blooda Ulmera na 
koncercie - to było wspaniałe, nie do przecenienia. 
Moje pokolenie wpadło już na gotowca i jego za-
daniem było potrząsnąć zapierdziałą kołderką. Co 
zresztą chętnie uczyniliśmy. Konsekwencją tego 
było doświadczenie izolacji, festiwalowy szlaban.
Jak wszystko w owym czasie, tak też PSJ i PAGART 
kontrolowały system. Przyszło zaproszenie dla Tie 

fot. Joanna Barchetto
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Breaku i PSJ przykisił je. Zapytałem ówczesnego 
prezesa Stanisława Cejrowskiego, tatę tego znanego 
twardziela, co to wszystkich obdziela łatką „resor-
towe dzieci”, co tu jest grane. „A co ci się, kurwa, nie 
podoba, jak będę chciał, to nigdy nie wyjedziecie”. 
Współpracownik SB dla syna bywał bardziej wyro-
zumiały. To były inne, chropowate czasy, takich sy-
tuacji bywało więcej, ale... właściwie dlaczego nie? 
Przecież to jest kawałek historii.
Kilka lat później w Akwarium przygotowywali-
śmy się na jakąś zagraniczną trasę. Pech chciał, że 
w tym czasie amerykańska gwiazda jazzu, lecąc na 

Jazz Jamboree, zgubiła po drodze 
basistę i PSJ-towskie trolle uradzi-
ły, że Tie Break wypożyczy im swo-
jego bassmana. Marcin (Pospie-
szalski) – człowiek o dobrym sercu 
– nie potrafił odmówić, więc skie-
rował nawałnicę na mnie. Wieczo-
rem na próbie pojawił się pan bul-
terier i bez żadnego obciachu na 
oczach zebranych sprzedał dokład-
nie taki sam tekst, jak przed laty 
uczynił to jego kolega: „Albo poży-
czycie basistę, albo nie wyjeżdża-
cie, ani teraz, ani w przyszłości”.
W nocy ruszyliśmy do Częstocho-
wy po paszporty, w owym czasie 
dokument ten był własnością sy-
stemu i każdorazowo należało go 
odbierać osobiście na swojej ko-
mendzie milicji. Siedzieliśmy w ba-
rze na Dworcu Centralnym, pod-
chodzi do nas gość, w towarzystwie 
Milicji Obywatelskiej i wskazując 
na Marcina mówi: „To ten”. Zgar-
niają nas, chociaż mnie raczej ka-
żą zostać. Oczywiście nie zgadzam 
się. Mówię, że jest pod moją opieką, 
dałem jego mamie słowo. Nietrud-
no było sprzedać taką ściemę, do 
dziś kolega jest właścicielem twa-
rzy szesnastolatka i pewnie obec-
nie niejeden kulson by to kupił.
W sumie dobrze wszystko się skoń-
czyło. W czasie rzekomego napa-
du, w który próbowano nas wrobić, 
byliśmy na próbie i wiele osób mo-
gło to poświadczyć, zbyt dużo było 
świadków. Poza wszystkim Marcin 
z twarzą cherubinka zupełnie nie 

fot. Kuba Majerczyk
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pasował do wydarzenia. Prowoka-
cja się nie udała. Sympatia funkcjo-
nariuszy przechyliła się na naszą 
stronę. Gość nie wytrzymał zaczął 
zachowywać się jak szef, wydawać 
rozkazy, straszyć wszystkich. Tylko 
był w tym mało wiarygodny i zio-

nął wódą. Chłopcy pomęczyli się 
jeszcze kilka godzin i w końcu ich 
wypuścili. Jest oczywiście możliwe, 
że to był zbieg okoliczności, jednak 
w tym przypadku wybrałbym ra-
czej spiskową wersję zdarzeń.

Dzięki czemu, twoim zdaniem, Tie 
Break przetrwał tamte ponure cza-
sy, mimo że od nagrody na Jazz Ju-
niors do wydania pierwszej płyty 
musiał czekać aż prawie dekadę?

Mieliśmy straszne parcie na mu-
zykę, zresztą i tak dla takich popa-
prańców w „normalnym” świecie 
nie było miejsca. Dysponowałem 
obszerną miejscówką, wyrozumia-
łą kobietą, więc bez problemów 
wszystkich przygarniałem. Łoili-
śmy muzykę non stop i wszystkie 
inne rzeczy poszerzające świado-
mość. Z czasem poznaliśmy podob-
ne muzyczne rodziny w Niemczech 
i w Danii, i przez kilka lat na ich 
zaproszenie bujaliśmy się po klu-

bach i freakowych festiwalach. W tym czasie Tomek 
Tłuczkiewicz, wspaniały człowiek, został prezesem 
PSJ-otu, następnie dyrektorem Polskich Nagrań, 
więc mogliśmy już zagrać na prestiżowym festiwa-
lu, a nawet nagrać płytę. Kiedy zdobyliśmy więcej 
wiedzy i muzycznego doświadczenia, pojawili się 
naturalnie muzycy, którzy zapragnęli skonsumo-

wać nasze doświadczenie i tak 
oto z tymi swoimi twardymi dup-
skami trwamy do dziś [śmiech].
Nie obyło się bez ofiar, zwłasz-
cza w początkowym, najtrud-
niejszym okresie. Pierwszy zbzi-

kował nasz perkusista Czesław Łęk. Zaprosiliśmy 
do współpracy Sarandisa Juwanudisa. Wraz z nim 
muzyka ewoluowała w kierunku harmolodycz-
nym. Świetny basista Krzyś Majchrzak był kolej-
nym, który nie wytrzymał ciśnienia. Zastąpił go 
siedemnastoletni Marcin Pospieszalski. Wniósł do 
zespołu stanleyclarke’owski pierwiastek, nowator-
ską w owym czasie technikę bębnienia na stru-
nach. Rozbudowaliśmy sekcję rytmiczną – o „Uhu-
ru” Brysiaka na perkusjonaliach i Jorgosa Skoliasa 
na marakasach. I tak kolejny raz muzyka skręciła 
w stronę free-afro-funka.
Następy był Włodek Kiniorski, któremu  przepa-
liły się styki. Na jego miejsce przyszedł Mateo Po-
spieszalski. Miał dopiero 15 lat i jak reszta otrzy-
mał gruntowne beatlesowskie wykształcenie. 
Właściwie to tylko Yanina przebiegł cały dystans, 
ale on posiadł tajemną zdolność unikania prob-
lemów. Sam zostałem pierwszą, honorową ofia-
rą idei „jazz nie zna litości”. Przyjaciołom przesta-
ło podobać się moje wielkie oddanie dla heroiny 
i kiedy kolejny raz wylądowałem w szpitalu, skre-
ślili mnie z tiebreakowej listy. Jednak nie odle-
cieli za daleko, za pół roku wrócili z podkulonym 
ogonem... Żadnych pretensji, tak wyglądała nasza 
szorstka przyjaźń.

Uwielbiam słuchać muzyki. 
Zawsze otwiera dostęp do ra-
dości
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Patrząc z perspektywy czasu można stwierdzić, 
że specyficzne podejście do muzyki zawierające 
w sobie, poza dużą energią, masę radości, rytual-
ność, a przede wszystkim rozpoznawalne brzmie-
nie, przeniosło się na solową twórczość poszcze-
gólnych muzyków Tie Breaku lub takich formacji, 
których byliście ważną częścią, jak Young Power 
i Free Cooperation. Z czego to wynikało?

Kiedy kilku gości podobnie postrzega świat, ma po-
dobne doświadczenia i pragnienia związane z mu-
zyką i ma szczęście spotkać się w jednym czasie 
i  miejscu, nawet w pipidówie jest w stanie rozpa-
lić naprawdę wielkie ognisko. My akurat mieliśmy 
to szczęście, więc w tych smutnych czasach palili-
śmy ten nasz ogień, dając podobnym popaprańcom 
radość i energię. Ale nasza siła rażenia była raczej 
o zasięgu lokalnym. Nie starczyło już pozytywnego 
potencjału do tego, by przyciągnąć kogoś, kto potra-
fiłby wykorzystać te nieograniczone możliwości.
Pierwszych nagrań dokonaliśmy, dzięki Tomko-
wi Tłuczkiewiczowi, dopiero 
po dziesięciu latach szaleństwa, 
więc to, co najciekawsze, nie zo-
stało zarejestrowane. Nie za bar-
dzo potrafiliśmy wpasować się 
w ten sfilcowany świat. Nie ma 
czego żałować. I tak było oczy-
wiste, że doświadczamy czegoś 
mocnego, czegoś, co przerasta nasze indywidualne 
możliwości. W zespołowej układance takie rzeczy 
czasem się wydarzają – i to jest interesujące.

W poprzedniej jazzpressowej rozmowie i jeszcze 
wcześniej, w 2014 roku, w materiałach, które uka-
zały się wraz z boksem gromadzącym wasze do-
tychczasowe płyty, można było przeczytać zapo-
wiedź nowego albumu. Dlaczego dotychczas się 
nie ukazał?

Właśnie wczoraj z Mateo zmikso-
waliśmy ostatni utwór. Dobry ma-
teriał nagrany na setkę w moim do-
mu, przez świętej pamięci Wojtka 
Przybylskiego. Może po jego odej-
ściu nikt nie chciał dotykać tego te-
matu? Ale bardziej prawdopodobne 
jest, że jak reszta ziomów pędzimy 
na oślep w kierunku ściany, gubiąc 
po drodze to, co najwartościowsze.

