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Nawet niespecjalnie uważny czytelnik autobiografii Milesa Davisa bez problemu 

może wskazać mnóstwo wątków z jego życiorysu, na podstawie których dałoby się 

zbudować scenariusz solidnego filmu obyczajowego, psychologicznego, dramatu, 

komedii, melodramatu, thrillera, a nawet pewnie musicalu. Przede wszystkim filmu 

co najmniej dobrego, przekazującego jakąś prawdę o geniuszu, ale też o autentycz-

nym człowieku, ze swoimi sukcesami, ograniczeniami, porażkami, błędami... Nie 

wspominając o obrazie Ameryki, przemian obyczajowych, muzyki, kultury drugiej 

połowy XX wieku.

Czy w wielomilionowym gronie czytelników Miles: The Autobiography rzeczywi-

ście, jak sugeruje w swojej recenzji Jerzy Szczerbakow, nie znalazł się twórca filmu 

Miles Ahead, wyświetlanego w naszym kraju pod dziwacznym tytułem Miles Davis 

i ja? A może to kolejne, bardzo ważne osoby, z firm finansujących takie przedsięwzię-

cie, jak film fabularny, które zawsze wiedzą lepiej, nie były zainteresowane lekturą 

i wolały raczej podrzucać kolejne rewelacyjne pomysły na uatrakcyjnienie historii 

z założenia nudnego muzyka jazzowego. Tylko nie jazzowego... I dlaczego, skoro już 

wyszedł z tej swojej nory, nie mógłby trochę postrzelać, chociażby przy okazji wi-

zyty w wytwórni płytowej? Dlaczego nie miałby komuś dać w mordę podczas gali 

bokserskiej...?

Miles Ahead (nie mylić z genialną płytą tak samo zatytułowaną) na pewno nie moż-

na odmówić tego, że skłania do refleksji. I do zadawania coraz to nowych pytań. 

Dlaczego świat jazzu (i dobrej muzyki) przez 25 lat od śmierci być może najwięk-

szego twórcy swojego gatunku, nie doczekał się solidnego filmu fabularnego na jego 

temat? Dlaczego za taki film nie wziął się jakiś reżyser (i aktor) o poważnym dorob-

ku? Czy Don Cheadle, budując swoją postać, celowo zignorował mnóstwo rejestracji 

wideo z występów Milesa? Dlaczego nikt nie ostrzegł Ewana McGregora? Dlaczego 

niby-Miles musiał przynajmniej przez chwilę zagrać z Esperanzą Spalding i Rober-

tem Glasperem? Jeżeli ktoś zna odpowiedzi, na któreś z tych pytań i może ma jakieś 

(inne?) zdanie na temat tego filmu, zapraszam do pisania na podany powyżej adres 

e-mailowy. Najciekawsze teksty nagrodzimy nowościami płytowymi.

Miłej lektury!
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Piotr Wickowski. Jakie było two-
je pierwsze wielkie olśnienie mu-
zyczne?

Jacek Mazurkiewicz: Słoma i Bęb-
noluby oraz zespół Sodom.

Jaki jest twój ulubiony instrument 
muzyczny?

Wszelkie instrumenty perkusyjne, 
zarówno akustyczne, jak i elektro-
niczne oraz beat maszyny. Więk-
szości z nich nie posiadam.

Jakimi cechami powinien cha-
rakteryzować się idealny odbiorca 
muzyki, którą tworzysz?

Nie wiem, to dla mnie zbyt trudne 
pytanie.

Co czytasz w JazzPRESSie?

Wszystko.

Jak wyobrażasz sobie muzykę w 
odległej przyszłości, coś co będzie 
się grało za dekadę, 50 i 100 lat?

Wydaje mi się, że główna zmiana 
nastąpi w formach przekazywania 
oraz odbioru muzyki. Stylistycznie 
z pewnością możemy liczyć na ko-
lejne mikstury, gdyż odnoszę wra-
żenie, że czyste gatunki muzyczne 
mają coraz mniej nowinek do za-
oferowania.