Ale co przeszkadza w intensywnej 
działalności Tie Breaku w czasach 
obecnych?

Obecne czasy wcale nie są takie ła-
twe, jakimi się wydają. Zwłaszcza 
dotyczy to wybitnych muzyków roz-
poczynających karierę. Nie jest ła-
two przebić się przez ten hałas. Nag-
le wszyscy stali się gwiazdami. Pani 

Ania puściła bąka i już mamy po-
ważne medialne wydarzenie. Pan 
Zygmunt dmuchnął w rurkę i był 
na tyle bystry, że wykupił kilka płat-
nych recenzji i już mamy „kultową” 
postać polskiego jazzu – o Jezu.
Obrazu współczesności dopełnia 
zdezorientowany, pozbawiony kry-
tycznego myślenia połykacz TVP 
Info. Nie zazdroszczę naprawdę 

W muzyce jest piękne także to, 
że wciąż jest czas na rozpoczęcie 
z nią przygody. Nigdy nie jest za 
późno
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zdolnym, początkującym arty-
stom. My przynajmniej na własne 
życzenie za bunt i takie tam różne 
oberwaliśmy po garbie. Ale nowa 
generacja, przecież taka słodka, po-
zbawiona buntu, tak łatwo daje się 
bzykać kretynom? Czas wstać z ko-
lan chłopcy i dziewczęta. Do dzieła! 
Istnieją przykłady, jak działać - na 
przykład generacja yass. Chłopcy 
dysponowali odpowiednią inteli-
gencją i nie pozwolili sobie na po-
miatanie przez leśnych dziadków. 
Zorganizowali się, stworzyli alter-
natywne miejsca, osobiste tuby na-
głaśniajcie i odnieśli sukces, wmó-
wili światu, że oto niosą nowy jazz. 
W istocie wszystko to już było - Col-
trane, Ayler, Ornette, Cherry itd. 
Ale na pewno nowością była prze-
konująca samokreacja. Za co nale-
ży się wielki szacun.

Ostatnio ukazują się płyty, na któ-
rych pojawiasz się w małych skła-
dach – jak na nagranej z braćmi 
Olesiami Primitivo i na stworzo-
nej w niewielkiej obsadzie Gan-
dze. Można do tego dodać chociaż-
by występy w duecie w Marcinem 
Świetlickim. Poszukujesz czegoś 
nowego dla siebie w takich mniej-
szych grupach? Może są sposobem 
odreagowania po wcześniejszych 
wieloosobowych formatach?

Dokładnie tak. Tomek Kaliński 
wymyślił to trio na potrzeby swoje-
go festiwalu (Fre3JazzDays w War-

szawie). Miłość od pierwszego wejrzenia. Dalej 
dzielimy się tym, co najlepsze. Jest tam miejsce na 
szeroko otwartą wypowiedź, a tego zaczęło mi bra-
kować. Bracia są jak jeden organizm. Grać z taką 
sekcją to ciekawe doświadczenie. Podobnie jest ze 
Świetlickim. Na koncertach jara te swoje szlugi, za-
pijając brandy i snuje swoje opowieści. Wchodzę w 
nie i gram. Totalna wolność.
Jakby tego było mało, nagraliśmy ze 100nką set na 
setkę w Analogowym Studiu Rogalów. Brzmi jak 
najlepsze nagrania z lat pięćdziesiątych. Co do sa-
mej muzyki – nie mnie oceniać, ale na pewno będę 

fot. Joanna Barchetto
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do niej wracał. Podobnie chciałbym wracać do au-
torskich projektów Graal czy Yeshe, ale chwilowo 
wysłałem się na wakacje.

Czy z twojego punktu widzenia Ganga zajmuje 
szczególne miejsce w twojej dotychczasowej twór-
czości? Co mogłoby sugerować podpisanie jej jedy-
nie własnym nazwiskiem. Czy nie jest ona synte-
zą różnych muzycznych wątków realizowanych 
w różnych twoich dotychczasowych grupach? Mo-

że ta płyta kończy lub podsumo-
wuje twoją fascynację Indiami?

Tak, to projekt szczególny, który cał-
kiem nieświadomie zakiełkował 
w połowie lat sześćdziesiątych. Te 
wszystkie piękne, nie tylko muzycz-
ne, doświadczenia pozbierałem i po-
układałem w miniatury. Szczególny 
jest również z tego powodu, że nigdy 
nie pracowałem tak długo nad pro-
jektem. Nakładałem wiele warstw, 
wielokrotnie go przebudowywałem, 
pojechałem nawet do Indii nałożyć 
oryginalny hinduski wątek, które-
go następnie musiałem się nauczyć 
i zagrać. Masakra. Kiedy w końcu to 
wszystko poskładałem i zmiksowa-
łem, okazało się, że po drodze stra-
ciłem ten etniczny istotny wątek. 
Otrzymałem taki DJ-ski projekt, ja-
kich w Indiach jest mnóstwo. Po kil-
ku latach, z braku lepszego zajęcia 
wrzuciłem na kompa materiał ze 
studia i nałożyłem na to mój pier-
wotny, domowy miks i okazało się, 
że to brzmi dokładnie tak, jak po-
winno. Bangalore pomieszane z Wa-
ranasi. Innymi słowy, cały współ-
czesny świat, z jego bogactwem 
i  szaleństwem, zmiksowany z po-
nadczasową kulturą starożytnych 
Indii. Z technicznego punktu wi-
dzenia wykonałem jakiś pozbawio-
ny sensu ruch, to nie mogło brzmieć. 
Te same fale dźwięków raczej zbijają 
się nawzajem, tworząc brzmieniową 
magmę, jednak tym razem było ina-
czej. I nie wiem dlaczego [śmiech].

fot. Kuba Majerczyk
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Skąd się wzięła ta fascynacja In-
diami? Czego tam szukałeś i czego 
szukasz? Co znalazłeś?

Zarazili mnie George Harrison 
i  Brian Jones już w połowie lat 
sześćdziesiątych. Na początku mo-
jej muzycznej wędrówki zainfeko-
wali mnie tą intrygującą muzyką. 
Nie będę rozwijał tego raczej osobi-
stego, związanego z „rozwojem du-
chowym” wątku. Każdy po swoje-
mu odnajduje miejsce, w którym 
jego istotne pytania nie znajdują 
odpowiedzi [śmiech]. Ale coś tam 
dla siebie wygrzebałem, pewność, 

że warto wziąć sprawy w swo-
je ręce. Inaczej mówiąc, przyczy-
na – skutek. To dużo. Świadomość 
prawa, że sami kreujemy rzeczywi-
stość, zmienia totalnie wszystko.

Dlaczego właśnie taka eklektycz-
na i mocno elektryczna jest ta pły-
ta? Dlaczego nie zdecydowałeś się 
na niej, na przykład, na formułę 
muzykowana akustycznego z in-
dyjskimi instrumentalistami?

Gra możliwego. Takim dysponuję potencjałem. 
Sprowadzenie muzyków z tak odległego miejsca 
jest dość kosztowne. Niestety, nie jestem posiada-
czem na tyle zgrabnych nóg, by przyciągnąć wy-
rozumiałego sponsora, więc samotnie bujałem się 
w tym cyfrowym świecie. Ale masz rację, był taki 
zamysł, by naszkicować projekt, dobrać muzyków 
i już z pełnym oddziałem ruszyć na front.

Mimo wszystko, wcześniej lub później, Ganga bę-
dzie mieć kontynuację i regularną wersję koncer-
tową?

Raczej nie. Jestem już w trochę innym miejscu. 
Oczywiście nie wykluczam współpracy z muzy-
kami z innych kultur, to zawsze jest wzbogacają-

ce, poszerzające wyobraźnię do-
świadczenie. Póki istnieją takie 
możliwości, jakie daje nam ot-
warty świat, warto korzystać 
z  tego przywileju. Taki sprzyja-
jący czas nie trwa wiecznie. Już 
praktycznie jesteśmy odcięci na 
przykład od kultury Bliskiego 
Wschodu.

Jakie masz w takim razie plany 
na bliską i dalszą przyszłość? W realizacji są może 
jeszcze jakieś inne płyty?

W najbliższym czasie życzyłbym sobie kontynuacji 
współpracy z braćmi Olesiami, chciałbym pograć 
koncerty ze 100nką, wydać też wspomniany już ma-
teriał, doprowadzić do wydania Tie Breaku. I by 
piosenki Staszka Soyki, nad którymi obecnie pra-
cujemy w mojej budzie, okazały się hitem. Znowu 
mógłbym coś swojego wyskrobać [śmiech]. I co naj-
ważniejsze, móc jak do tej pory na koncertach spo-
tykać zajebistych ludzi. �

Nie za bardzo potrafiliśmy 
wpasować się w ten sfilcowa-
ny świat. Nie ma czego żałować. 
I tak było oczywiste, że doświad-
czamy czegoś mocnego, czegoś, 
co przerasta nasze indywidualne 
możliwości
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Jakub Krukowski: W 1998 roku 
Jan Ptaszyn Wróblewski napisał, 
że miał zaszczyt otwierać naj-
wspanialszy klub w tej części Eu-
ropy. Czy po 20 latach, może pan 
z  satysfakcją przyznać, że miał 
rację?

Leszek Łuczak: Przede wszystkim 
nie chciałem zawieść Ptaszyna, 
mojego wielkiego profesora jazzu, 
któremu mam tyle do zawdzięcze-
nia. To był mój guru i do dziś jest 
dla mnie wyjątkową postacią. Jak 
takiego człowieka można zawieść? 

Jazz to potworny  
narkotyk
Jakub Krukowski 

j.krukowski@op.pl

14 lutego 1998 roku swoją działalność zainaugurował poznański klub jazzo-

wy – Blue Note. Zlokalizowana w dawnej kotłowni Zamku Cesarskiego sce-

na momentalnie stała się najważniejszym ośrodkiem muzycznym w mieście. 

Przez dwie dekady grali tu najwięksi mistrzowie, a dzisiejsze gwiazdy sta-

wiały pierwsze sceniczne kroki. O historii oraz wieloletniej działalności klubu 

opowiada jego założyciel Leszek Łuczak.
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Jazz to potworny  
narkotyk

Czegoś takiego bym sobie nie wy-
baczył!

Nie jest łatwo znaleźć drugie miej-
sce o tak długim stażu zajmujące 
się muzyką jazzową. Co zadecydo-
wało o sukcesie klubu?

Już od młodych lat przymierzałem 
się do założenia klubu, bo z jazzem 
jestem związany od dawna. Gdy 
jeździłem po świecie, gdzieś to 
w mojej głowie iskrzyło, nigdy jed-
nak nie myślałem o tym jak o spo-
sobie na wzbogacenie się. Wydaje 

mi się, że to jest powód, dla które-
go jest tak mało klubów jazzowych 
– bo to nie jest stricte biznes. Mu-
siałem podjąć ogromne ryzyko, ale 
do działania popychała mnie pa-
sja i miłość do muzyki. Ważna by-
ła konsekwencja i totalne oddanie. 
Zrobiła się z tego pewna misja, ja 
żyję tym klubem.

Myślę, że kluczowe są opinie grają-
cych tu muzyków. Z jakimi reak-
cjami się pan najczęściej spotyka?

Zawsze mówią, że to jest autentyczne miejsce i dla-
tego chcą tu wracać. Al Foster wracał już cztery razy, 
bo bardzo polubił nas i naszą atmosferę. Staramy się 
zapewnić komfort muzykom, a oni to doceniają.

Nie byłoby jednak klubu bez publiczności. W jaki 
sposób udaje się zapełniać widownię?

Staramy się wybierać koncerty takich wykonaw-
ców, którzy nie zniechęcają do muzyki improwizo-
wanej. Oczywiście nie odmawiam nikomu utalen-
towanemu występu na naszej scenie, ale chcę żeby 
każdy koncert zachęcał ludzi do przyjścia na kolej-
ne. Tych prawdziwych fanów jazzu  jest tak niewie-
lu, że każdy jest dla nas ważny.

Co było większym wyzwaniem 
– remont zamkowej kotłowni 
czy zapewnienie bieżącej dzia-
łalności?

Oczywiście jedno i drugie, choć 
nie sądziłem, że aż tak trudno 
będzie z rozbiórką tutejszych po-
niemieckich murów – tego nie 
przewidziałem. Centrum Kul-

tury Zamek długo szukało najemcy na tę piwnicę, 
ale nikt nie odważył się na jej remont i faktycznie 
– to był horror. Samo znalezienie firmy, która pod-
jęłaby się pracy, graniczyło z cudem – pół roku zaję-
ło samo kucie. Był z tego niewyobrażalny bałagan, 
gruz wywiozło sto ciężarówek. Ale udało się i  je-
stem z tego dumny. Myślę, że nawet gdybym wie-
dział o tych problemach, to i tak bym się zdecydo-
wał na ten remont.

Proszę powiedzieć, co stało za wyborem nazwy. Kon-
tekst wydaje się oczywisty – marka znana była na 
całym świecie, choć w latach dziewięćdziesiątych 

Musiałem podjąć ogromne ry-
zyko, ale do działania popychała 
mnie pasja i miłość do muzyki. 
Ważna była konsekwencja i  to-
talne oddanie. Zrobiła się z tego 
pewna misja, ja żyję tym klubem



102|	 Rozmowy

legendarna wytwórnia dopiero się odradzała, a no-
wojorski klub miał wśród muzyków różne opinie .

W latach młodości gdy dotykałem płyty wydanej 
przez Blue Note, przechodził mnie dreszcz. To by-
ło przeżycie nie do opisania, kiedy wypożyczaliśmy 
płyty z amerykańskiej ambasady i słuchaliśmy ge-
nialnych muzyków jazzowych. 
Pamiętam zapach tych albu-
mów... Ta nazwa głęboko utkwiła 
mi w pamięci, stając się najwięk-
szym symbolem związanym z 
jazzem. Myślę, że identyfikowa-
nie się z nią jest dla nas ważnym 
zobowiązaniem, żeby trzymać 
poziom. Choć to prawda – nie-
którzy amerykańscy muzycy powtarzają, że nie 
przepadają za grą w nowojorskim klubie Blue Note 
i cieszą się, że nasza scena jest zupełnie inna. Że od-
czuwają tu większą radość grania.

Gra pan na perkusji, muszę więc zapytać, który 
z zaproszonych perkusistów był dla pana najważ-
niejszy? Grali tu w końcu Al Foster, Lenny White 
i Jack DeJohnette.

To jest oczywiste, tylko jeden na świecie tak gra – 
Jack DeJohnette. To jest geniusz. U nas występował 
ze swoim przepięknym, autorskim projektem, ale 
dla mnie najciekawsza była jego współpraca z Keit-
hem Jarrettem. To była absolutna fascynacja, każda 
ich płyta była dla mnie wielkim przeżyciem. Szczyt 
talentu i perfekcji.

A z pozycji organizatora, które wydarzenie szcze-
gólnie pan wspomina?

Najtrudniejszy bez wątpienia był koncert Dave’a 
Hollanda. Pamiętam, że przyjechał dzień wcześniej 

i nie zaakceptował wibrafonu. Choć 
instrument był nowy i w parame-
trach dokładnie taki, jakiego od nas 
wymagał, to nie odpowiadała mu 
marka Yamaha. Artysta zagroził, że 
nie zagra, więc szybko ściągaliśmy 
inny instrument z Warszawy, co 

pomijając ogromne koszty, znacznie 
opóźniło start koncertu. Poza tym 
zażądał pięciooktawowej marimby, 
którą z trudem, w pośpiechu wypo-
życzyłem z poznańskiej Akademii 
Muzycznej. Jak się okazało, zespół 
wykorzystał ją do zagrania zale-
dwie kilku dźwięków.
Po świetnym koncercie czuło się, że 
Holland miał nawet wyrzuty su-
mienia. Nie spodziewał się, że bę-
dzie grał w prawdziwym klubie, ze 
świetną publicznością i mimo ner-
wów, poczuje się jak u siebie. Było 
to dla niego dużym zaskoczeniem. 
Na pożegnanie powiedział: „mam 
nadzieję – do zobaczenia”. Z tego 
co pamiętam, to chyba jedyny kon-
cert, który sprawił takie problemy.

W 2006 roku grał tu Esbjörn Svens-
son, a występ był rejestrowany dla 
telewizji publicznej. Na potrzeby 

Chcę żeby każdy koncert za-
chęcał ludzi do przyjścia na ko-
lejne. Tych prawdziwych fanów 
jazzu jest tak niewielu, że każdy 
jest dla nas ważny
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tego wydarzenia przearanżowali-
ście mocno scenę. Jak wspomina 
pan ten koncert.

Byłem zaskoczony tym, ile osób już 
wtedy znało jego muzykę. On grał 
zupełnie inaczej, miał własną sty-
listykę, zaczął nowy kierunek, któ-
ry powielali później inni. Na kon-
cert przyszli też muzycy klasyczni 
i  pamiętam, że wychodząc, wy-
rażali ogromny podziw dla jego 
umiejętności. Świetny muzyk.

Z własnej obserwacji wiem, że 
podczas koncertów zajmuje pan 
zawsze miejsce przy reżyserce. To 
najlepszy punkt do słuchania mu-
zyki w klubie, czy chodzi o pilno-
wanie jakości przekazu?

Zdecydowanie pilnuję brzmienia. Młodzież inaczej 
słyszy muzykę. U nas koncerty obsługują często po-
czątkujący, ale bardzo zdolni ludzie, którzy mają 
duże predyspozycje. Tyle że jazz ma bardzo specy-
ficzne brzmienie, a oni nie słuchali tylu jazzowych 
płyt. co ja, i  nie wszyscy czują tę muzykę. Znam 
akustyczne brzmienie instrumentów i wiem, jak 
powinien być nagłośniony każdy z nich. Dla mnie 
największą wartością jest właśnie brzmienie aku-
styczne i staram się je odzwierciedlić w czasie na-
głaśniania koncertów. To największa sztuka, żeby 
– dzięki sprzętowi o najlepszej jakości – oddać właś-
nie to czyste brzmienie.

Poznań ma wspaniałe jazzowe tradycje, jednak 
początki działalności klubu przypadły na okres, 
w którym lokalnemu środowisku trudno było się 
przebić. Mam wrażenie, że bardzo się to zmienia – 
jak pan postrzega aktualną kondycję poznańskiej 
sceny?
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Faktycznie, na początku nie liczyłem na poznań-
skich muzyków. Oczywiście oni tu grali, ale nie by-
ło ich wtedy wielu. Teraz to się wyraźnie zmieniło. 
Dużo dało powstanie kierunku jazzowego w lice-
um muzycznym oraz katedry jazzu na Akademii 
Muzycznej, co jest zasługą między innymi Krzysz-
tofa Przybyłowicza i Zbyszka Wrombla. Młodzi ma-
ją teraz fantastyczne warunki do uczenia się jazzu. 
Widzę potencjał poznańskiej sceny, jest tu wie-
lu zdolnych muzyków, którzy już zaistnieli, ale to 
wciąż powolny proces. Ja ich bardzo lubię i szanu-
ję, a oni są wdzięczni, że mogą u nas stawiać pierw-
sze kroki na scenie. Myślę, że w tym sensie klub jest 
naszym dobrem wspólnym.