5 pytań do
Jacka 
Mazurkiewicza
Możemy liczyć na 
kolejne mikstury

fot. Piotr Gruchała



8| Wydarzenia
Studio RadioJAZZ.FM podczas konkursu im. Zbigniewa Seiferta

RadioJAZZ.FM transmito-
wało koncert galowy oraz 

przesłuchania konkursu im. 
Zbigniewa Seiferta. W Lusła-
wicach każdego dnia przesłu-
chań działało nasze studio, w 
którym na żywo z uczestnika-
mi konkursu oraz z jurorami i 
muzykami akompaniującymi 
konkursowiczom rozmawia-
li Jerzy Szczerbakow i Barnaba 
Siegel.

na zdjęciach: 

1 / Juror Mark Feldman w rozmowie 

z Barnabą Sieglem 

2 / Paweł Kaczmarczyk 

3 / Finaliści i półfinaliści konkursu: 

Mario Forte, Stephan Braun, Florian 

Willeitner, Apel-les Carod Reque-

sens, Marcin Hałat, Mathias Levy 

wraz z przepytującym ich Barnabą 

Sieglem 

4/ juror Mark Feldman

1 2

3

4
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Konkurs Festiwalu Jazz 
Wolności powered by LO-

TOS zakończył się niespodzie-
wanym podziałem głównych 
nagród. Spośród pięciu finali-
stów festiwalowego konkursu, 

którzy wystąpili 27 sierpnia 
przed publicznością zgroma-
dzoną przy sopockim molo, 
jury wybrało dwóch laurea-
tów. Nagroda prezesa Radia 
Gdańsk, w postaci sesji nagra-
niowej w radiowym studiu, 
trafiła w ręce zespołu Zagór-
ski / Kądziela Quartet, a na-
groda JazzPRESSu, czyli se-
sja okładkowa we wrześnio-
wym wydaniu miesięcznika 
oraz towarzyszący jej wywiad 
otrzymał Piotr Scholz Sextet. 
Najlepszym pianistą festiwalu 

wybrany został Mateusz Ga-
węda, który otrzymał nagro-
dę od przedstawiciela marki 
Boston Steinway & Sons. Dom 
Wydawniczy For Tune przy-
znał dwie nagrody - zaprosze-
nia do rozmowy na temat wa-
runków kontraktu płytowe-
go. Otrzymali je Zagórski / Ką-
dziela Quartet oraz Ulyana 
Ethno Quintet.
Pofestiwalowe refleksje jed-
nego z jurorów konkursu – Je-
rzego Sczerbakowa – w dziale 
KONCERTY.

Mateusz Smoczyński zdo-
był główną nagrodę 

drugiej edycji Międzynaro-
dowego Jazzowego Konkursu 
Skrzypcowego im. Zbigniewa 
Seiferta. Tegoroczny zwycięz-
ca wyróżniony również został 
dwoma nagrodami specjalny-
mi: koncertem podczas Festi-
walu Emanacje w 2017 r. w Eu-
ropejskim Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego w 
Lusławicach, a także koncer-
tem w Hamburgu.
Drugą nagrodę ex aequo otrzy-
mali: Florian Willeitner z Nie-
miec oraz Apel-les Carod Re-
quesens z Hiszpanii. Trze-
cią nagrodę otrzymał francu-
ski skrzypek Mario Forte, któ-
remu przypadła też nagroda 
specjalna w postaci koncertu 
w Studiu Koncertowym Pol-
skiego Radia im. Witolda Lu-
tosławskiego. Drugą nagro-
dę specjalną – koncert na Let-

nim Festiwalu Jazzowym w 
Piwnicy pod Baranami w 2017 
roku - przyznano niemie-
ckiemu wiolonczeliście Step-
hanowi Braunowi. Wyróż-
nienie – nagrodę publiczno-
ści – otrzymała jedyna kobie-
ta w gronie zakwalifikowa-

nych do Konkursu Sei ferta ar-
tystów: skrzypaczka Domini-
ka Rusinowska.
"Zbyszek byłby szczęśliwy, sły-
sząc tylu wspaniałych skrzyp-
ków jazzowych. Za jego życia 
nie było ich aż tak wielu, ani w 
Polsce, ani na świecie. Nieste-
ty, nie doczekał tej chwili, ale 
wiem, że byłby dumny" – sko-
mentowała obecna na kon-
kursie Agnieszka Seifert, wdo-
wa po Zbigniewie Seifercie.
Do drugiej edycji Międzynaro-
dowego Jazzowego Konkursu 
Skrzypcowego im. Zbigniewa 
Seiferta napłynęło 59 zgłoszeń 
z 13 krajów. Do przesłuchań, 
które od 24 do 26 sierpnia od-
bywały się w Europejskim 
Centrum Muzyki Krzysztofa 
Pendereckiego w Lusławicach 
zakwalifikowanych zostało 10 
muzyków.
Relacja z konkursu galowego – 
w dziale KONCERTY.