Mam wrażenie, że w tym celu poniekąd powstał 
konkurs Blue Note Poznań Competition. Proszę 

powiedzieć, jak narodziła się ta 
idea?

Pomysł istniał od bardzo dawna, 
chyba od początku klubu. Świętej 
pamięci Wojtek Juszczak cały czas 
dopingował mnie do stworzenia 
takiego konkursu. Mieliśmy świa-
domość, że w takim ośrodku jak 
Poznań musi być ważny konkurs 
jazzowy, przecież nawet mniej-
sze miasta miały już takie impre-
zy. Wojtek ostrzegał mnie, że za-
raz ktoś niekompetentny sprzątnie 
nam ten pomysł i zaprzepaści go. 
Ja też czułem, że jest to wręcz mo-
im obowiązkiem jako właściciela 
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klubu, żeby spróbować. Wiele za-
wdzięczam też Radkowi Rakow-
skiemu, który zajął się stroną for-
malną tego przedsięwzięcia. Jestem 
bardzo szczęśliwy, że się udało.

W tym roku czeka nas piąta edycja 
imprezy. Chyba można już śmia-
ło mówić, że jest to konkurs roz-
poznawalny i ważny dla młodych 
muzyków.

Duża w tym zasługa miasta i samo-
rządu województwa, które zaczę-
ły nas wspierać, dzięki czmu utrzy-

mujemy wysoki poziom konkursu. 
Ta inicjatywa daje nam ogromną sa-
tysfakcję, to dla nas kolejny sukces, 
będący zwieńczeniem naszej dzia-
łalności. Niezwykłe jest móc obser-
wować dalszy rozwój i postępy w 
karierze tych utalentowanych mło-
dych muzyków. A oni do nas chętnie 
wracają.

Dla wielu osób pański klub jest 
tożsamy z jazzem w Poznaniu, mu-

szę więc zapytać, jak pan widzi przyszłość tego 
miejsca?

Mam świadomość swoich lat, ale nie wyobrażam 
sobie, żeby miejsce, o takich tradycjach zniknę-
ło z mapy miasta – to by była klęska. Ja będę pra-
cował do końca życia i mam świetnych pracowni-
ków, którzy już w części zajęć mnie odciążają. Ale 
żeby to miejsce mogło dalej funkcjonować, szu-
kam osoby, która przejmie moje obowiązki, to mu-
si być ktoś, kto tak jak ja byłby absolutne oddany 
tej muzyce.
Myślę, że każde duże miasto w Polsce powinno 
mieć klub jazzowy z prawdziwego zdarzenia. To po-
winno być też obowiązkiem władz – młodzi muzy-

cy muszą mieć przecież miejsce, 
żeby grać.

I na koniec – proszę powiedzieć, 
czy w 1998 roku spodziewał się 
pan, że przez kolejne 20 lat pań-
ski klub będzie tak ważnym 
ośrodkiem jazzowym w Polsce?

Na początku nie byłem pewien. 
Podszedłem do tego z pewną 
obawą, mając świadomość, jak 

mało jest takich miejsc. Ale coś we mnie kaza-
ło mi zaryzykować. Znając siłę tej muzyki, czu-
łem, że to nie ma prawa się nie udać. Jazz to po-
tworny narkotyk! Jako szesnastolatek złapałem 
tego bakcyla. Idea jazzowego klubu siedziała we 
mnie głęboko i musiałem sprawdzić, czy dam 
radę.

Czego mogę życzyć właścicielowi na kolejne lata?

Kolejnych 20 lat w klubie, w nie gorszym niż do tej 
pory stylu. �

Niektórzy amerykańscy mu-
zycy powtarzają, że nie prze-
padają za grą w nowojorskim 
klubie Blue Note i cieszą się, że 
nasza scena jest zupełnie inna. 
Że odczuwają tu większą ra-
dość grania
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Jerzy Szczerbakow: Wraz z Atom 
String Quartet grałeś z czołowy-
mi, światowymi muzykami jazzo-
wymi w Polsce i za granicą. Czy 
odczuwasz jeszcze tremę przed 
koncertami? Czy trema działa na 
ciebie mobilizująco?

Dawid Lubowicz: Zazwyczaj tre-
ma jest mobilizująca. Kiedy gram 
z Atomem, to jednak odpowiedzial-
ność spoczywa na nas czterech – 
inaczej jest, kiedy gram solo. Grając 
w zespole, można sobie odpocząć. 
W Atomach nasz wiolonczelista 

Cały ten jazz! MEET!  
– Dawid Lubowicz
Jerzy Szczerbakow 

jerzy.szczerbakow@radiojazz.fm

Dawid Lubowicz – zakopiański skrzypek jazzowy, a także jeden z filarów 

Atom String Quartet. Zajmuje się również komponowaniem oraz aranżowa-

niem na różne składy. Od wielu lat związany z Teatrem Muzycznym Roma 

w Warszawie, w którym wraz z bratem Jakubem są autorami muzyki do mu-

sicalu Piloci. Niedawno wydał swój debiutancki album Inside.
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Cały ten jazz! MEET!  
– Dawid Lubowicz

(Krzysztof Lenczowski) jest świet-
nym konferansjerem, bardzo lu-
bi dużo mówić i tylko na to czeka. 
Mogę wtedy odetchnąć pomiędzy 
utworami. Nasze koncerty to właś-
ciwie zapowiedzi Krzyśka przery-
wane muzyką [śmiech].

Kiedyś przeczytałem, że zanim na-
zwaliście się Atom String Quartet, 
rozważaliście nazwę Ksenon. Kto 
ostatecznie wymyślił nazwę ze-
społu, którą przyjęliście?

Nazwę Ksenon wymyślił Michał 
Zaborski. Opowiadał, że kiedyś je-
chał za samochodem, który miał 
rejestrację z takim napisem. Grali-
śmy już kilka miesięcy w kwarte-
cie i cały czas szukaliśmy pomysłu 
na nazwę, więc zaproponował Kse-
non. Zadzwonił do Krzyśka Len-
czowskiego albo do Mateusza Smo-
czyńskiego, a któryś z nich wpadł 
na pomysł, żebyśmy nazywali się 
Atom. Spodobała nam się ta nazwa 
i nawet długo nad nią się nie za-
stanawialiśmy, co rzadko się u nas 
zdarza. Do Atomu dodaliśmy jesz-
cze String Quartet. Z tym zawsze 
był problem, bo często nas pyta-
no skąd te „stringi” [śmiech]. Nie-
którzy mogą rzeczywiście nie wie-

dzieć, że string to struna. W skrócie mówi się o nas 
„Atomowe Stringi” [śmiech].

Koncerty z taki gwiazdami jak Bobby McFerrin 
lub Branford Marsalis były dla was szczególnie 
stresujące, czy traktowaliście je jako muzyczną 
przygodę?

McFerrin był dla nas trochę stresującym wyzwa-
niem, jednak wiemy już wewnętrznie, na jakim 
jesteśmy poziomie i raczej mieliśmy przeczucie, 
że nie będzie źle. Bardziej się zastanawialiśmy jak 
będzie wyglądało spotkanie z Branfordem Marsa-
lisem. Z Branfordem graliśmy wraz z Anią Marią 

Jopek na festiwalu BMW Jazz 
Club, na koncertach w całej Pol-
sce. Podczas trasy koncertowej 
z BMW Jazz Club mieliśmy je-
den dzień przerwy, podczas któ-
rego graliśmy atomowy koncert 

w Muzeum Powstania Warszawskiego, bez żad-
nych gości. Zaprosiliśmy na nasz koncert Bran-
forda z zespołem, na dwa ostatnie numery wyszli 
do nas na scenę i wspólnie zagraliśmy. To było dla 
nas ogromne przeżycie. Ciężko się przy nim stre-
sować, bo jest świetnym facetem. Tak samo przy 
Bobbym. Nerwy nie mają sensu, to są normal-
ni ludzie. Przed koncertem z Bobbym długo za-
stanawialiśmy się, co my z nim zagramy. Wymie-
nialiśmy maile z jego managementem, ustalając 
program. W końcu wpadliśmy na pomysł, że naj-
lepszym rozwiązaniem będzie zagranie znanej 
ballady z 07 zgłoś się. Jego management to zaak-
ceptował, ponieważ też chcieli wybrać coś znane-
go w Polsce. Ostatecznie Bobby nie nauczył się tego 
utworu i nie wyszedł na scenę, ale na akordeonie 
zagrał z nami Gil Goldstein, który był wtedy sze-
fem muzycznym zespołu McFerrina. Może Bobby 
się zestresował [śmiech].

To jest niesamowita frajda, 
kiedy można zagrać własne 
utwory



108|	 Rozmowy

Zajmujesz się również komponowaniem muzy-
ki, razem z bratem napisałeś muzykę do musicalu 
Piloci. Jak przebiega u ciebie proces pisania utwo-
rów? Komponowanie traktujesz jako naturalną 
czynność czy sprawia ci ono trudności? Piszesz 
muzykę do szuflady i masz zapamiętane lub na-
grane motywy, do których wracasz?

Rzeczywiście, mam w dyktafonie nagranych pa-
rę utworów, które czekają, aż ujrzą światło dzien-
ne. U mnie to jest chwila – kiedy wpada mi w ucho 
jakiś motyw, nagrywam go sobie 
na dyktafon, śpiewając. Miałem 
ogromne szczęście, że muzyka 
do musicalu Piloci była konkret-
nym zamówieniem, a nie zosta-
ła napisana do szuflady. Dodat-
kowo gram też w teatrze Roma. To jest niesamowita 
frajda, kiedy można zagrać własne utwory. Zazwy-
czaj najlepsze okazują się te utwory, które piszę 
w kilka minut. Często siedzę nad czymś do trzeciej 
w nocy, a następnego dnia wszystko wyrzucam. 
Może niepotrzebnie wyrzucam, bo pewnie za jakiś 
czas ta muzyka by dojrzała… Jednak najlepsze – me-
lodie lub piosenki, nawet te do musicalu – napisa-
łem bardzo szybko.

Słuchając cię w Atom String Quartet, miałem wra-
żenie, że brakuje twojej wypowiedzi w formie au-
torskiej płyty. I wreszcie niedawno odbyła się pre-
miera twojego pierwszego autorskiego krążka.

Faktycznie, nosiłem się z zamiarem nagrania pły-
ty już dawno temu i wiele osób mi mówiło, że po-
winienem to zrobić, ale byłem tak zapracowanym 
człowiekiem, że nie miałem kiedy się nad tym po-
chylić. Nagrałem dziesiątki płyt jako muzyk sesyj-
ny, a swój projekt zawszę odkładałem na później. 
Pisanie muzyki do musicalu zajęło mi około dwóch 

lat, a kiedy wreszcie przyszedł czas, 
żeby nagrać własną płytę, to pół ro-
ku trwało ustalanie z kolegami ter-
minu nagrań. Do pracy nad albu-
mem zaangażowałem grającego 
na fortepianie, akordeonie i flecie 
Krzysztofa Herdzina, Roberta Ku-
biszyna, który gra na kontrabasie 
i perkusistę Łukasza Żytę. Wszy-
scy są bardzo zajęci, więc ciężko 
było ich złapać, zgrać z realizato-

rem i studiem nagrań. Na szczęście 
udało się i jestem z tego bardzo za-
dowolony. Prawie wszystkie kom-
pozycje na płycie są moje – wy-
jątkiem jest Pieśń Roksany Karola 
Szymanowskiego.

Z wybranego przez ciebie składu 
można się domyślać, jaka jest two-
ja płyta muzycznie. A o czym opo-
wiada?

To nie jest płyta tematyczna, tak 
jak w przypadku naszej ostatniej 
Atomowej płyty Seifert, która do-
tyczy tylko twórczości Zbignie-
wa Seiferta. Moja płyta nosi tytuł 
Inside i  opowiada o mnie i mo-
ich doświadczeniach. Stwierdzi-
łem, że pierwsza płyta powinna 
być o mnie, a skoro komponuję, to 
moje kompozycje znalazły się na 

Zazwyczaj najlepsze okazują 
się te utwory, które piszę w kilka 
minut
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albumie. Jest na nim First Waltz, 
czyli Pierwszy walc – chyba pierw-
sza napisana przeze mnie kompo-
zycja, powstała jeszcze na początku 
liceum. Niektóre z tych utworów 
pojawiają się czasem na naszych 
koncertach z Atomem, a niektó-
rych nikt wcześniej nie słyszał.

Atom String Quartet ma już osiem 
lat. Zauważasz może „zmęczenie 
materiału” w relacjach między 
wami?

Tak, jest pewne zmęczenie. Na po-
czątku sami się dziwiliśmy, że się 
nie kłócimy. Teraz też się nie kłóci-
my, ale pojawiają się pewne różnice 
zdań albo ciche dni [śmiech]. Spę-
dzamy ze sobą bardzo dużo czasu, 
są to tysiące kilometrów w jednym 
samochodzie, pociągu lub samolo-
cie, i często po koncercie każdy idzie 
od razu do swojego pokoju. Świetnie 
się dogadujemy na scenie i próbach, 
ale czas wtedy spędzony razem jest 
wystarczający, również prywatnie.

Masz wykształcenie klasyczne, 
ale do swojej twórczości potrafisz 
wpleść elementy muzyki ludowej. 
Nauczyłeś się tego już jako dojrza-
ły muzyk? Czy, ze względu na miej-
sce urodzenia, dużo grałeś muzyki 
ludowej?

Urodziłem się i wychowałem w Za-
kopanem, ale nie jestem góralem. 
Trochę tą kulturą i muzyką nasiąk-

nąłem. W moim środowisku było wielu grających 
górali, jednak nigdzie nie uczyłem się tej muzyki, 
wszystko było zasłyszane. Od szóstego roku życia cho-
dziłem do szkoły muzycznej, gdzie grałem klasykę, 
ale muzyka ludowa nie była mi obca. Później grałem 
w zespołach pieśni i tańca. Zdaniem ludzi, którzy by-
li spoza Zakopanego, a trochę udawali muzykę góral-
ską, zawsze wnosiłem odrobinę „autentyczności”.

Jakiej muzyki słuchasz w samochodzie? Z do-
świadczenia wiem, że w samochodzie wozi się mu-
zykę, przy której się odpoczywa i słucha się jej dla 
przyjemności.

fot. Jarosław Wierzbicki
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Czasami nie słucha się niczego – zwłaszcza, kie-
dy obcuje się z muzyką po dziesięć lub dwanaście 
godzin na dobę, a do tego jeszcze śni się ona w no-
cy [śmiech]. Słucham Brada Mehldaua, płyty After 
Bach, na której gra solo na fortepianie. Jest bardzo 
kojąca. Nie lubię mocnej muzyki w samochodzie, 
bo mnie rozprasza. Poza tym cały czas mam coś 
do przesłuchania, ponieważ ciągle powstaje jakaś 
płyta, na której gram, dostaję więc różne wersje do 
wyboru przed obróbką. Długo słuchałem swojej 
płyty, musiałem być na bieżąco na etapie postpro-
dukcji. Ostatnio słuchałem też, niedawno zmarłe-
go, Didiera Lockwooda, wybitnego, francuskiego 
skrzypka – to mój wielki guru. Przed śmiercią zdą-
żył nagrać ostatnią płytę Open Doors. Słucham tak-
że Zbigniewa Seiferta, z którego twórczością mój 
tata zapoznał mnie, kiedy miałem osiem lat. Była 
to dla mnie bardzo trudna muzyka, do której doj-
rzałem znacznie później. Bardzo podobają mi się 

oczywiście kompozycje Jeana-Lu-
ca Ponty’ego, Michała Urbaniaka 
i Krzesimira Dębskiego.

Lubisz jeszcze ćwiczyć?

Lubię, ale bardzo dużo koncertu-
ję, więc mam na to niewiele czasu. 
Ćwiczenie jest potrzebne dla hi-
gieny grania. Wybieram klasyczne 
utwory, żeby zluzować aparat wy-
konawczy. Na koncertach w gra-
nie wkrada się bardzo dużo bała-
ganu. �

Cały ten jazz! / www.calytenjazz.pl 

Jerzy Szczerbakow – autor cyklu  

Agnieszka Sobczyńska – autorka plakatów 

Piotr Karasiewicz – kanał YT karasek52
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Summertime w rytmie ósmawki

Jarosław Czaja 

jarczaja@poczta.onet.pl

Jan Ptaszyn Wróblewski w wywia-
dzie dla naszego periodyku (gru-
dzień 2016) powiedział, że dopiero 
teraz jest taka sytuacja, iż polskich 
płyt jazzowych słucha się z takim 
samym zainteresowaniem, jak za-
granicznych. „Kiedyś wiadomo było, 
że polskich się słuchało, żeby wie-
dzieć co się dzieje, a amerykańskich 
– żeby sobie zrobić przyjemność, te-
raz nie ma różnicy”. Otóż śmiem 
twierdzić, że produkcją przełomo-
wą w tej materii był album  gita-
rzysty Jarka Śmietany Ballads And 
Other Songs, zrealizowany równo 
25 lat temu. Tak „przyjemnej” w słu-
chaniu, środkowojazzowej i stylowo 
orkiestrowej płyty, wcześniej w Pol-
sce nikt nie nagrał.
Celowo użyłem słowa produkcja, 
bo zaiste było to przedsięwzięcie 
w iście amerykańskim stylu. Oczy-
wiście budżet jakim dysponował 
Jarek Śmietana był jednak skrom-
ny i pewne rozwiązania brzmie-
niowe – jak wykorzystanie barw 
smyczków „z klawisza” – mogły wy-
dawać się dalekie od prawdziwych, 
amerykańskich wzorców. Ale para-
doksalnie, przeszkody natury ma-
terialnej w niczym nie umniejszy-
ły sukcesu artystycznego tej płyty, 
a wręcz, jak mi się wydaje, wpłynę-