Mateusz Smoczyński zwycięzcą Seifert Competition 2016

Zwycięzcy Festiwalu Jazz Wolności 2016
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Zespoły Rafała Sarneckiego, 
Grzegorza Karnasa, Niko-

li Kołodziejczyka i Stanisława 
Słowińskiego zaprezentują się 
od 8 września do 25 paździer-
nika w Chinach, w ramach 
projektu Jazz po polsku.
Koncerty polskich muzyków 
zorganizowano między in-
nymi w Kantonie, Pekinie, 
Szanghaju i Suzhou, w klu-
bach i na największych festi-
walach jazowych, na północy 
i południu kraju. Trasę zakoń-
czy koncert finałowy z udzia-
łem chińskich muzyków, w 
programie którego znajdą się 
utwory słynnych, polskich 

kompozytorów jazzowych – 
Krzysztofa Komedy, Bronisła-
wa Kapera, Zbigniewa Namy-
słowskiego oraz Zbigniewa Se-
iferta. Wydarzenie to odbędzie 
się w prestiżowym centrum 
koncertowym na południu 
kraju, Xinghai Concert Hall.
Tegoroczna trasa po Chinach 
organizowana jest po raz trze-

ci. W poprzednich edycja wzię-
ły udział: Imagination Quartet 
(2014) oraz Pink Freud i Jazzpo-
spolita (2015).
Jazz po polsku, który w zało-
żeniu ma promować polską 
muzykę poza granicami kra-
ju, organizuje Fundacja Pla-
teau we współpracy z Chiń-
skim Stowarzyszeniem Jazzo-
wym. Projekt finansowany 
jest przez Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowe-
go RP, przy wsparciu Instytu-
tu Polskiego w Pekinie, Kon-
sulatów Generalnych RP w 
Chengdu, Hongkongu i Kan-
tonie oraz Culture.pl.

Jazz po polsku w Chinach

http://www.isoft.pl
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Zespół Dixie Team z Mogil-
na zwyciężył w konkursie 

w ramach XLVI Międzynaro-
dowego Festiwalu Jazzu Trady-
cyjnego Old Jazz Meeting, któ-
ry odbywał się od 5 do 7 sierp-
nia w Iławie. Główną nagrodę 

Do 5 października przyj-
mowane są zgłoszenia do 

konkursu Stowarzyszenia Ini-
cjatyw Muzycznych Blue Note 
w Poznaniu. Konkurs adreso-
wany jest do muzyków jazzo-
wych oraz wokalistów z kręgu 
jazzu, bluesa, soulu, funku i 
piosenki aktorskiej, którzy nie 
przekroczyli 30. roku życia.
Uczestnicy zakwalifikowa-
ni do przesłuchań konkurso-
wych do 10 października po-

Złota Tarka 2016 dla Dixie Team

Konkurs 
na kompozycję jazzową

Do końca września można 
nadsyłać prace na trze-

cią edycję Międzynarodowe-
go Konkursu na Kompozycję 
Jazzową, związanego z katowi-
ckim Silesian Jazz Festival.
Organizatorzy przyjmują kom-
pozycje nie dłuższe niż dzie-
sięć minut i wykorzystujące co 
najmniej trzy instrumenty. Na 
podstawie partytur wyselek-
cjonowani zostaną uczestnicy 
otwartych przesłuchań, które 
odbędą się 9 grudnia w Akade-
mii Muzycznej im. K. Szyma-
nowskiego. Z tego grona wy-
łonieni zostaną finaliści kon-
kursu. Najlepsze utwory zosta-
ną wykonane na tegorocznym 
Silesian Jazz Festival. Zwycięz-
ca otrzyma nagrodę w wyso-
kości 2 500 euro 

winni dostarczyć zapisy nu-
towe zgłoszonych utworów. 
Przesłuchania konkursowe, 
przed jury pod przewodni-
ctwem Krzesimira Dębskie-
go, odbywać się będą od 14 do 
16 października. W konkur-
sie zostaną przyznane na-
grody główne: dla najlepsze-
go wokalisty (3000 zł), dla naj-
lepszego instrumentalisty 
(3000 zł), dla najlepszego ze-
społu (10 000 zł).

Blue Note Poznań Competition 2016

solistyczną otrzymał Janusz 
Sołtysik z Częstochowy.
Do finałowych zmagań za-
kwalifikowano 11 zespołów i 
solistów. Wyłoniono ich spo-
śród 48 nadesłanych zgło-
szeń.
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Żal, że odszedł Bobby Hutcherson. 
I to podwójny. Bo raz, że nie żyje 
wspaniały artysta, a dwa, że tra-
cimy kolejnego „łącznika” z tam-
tymi, legendarnymi już, latami 
sześćdziesiątymi XX wieku. Z wie-
kopomnej sesji Out To Lunch! Erica 
Dolphy'ego został jeszcze wśród ży-
wych tylko Richard Davis.

Właściwie to żal potrójny, bo Bob-
by Hutcherson grał na wibrafonie, 
a to instrument, mam wrażenie, 
coraz rzadziej spotykany na sce-
nach jazzowych. Wielka to szkoda, 
bowiem – jeśli o mnie chodzi – to 
dźwięki wibrafonu są równie cha-
rakterystyczne dla jazzu, jak sound 
saksofonu. W starym, dobrym 
(jeszcze czarno-białym) kinie z po-
łowy XX wieku, na którym wycho-
wało się moje pokolenie (dzięki te-
lewizji w PRL-u), wibrafon słysza-
ło się często, może dlatego po pro-
stu uwielbiam ten instrument. Ale 
coś wyraźnie się zmieniło. Pomy-
śleć, że kiedyś wibrafoniści ucho-
dzili za pierwszorzędne gwiaz-
dy: Lionel Hampton, Milt Jackson, 
Cal Tjader, Victor Feldman, Ter-
ry Gibbs... Szczęśliwie, nadal ak-

Potrafił przesądzić o wyniku meczu
Bobby Hutcherson (1941 – 2016)
Jarosław Czaja 

jarczaja@poczta.onet.pl

tywni są Gary Burton, Steve Nel-
son, no jest jeszcze Mike Mainieri 
i oczywiście u nas Bernard Mase-
li, jednak następcy Bobby Hutcher-
sona jakoś nie widać. Bo też Bobby 
był kimś szczególnym –  bodaj je-
dynym wibrafonistą, który wszedł 
do doborowej „stajni” wytwórni 
Blue Note u progu lat sześćdzie-
siątych, co dało mu przepustkę do 
(oby wiecznej) sławy.

Można powiedzieć, że Hutcher-
son był mistrzem drugiego planu, 
zresztą w Blue Note roiło się od po-
dobnych jemu, „szarych eminen-
cji”. Na tym, w gruncie rzeczy, po-
legała siła tej wytwórni. Owszem, 
wibrafonista nagrał wiele płyt jako 
lider, ale do historii jazzu przeszedł 
głównie jako ten, co współtworzył 
dzieła – genialne! – innych. Oprócz 
wspomnianego już Out To Lunch!, 
wymienić trzeba chociażby Stre-
et Of Dreams i Idle Moments Granta 
Greena, Mode For Joe Joe Henderso-
na czy Judgment! Andrew Hilla. To 
nie działo się przypadkiem. Bob-
by Hutcherson miał to „coś”, czy-
li – mówiąc językiem sportowym – 
grając w drugiej linii, potrafił prze-
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sądzić o wyniku meczu. Dyspono-
wał wyborną techniką i dużą wy-
obraźnią. Dzięki jego „wstawkom”, 
gęsty i momentami duszny hard 
bop nagle się „rozrzedzał”, łapał 
haust świeżego powietrza, jakby 
ktoś nagle otworzył drzwi w cias-
nym klubie. Muzyka stawała się 
bardziej przestrzenna, abstrakcyj-
na i można powiedzieć, artystycz-
nie wyszukana.

W tym numerze JazzPRESSu, w 
rubryce Złota Era Van Geldera, 
mowa o płycie One Night With Blue 
Note z 1985 roku (zapis koncertu z 
Town Hall). Grał na niej swoisty 
„Reunion Band” – zestaw gwiazd 
Blue Note z lat sześćdziesiątych. 
Wielce wymowny jest fakt, że w 
zmieniającym się podczas koncer-
tu układzie muzyków, tylko Bob-
by Hutcherson – pomijając sekcję 
rytmiczną – jest „elementem sta-

łym”. Gra w czterech z pięciu tematów, gdy tym-
czasem Freddie Hubbard i Joe Henderson tylko w 
dwóch. Mało tego! Na tej płycie – obok hitów: Can-
telope Island i Recorda Me, znalazły się też dwa te-
maty skomponowane przez Hutchersona: Little B's 
PoemorazBouquet. Jest jeszcze na dokładkę wspa-
niały Hat And Beard – niby Erica Dolphy'ego, ale 
przecież w równym stopniu i Bobby'ego… Dlaczego 
o tym wspominam? Otóż właśnie zapis tego nie-
zwykłego koncertu z Town Hall dobitnie pokazu-
je, jaką rangę i poważanie miał w branży muzycz-
nej i wśród kolegów jazzmanów ten wybitny wi-
brafonista!