ły na wyzwolenie niezwykłej krea-
tywności tandemu: Jarek Śmietana 
– Wojtek Karolak. Bo jeśli gitarzy-
sta był liderem i mózgiem tego pro-
jektu, to pianista i aranżer był jego 
sercem i lędźwiami.
To, co Wojciech Karolak wyczaro-
wał z różnorakich klawiatur – a pa-
miętajmy, że były to czasy cokol-
wiek jeszcze przedkomputerowe! 
– pod względem barwy, faktury 
i harmonii, wcale nie wydaje się 
tylko erzacem czy imitacją praw-
dziwej orkiestry. To wartość sama 
w sobie, tym bardziej godna podzi-
wu, że nawet dzisiaj wcale nie trąci 
myszką, ma za to specyficzny sma-
czek. Po prostu prawdziwa muzy-
kalność obroni się w każdych wa-
runkach!
Idea była prosta, acz niezwykle 
śmiała. Jarkowi Śmietanie zama-
rzyła się płyta ze standardami, 
w bogatszej niż zwykle oprawie. 
Wziął z Karolakiem na warsztat 
tematy znane i lubiane – od Ger-
shwina (Summertime, How Long 
Has This Been Going On, My Ship), 
Rodgersa i Harta (My Funny Val-
entine, With The Song In My Heart), 
Mercera (Laura), po Billie Holiday 
(God Bless The Child). Dołożył jesz-
cze własną stylową kompozycję 

mailto: jarczaja@poczta.onet.pl
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Bubbles. Czyli, innymi słowy – po-
stanowił zmierzyć się z najpraw-
dziwszą amerykańską klasy-
ką. I  zrobić to nie po europejsku, 
że niby oryginalnie i  na swojską 
nutę, tylko stylowo. Tak jak się gra 
za Oceanem. Wiedział, że mógł 
tego dokonać wyłącznie z pomo-
cą innego „freak’a” – zapatrzonego 
w Basie’go i Ellingtona – Wojciecha 
Karolaka. I oczywiście miał rację.
Gwoli ścisłości, zaznaczmy, że 
w sekcji rytmicznej, obok wspania-
łego kontrabasisty Andrzeja Cudzi-
cha, grał prawdziwy, czarnoskóry 
bębniarz Ronnie Burrage, urodzo-
ny – a jakże! – w Nowym Yorku. 
Gościnnie w kilku utworach wy-
stąpili także: saksofonista Piotr Ba-
ron, skrzypek Krzysztof Śmietana, 
trębacz Piotr Wojtasik i klarnecista 

Brad Terry. A programowanie kom-
puterowe klawiszy wykonał dodat-
kowo Janusz Grzywacz.
Osobną kwestię, której można po-
święcić obszerny elaborat, stanowi 
na tej płycie gra samego Śmietany. 
Gitarzysta, który wyszedł przecież 
ze szkoły jazz-rockowej i może nie 
gonił, ale ciągle podążał za nowy-
mi trendami, nagle pokazał zupeł-
nie inne oblicze. Po prawdzie, dla 
mnie nie było w tym żadnej nie-
spodzianki, bo byłem świadkiem 
jak w 1991 roku Śmietana wraz 
z Muniakiem grali „po bożemu” 
jazzowe standardy dla dzieci i mło-
dzieży w Domu Kultury na ulicy 
Krowoderskiej w Krakowie, ale ge-
neralnie nikt się nie spodziewał, że 
nieodżałowany gitarzysta wniknie 
w klasykę aż tak dogłębnie.
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Jarek Śmietana – Ballads And Other Songs
Starling, 1993
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Jego instrument – Gibson ES 175 D, 
uwieczniony na okładce – o peł-
nym, ciemnym i zmysłowym 
brzmieniu, przypomina najbar-
dziej Kenny’ego Burrella. To ta 
sama półka. Artysta doskonale 
zdawał sobie sprawę na czyje po-
dwórko wchodził i z kim się mie-
rzył. Wiedział, że nie wystarczy 
zwyczajnie odgrywać melodii. Na-
leżało standardy od nowa zinter-
pretować. Wręcz zaanektować. I ar-
tysta zrobił to! Ośmielę się napisać, 
że był wtedy w swojej szczytowej 
formie.
Ale Ballads And Other Songs – o dzi-
wo, wcale nie wzbudziła wielkiej 
euforii wśród krytyków, co do dzi-
siaj mnie zadziwia. Pisano, że ow-
szem fajnie, ale jednak słychać 
„plastik”, że Summertime ma rytm 
ósmawkowy, który „budzi wątpli-
wości” itd. Słowem: czepiano się 
szczegółów, gdy tymczasem po-
dobnych produkcji na naszym, ale 
i europejskim rynku było, i jest 
do dzisiaj, jak na lekarstwo. Jarek 
Śmietana musiał przełknąć gorzką 
pigułkę. I postanowił sobie i innym 
coś udowodnić.
Cztery lata po Ballads And Other 
Songs ukazał się ciąg dalszy, czyli 
płyta Songs And Other Ballads. Tym 
razem oprawa była już wysoko-

budżetowa. Dokooptowano praw-
dziwą orkiestrę Sinfonietta Craco-
via, duży big-band i zagraniczną 
gwiazdę pierwszej wielkości, czy-
li trębacza Arta Farmera. Muzyka 
była dobra, aczkolwiek jeśli porów-
nać obie płyty, to wyraźnie na tej 
drugiej mniej było słychać... same-
go Śmietany. Przerosła go forma.
Na koniec jeszcze ciekawostka. 
Miałem  Ballads And Other Songs 
najpierw na oryginalnej kasecie 
magnetofonowej. Dopiero po kil-
ku latach kupiłem sobie wersję 
kompaktową, bo płyty były wte-
dy drogie. I oto spotkała mnie nie-
spodzianka, bo kolejność utwo-
rów na obu nośnikach była inna! 
Kasetę otwierał temat Summerti-
me – jak dla mnie wersja Śmieta-
ny była znakomita i odświeżająca, 
a co ciekawe, nieledwie równo-
cześnie (1992) ukazała się bardzo 
podobna w tempie i klimacie wer-
sja hitu Gershwina na płycie Six 
Pack Gary’ego Burtona (wytwór-
nia GRP) – a płytę utwór How Long 
Has This Been Going On? Aby dojść 
do Summertime na CD, musia-
łem przesłuchać aż siedem pozy-
cji! Dziwne, ale co tam. Podsumo-
wując – uważam to dzieło za jedno 
z najwspanialszych w historii pol-
skiego jazzu. �
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Slalom pomiędzy melodiami

Rafał Garszczyński 

rafal.garszczynski@radiojazz.fm

własnych lidera znajdziemy utwór 
tytułowy autorstwa Bronisława 
Kapera i Lover Man Jimmy’ego Da-
visa. Płytę otwiera utwór o wiele 
znaczącym tytule An Addition To 
Tradition, rodzaj muzycznego ma-
nifestu artysty.
Billy Bang miał niezwykłą mu-
zyczną intuicję w budowaniu do-
brych zespołów z niekoniecznie 
wielkich muzyków. Choć grywał 
również z gwiazdami, a na jed-
nej z  jego płyt gościnnie zagrał 
sam Sun Ra, co było jego jedynym 
występem gościnnym w niezwy-
kle obfitej dyskografii (A Tribute To 
Stuff Smith), zwykle montował ze-
społy z mało znanych muzyków. 
Podobnie jest w przypadku Invita-
tion – z liderem zagrali Charles Ty-
ler na saksofonach, Curtis Clark na 
fortepianie, Wilber Morris na ba-
sie i Dennis Charles na bębnach. 
Z  tego składu najbardziej znany 
jest perkusista, który grywał z Son-
nym Rollinsem. Charles Tyler po-
jawiał się w towarzystwie Alberta 
Aylera, a Wilber Morris nagrał kil-
ka płyt z Davidem Murrayem.
Billy Bang często bywa nazy-
wany muzycznym potomkiem 
Johna Coltrane’a. Jak zresztą 
wielu skrzypków, w tym ten naj-
ważniejszy w jazzowej historii tego 

Billy Bang Quintet – Invitation
Soul Note, 1982

Billy Bang to wyjątkowo interesu-
jący skrzypek. Spora część jego do-
robku nagraniowego dostępna jest 
w katalogu włoskiej wytwórni Soul 
Note, która nie zapomina o swo-
ich nagraniach sprzed wielu lat. Za 
sprawą poznańskiego Multikulti 
nagrania są dostępne w Polsce. Mu-
zykę tworzoną przez Billy’ego Ban-
ga często określa się mianem po-
stępowego tradycjonalizmu. To 
z  pewnością cenna obserwacja, 
bowiem w  obszernej dyskografii 
skrzypka wydanej przez Soul Note, 
zawierającej nagrania z lat osiem-
dziesiątych, jego własne kompozycje 
sąsiadują ze znanymi standardami.
W taki właśnie sposób ułożony jest 
program Invitation – albumu z 1982 
roku, na którym obok kompozycji 

mailto: rafal.garszczynski@radiojazz.fm
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instrumentu – Zbigniew Seifert. Autor Invitation 
ma tu zdecydowaną i niemożliwą do nadrobienia 
przewagę związaną z pochodzeniem i kolorem skó-
ry. Jego muzyka zawsze była głęboko zanurzona w 
bluesowej tradycji, niekoniecznie perfekcyjna tech-
nicznie, z pewnością jednak pełna energii i emo-
cji właściwej improwizatorom powołującym się na 
(lub porównywanym do) wielkiego Coltrane’a.
Billy Bang wychowywał się również na muzyce 
z Puerto Rico i Kuby, często określanej dziś już za-
pomnianym nieco terminem charenga lub charan-
ga, muzyce pełnej brzmienia skrzypiec. Połączenie 
bluesa, tradycji pełnej pasji improwizacji doprowa-
dzonej do mistrzostwa przez Johna Coltrane’a i lu-
dowego, oderwanego od klasycznej doskonałości 
technicznej brzmienia skrzypiec, sam często nazy-
wał street funk.
Billy Bang często grywał dźwięki nieoczywiste, 
gdzieś w pobliżu tych, których spodziewa się zwy-
kle ucho słuchacza znającego graną kompozy-

cję. To próba poszukiwania cze-
goś nowego, to synteza muzycznej 
tradycji z nowoczesnością, nie-
zwykłymi harmoniami i  niespo-
dziewanymi dźwiękami. To magia 
muzyków z wyobraźnią. Być może 
dlatego wybierał sobie mniej zna-
nych artystów, wywodzących się 
z  kręgu amerykańskiej awangar-
dy jazzowej.
Dla mnie Invitation to przede 
wszystkim wspomniane już dwa 
standardy, ich sposób interpreta-
cji, który często nazywam slalo-
mem pomiędzy melodiami nie po-
trafiąc znaleźć bardziej fachowego 
muzycznie określenia. To prawdzi-
wy czarny blues, energia, siła i mu-
zyczna inteligencja. To geniusz 
Billy’ego Banga. �

Kanon Polskiego Jazzu
rafała Garszczyńskiego
w radioJAzz.FM  
od poniedziałku do piątku

godz. 14:45
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Jazz zbuntowany

Piotr Rytowski 

rytowski.jazz@gmail.com

Jazz, podobnie zresztą jak inne dy-
scypliny sztuki, wielokrotnie w swej 
historii bywał przejawem buntu. 
W Polsce już na samym początku 
– w latach dwudziestych ubiegłego 
wieku – jazz wyrażał bunt przeciw 
skonwencjonalizowanej, uładzonej 
kulturze mieszczańskiej. Po wojnie, 
w okresie „katakumbowym”, sprze-
ciw jazzu przeciwko ówczesnej rze-
czywistości był znacznie wyraź-
niejszy. Za żelazną kurtyną muzyka 
jazzowa stała się wyrazem konte-
stacji zarówno muzyków, jak i słu-
chaczy. Bunt ten miał wymiar po-
lityczny, społeczny i kulturowy 
– przeciwko izolacji od Zachodu, 
przeciwko szarzyźnie codzienne-
go życia, przeciwko ograniczeniom 
wolności – intelektualnej, artystycz-
nej, osobistej.

Ale sztuka nie zawsze buntuje się 
przeciwko realiom otaczającego nas 
świata. Często buntuje się przeciw-
ko sobie samej – przeciwko dotych-
czasowym tendencjom, postawom, 
wreszcie przeciw swojemu środo-
wisku. Tak jak punk, który z jed-
nej strony miał silny wymiar spo-
łeczny (co ciekawe, zupełnie inny 
u nas niż na Zachodzie), a z drugiej 
– stanowił negację przesadnej wir-
tuozerii i pompatyczności rocka lat 
siedemdziesiątych, tak polski jazz 
niejednokrotnie buntował się prze-
ciwko dotychczasowemu porządko-
wi w jazzowym środowisku.
Zapewne najprostszym do przy-
wołania przykładem takiej jazzo-
wej rewolty jest yass z lat dziewięć-
dziesiątych XX wieku. Zjawisko 
niezbyt odległe w czasie i dobrze 
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przeanalizowane medialnie (w wy-
wiadach, książkach, filmach),  my-
ślę więc, że świetnie znane więk-
szości polskich jazz fanów. Warto 
zatem cofnąć się jeszcze o ponad de-
kadę i  przypomnieć sobie ferment 
na jazzowej scenie, który istotnie 
wpłynął na kształt polskiej muzyki 
i zostawił po sobie liczne grono ar-
tystów, dziś zaliczających się do ab-
solutnej jazzowej czołówki w Polsce 
(i nie tylko!).
Po roku 1956, kiedy nastąpiło rozluź-
nienie rygorów systemu politycz-
nego (także w odniesieniu do sztu-
ki, w której dotychczas jedynym 
słusznym kierunkiem był socrea-
lizm), jazz zaczął się prężnie rozwi-
jać. Jednocześnie dosyć szybko po-
stępowała jego instytucjonalizacja. 
Państwowe stypendia, dotacje, wy-
dawane arbitralnie paszporty sta-
ły w kontrze do buntowniczego wi-
zerunku jazzmana. Wywrotowy 
charakter jazzu, którego tak silnie 
doświadczyliśmy w latach pięćdzie-
siątych, u schyłku lat siedemdzie-

siątych był już raczej środowiskową 
legendą. Jazz stał się bliższy „elitar-
nej muzyce salonowej”. Tymczasem 
tuż obok rodził się punk rock – do 
muzyki wracały bunt i wolność. 
Młodzi muzycy, dla których jazz 
oznaczał muzykę Ornette’a Colema-
na i Dona Cherry’ego, a nie granie 
standardów i ich „pochodnych”, nie 
bali się łamania konwencji i robie-
nia rzeczy nieakceptowanych przez 
ówczesne jazzowe środowisko.
W 1979 roku w Częstochowie z ini-
cjatywy gitarzysty Janusza Yani-
ny Iwańskiego powstał Tie Break. 
W  jego pierwszym składzie znaleź-
li się Krzysztof Majchrzak na basie, 
Piotr Leśniowski na saksofonie i Cze-
sław Łęk na perkusji. Jednak o praw-
dziwym ukształtowaniu się grupy 
możemy mówić od momentu, kiedy 
dołączył do niej Antoni „Ziut” Gralak 
na trąbce. Już w 1980 roku zespół wy-
grał krakowski festiwal Jazz Juniors 
oraz Jazz nad Odrą we Wrocławiu.
To było coś kompletnie nowe-
go na naszej scenie – freejazzowa 
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ekspresja połączona z punkrocko-
wą energią, wzbogacona elemen-
tami etnicznymi a nawet rytmami 
reggae. Młoda publiczność szybko 
pokochała Tie Break, ale środowi-
sko nie. PSJ i Pagart, w których ge-
stii były wówczas wszystkie kluby 
jazzowe oraz wyjazdy zagranicz-
ne muzyków, potrafiły skutecznie 
utrudniać rozwój kariery grupy. 
W kraju poza klubami jazzowy-
mi istniały kluby studenckie, chęt-
nie grające nową muzykę, ale wy-
jazdy na koncerty zagraniczne bez 
pośrednictwa stosownych instytu-
cji nie były możliwe. Niejednokrot-
nie muzycy Tie Breaku dowiady-
wali się już po fakcie o tym, że byli 
zaproszeni na międzynarodowe fe-
stiwale, ale ich organizatorzy otrzy-
mywali w zamian ofertę koncertów 
„uznanych muzyków jazzowych” 
z Polski. Pierwszy skład zespołu za-
rejestrował tylko jedną sesję w stu-
diu Radia Kraków i rozwiązał się 
w  1981 roku. Na szczęście kolejne 
emanacje zespołu powracały po la-

tach i zostawiły po sobie cztery pły-
ty: Tie Break, Duch wieje, kędy chce, 
Gin Gi Lob i Poezje ks. Jana Twardow-
skiego. Przez skład grupy przewinę-
ło się ponad dwudziesty muzyków, 
ale jego trzon stanowią Janusz Yani-
na Iwański, Mateusz i Marcin Po-
spieszalscy i Antoni Ziut Gralak.
W 1983 roku muzycy Tie Break po-
łączyli siły ze Stanisławem Soyką, 
zapraszając jeszcze do współpracy 
muzyków o typowo rockowej pro-
weniencji – Andrzeja Urnego i An-
drzeja Ryszkę – tak powstała forma-
cja Svora. Po rozstaniu z wokalistą 
grupa występowała pod nazwą Woo 
Boo Doo. Zespół był jednak chyba 
zbyt jazzowy dla rockowej publicz-
ności i zbyt rockowy da jazz fanów. 
Buntownicze postawy artystów nie 
znalazły zrozumienia u na tyle sze-
rokiej grupy odbiorców, by mogły 
funkcjonować dalej.
Mniej więcej w tym samym cza-
sie skrzyżowały się drogi muzy-
ków frakcji „częstochowsko-kie-
leckiej” z  muzykami z Akademii 
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Muzycznej w Katowicach. Nie-
okiełznana energia Tie Breaku 
połączyła się z bardziej intelek-
tualnym, ale również świeżym 
i  poszukującym podejściem „aka-
demików”. Nazwa grupy zainicjo-
wanej przez Wojciecha Konikie-
wicza i kontrabasistę Wojciecha 
Czajkowskiego dobrze oddawała jej 
podejście do tworzenia muzyki – 
Free Cooperation.
Ten muzyczny kolektyw liczył od 
kilkunastu do nawet ponad dwu-
dziestu osób. W jego składzie zna-
leźli się, poza już wspomnianymi, 
między innymi Włodzimierz Ki-
niorski, Alek Korecki, Andrzej Przy-
bielski, Henryk Gembalski, Bro-
nisław Duży – a więc muzycy, bez 
których dziś trudno byłoby sobie 
wyobrazić historię polskiego jazzu. 
We Free Cooperation eksplorowa-
li zupełnie nowe dla polskiej sce-
ny jazzowej obszary, włączając do 
swojej muzyki także elementy fun-
ku, rocka czy muzyki elektronicz-
nej. Grupa nagrała dwie płyty: In the 

Higher School oraz Our Master’s Vo-
ice, jednak podobnie jak Tie Break 
nie znalazła akceptacji skostniałego 
środowiska jazzowego.
Równolegle do Free Cooperation 
działały jeszcze dwa „niepokorne” ze-
społy, w których udzielali się muzy-
cy tego samego środowiska. Pierwszy 
to założona przez flecistę Krzysztofa 
Popka formacja Pick Up (w składzie 
między innymi Korecki, Urny, Gem-
balski). Lider określał muzykę grupy 
jako „Free-Punk-Funk-Harmolodic”. 
Nic dodać, nic ująć! Pick Up także zo-
stawił po sobie dwa longplaye – Zakaz 
fotografowania oraz To nie jest jazz, 
i… zniknął ze sceny. Drugi zespół to 
kielecki Stan d’Art („stan dążeń ar-
tystycznych”), w  którym grali mię-
dzy innymi Kiniorski i Iwański. Po 
zdobyciu wyróżnienia na Jazzie nad 
Odrą w 1986 roku, grupa nagrała al-
bum Undergrajdoł, ale jej koncerty 
były sporadyczne.
Buntownicze postawy artystów, 
próby przebicia się przez mur 
konserwatywnego środowiska i po-
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kazania publiczności, „że można ina-
czej”, nie poszły jednak na marne. 
Aby odnieść zwycięstwo na tak trud-
nym polu walki, potrzeba było dużej 
siły i… jakiegoś fortelu. Jak stwierdził 
w jednym z wywiadów Ziut Gralak, 
takim „koniem trojańskim” okazał 
się pomysł Krzysztofa Popka i Alka 
Koreckiego, aby do nowego składu 
dołożyć kilku muzyków z „PSJ-ow-
skiego układu”. Dużą moc dało nato-
miast nowemu projektowi połącze-
nie sił całego środowiska.
Young Power, bo o nim mowa, ze-
brało w zasadzie wszystkich po-
szukujących muzyków jazzowych 
swego pokolenia. Tym razem fre-
akowe eksperymenty spotkały 
się na jednej scenie z nienagan-
ną warsztatowo grą „profesjona-
listów”. W połączeniu z tworzoną 
przez Kiniora „choreografią” i ko-
lorowymi strojami, całość tworzy-
ła mieszankę wybuchową. Grupa 
pozyskała szerszą publiczność niż 
jej poprzednicy, zaczęła koncerto-
wać za granicą. W 1987 roku uka-

zał się debiutancki album zespołu 
– Young Power. W kolejnych latach 
formacja wydała jeszcze płyty Nam 
Myo Ho Renge Kyo oraz Man of Tra.
Obecność tak wielu silnych osobo-
wości w grupie nie wróżyła jej jed-
nak świetlanej przyszłości – trudno 
było o jednorodną wizję rozwoju. 
Do tego dochodziły problemy mate-
rialne – zaproszenie tak rozbudowa-
nego bandu było poza możliwościa-
mi finansowymi większości klubów. 
Z drugiej strony muzycy nie mogli 
występować za przysłowiowy zwrot 
kosztów podróży. Grupa przetrwa-
ła cztery lata. Mimo to w przypadku 
Young Power możemy mówić o pew-
nym sukcesie, a z  całą pewnością 
o zapoczątkowaniu procesu „zmiany 
warty” w polskim środowisku jazzo-
wym. Kiedy Young Power schodziło 
ze sceny, przy bocznym wejściu cza-
ił się już, przygotowując się do wtar-
gnięcia na nią z  dużym impetem 
yass, który dopiero miał pokazać śro-
dowisku, czym może być prawdziwy 
bunt. Ale to już inna historia… �
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Zespół Young Disciples tworzą: Mar-
co Nelson (gitara, bas), Femi Williams 
(perkusja, elektronika) oraz amery-
kańska wokalistka Carleen Ander-
son – córka znanej z zespołu Jamesa 
Browna Vicki Anderson, pasierbica 
Bobby’ego Byrda. Obdarzona świet-
nym, niskim głosem Carleen, po su-
gestiach Nelsona i Williamsa, prze-
niosła się na Wyspy Brytyjskie w 1990 
roku i  wkrótce trio rozpoczęło pra-
ce nad albumem. Po wydaniu dwóch 
singli – Get Yourself Together oraz Ap-
parently Nothin’ (szczególnie ten dru-
gi odniósł spory sukces) – w 1991 roku 
przyszedł czas na album Road To 
Freedom, dość mocno wyczekiwany 
w środowisku acidjazzowym.
Young Disciples wspomagani są 
na albumie między innymi przez: 
Maceo Parkera na saksofonie alto-
wym, Freda Wesleya na trąbce, Pee 
Wee Ellisa na saksofonie tenoro-
wym. Ze zwrotkami rapowanymi 
jadą: MC Mell’o, MC Bellow, K-Gee, 
a przede wszystkim Masta Ace.
Road To Freedom gładko łączy w sobie 
wykorzystanie samplerów i automa-
tów perkusyjnych z „żywymi” instru-
mentami, niemalże wskazując kieru-
nek rozwoju jazz rapu na najbliższe 
lata. Nie trzeba się wsłuchiwać 
bardzo mocno i prowadzić długiego 

Zanim pojawił się Jazzmatazz…

Adam Tkaczyk 

adam-tkaczyk@wp.pl

Young Disciples – Road To Freedom
Talkin’ Loud, 1991

W 1992 roku po raz pierwszy przy-
znano nagrodę Mercury Prize – 
wręczaną od tamtego momentu 
co roku twórcy najlepszego albu-
mu muzycznego pochodzącego 
z  Wielkiej Brytanii i Irlandii. Jed-
nym z nominowanych wtedy dzieł 
– obok między innymi: Achtung 
Baby U2, Stars Simply Red i Screa-
madelica Primal Scream (który na-
grodę zdobył) – był album Road To 
Freedom grupy Young Disciples. 
Płyta, w elegancki i ciekawy spo-
sób, łączyła w sobie acid jazz, neo 
soul ze szczyptą hip-hopu, rów-
nież w postaci rapowanych zwro-
tek. Dzisiaj sięgamy trochę głębiej 
w archiwa DTB i odkurzamy właś-
nie Road To Freedom.

mailto: adam-tkaczyk@wp.pl
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dochodzenia, żeby połączyć Young 
Disciples z wydanym dwa lata później 
ikonicznym albumem Jazzmatazz 
Guru – Carleen Anderson śpiewa-
ła tam przecież gościnnie w utworze 
Sights In The City. Guru z  pewnoś-
cią doskonale znał Road To Freedom 
i sądząc po brzmieniu solowego de-
biutu – musiał ten album cenić.
Ale wracając do opisywanej pły-
ty – Young Disciples pozwalają so-
bie od czasu do czasu odlecieć. 
Z  jednej strony mamy Apparen-
tly Nothin’ – utwór sformatowany 
pod singiel, trzymający się twardo 
zasad piosenki radiowej, a z dru-
giej bogatą pod wieloma względa-
mi, trzyczęściową Freedom Suite. 
Są wokalne popisy Carleen Ander-
son w wielu utworach, jest pozba-
wiony wokalu (nie licząc skreczy) 
Step Right On – Dub, jest też Young 
Disciples Theme – króciutki, zamy-
kający pierwsze wydanie albumu 
kawałek ze zwrotką MC Mell’o. Co 
prawda w 2018 roku Road To Free-
dom zapewne nikogo nie zaskoczy, 
ani też nie odbierze tchu w pier-
siach, ale postawienie tego albu-

mu na osi czasu pokazuje jego wagę dla jazz-rapu 
i acid jazzu.
Young Disciples rozpadli się szybko – już w 1992 roku 
– i nie wydali nigdy później nawet nieśmiałego sin-
gielka. Carleen Anderson rozpoczęła karierę solową; 
do dzisiaj ma na swoim koncie pięć albumów, w la-
tach 1999-2000 śpiewała w The Brand New Heavies, 
współpracowała między innymi z: Guru, Paulem 
Wellerem, Bryanem Ferrym i Courtneyem Pinem. 
Femi Williams (znany też jako Femi Fem) ograni-
czał się raczej do roli DJ-a, czasami wypuszczając re-
miksy singli różnych wykonawców. Marco Nelson 
towarzyszył różnym brytyjskim wykonawcom: Pau-
lowi Wellerowi, Primal Scream i The Brand New 
Heavies, ale raczej obydwaj panowie wypadli z rada-
ru i grali w branży głównie role drugoplanowe.
I znowu należy postawić pytanie: a co by było, gdyby? 
Jak brzmiałyby kolejne albumy Young Disciples przy 
rozwoju technologii, wspaniałym wybuchu kreatyw-
ności hip-hopowców, w nadchodzących latach 1992-
1996 i przy niesamowitej konkurencji na scenie? Wy-
daje mi się, że z tego projektu można było wycisnąć 
o  wiele więcej, a tak, cóż… Dostaliśmy Road To Free-
dom i hit Apparently Nothin’. Tylko tyle i aż tyle – je-
den z najważniejszych albumów jazz-rapowych  acid
-jazzowych, bo bardzo wpływowy, wyznaczający 
kierunek dalszego rozwoju. Obok płyt Galliano, The 
Brand New Heavies, kwartetu Jamesa Taylora i Oma-
ra kluczowy album acidjazzowy lat 1990-92. �

DTB Live Adama Tkaczyka 
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