Bobby Hutcherson pozostawał aktywny właści-
wie aż do śmierci. Ostatnio nagrał całą serię płyt 
dla wytwórni Kind Of Blue. Na jednej z nich, mo-
jej szczególnie ulubionej – koncertowej Somewhe-
re In The Night z 2009 roku – Bobby wystąpił obok 
tria Joeya DeFrancesco. Na początku występu orga-
nista przedstawia publiczności wibrafonistę z wiel-
ką atencją, mówiąc o nim: „Maestro, Jazz Master Of 
World, Giant Of The Music – Bobby Hutcherson!”. 
Nic dodać, nic ująć! Żal...
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Jean-Baptiste Frédéric Isidor Thie-
lemans, znany po prostu jako To-
ots Thielemans, to jeden z tych 
ikonicznych muzyków, których 
zna każdy meloman, mimo że nie 
słucha nawet rodzaju muzyki re-
prezentowanego przez ową iko-
nę. To jeden z tych artystów, z któ-
rymi honorem jest zagrać, a każ-
da taka twórcza kolaboracja stano-
wi łamanie międzygatunkowych 
granic.

Toots, mimo że grał na gitarze i 
gwizdał na wszystko (dosłownie – 
i w dodatku pięknie mu to wycho-
dziło), kojarzył mi się i kojarzyć 
mi się będzie zawsze z harmonij-
ką. To, co wyczyniał on na swoim 
chromatyku, było mistrzostwem 
świata – miało feeling, oldschoo-
lowe wysmakowanie we frazowa-
niu i nieodparty wprost urok. Dla-
tego też, Toots grywał z niezliczo-
ną rzeszą muzyków, spośród któ-
rych pozwolę sobie wspomnieć 
takie tuzy, jak choćby: Oscar Pe-
terson, Ella Fitzgerald, Stephane’a 
Grappelli, Joe Pass, czy Bill Evans 
(pianista). Zbytnie starocie? Spo-
kojnie, grywał również z Patem 

Mistrz harmonijki z suwakiem
Toots Thielemans (1922 – 2016)
Wojciech Sobczak-Wojeński 

wsimply@o2.pl

Methenym, Jaco Pastoriusem, Dia-
ną Krall, Jamiem Cullumem i wie-
loma innymi.

Choć nie oddawałem się odsłucho-
wi jego dokonań przesadnie na-
miętnie, to mam z Tootsem osobi-
ste wspomnienie. Pamiętam, jaką 
dumę wzbudził we mnie, podów-
czas raczkującym w jazzie adep-
cie keyboardu, fakt, że udało mi 
się oswoić kompozycję Bluesette – 
piękny walczyk autorstwa Toot-
sa. Potem, przez dłuższy czas mia-
łem go w swoim domowo-koncer-
towym répertoire. Podjąłem silne 
postanowienie, że na najbliższym 
koncercie ów utwór wykonam, by 
osobiście uhonorować Mistrza, któ-
ry w zacnym wieku 94 lat opuścił 
jazzowy, ziemski świat, pozosta-
wiając po sobie, na szczęście, ogrom 
sztuki do posłuchania.

Przyznam, że nieszczególnie wi-
dzę kandydatów do kontynuowa-
nia jego niełatwego kunsztu. We-
współczesnym jazzie jest jakby 
coraz mniej miejsca na łagodne, 
melodyjne brzmienie harmonij-
ki. Kiedyś stwierdziłem, że Grégo-
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ire Maret stąpa najbliżej ścieżki 
Tootsa. Dziś, nie orientuję się za-
nadto, niestety. Wiem natomiast, 
że harmonijka to bardzo wdzięcz-
ny, osiągalny na początek w niskiej 
cenie instrument. Warto po nie-
go sięgnąć, a jeśli chcemy bawić 
się w jazzowe piosenki, to oczywi-
ście, kupujemy harmonijkę chro-
matyczną (zdatna do grania w każ-
dej tonacji, z charakterystycznym 
suwakiem) i próbujemy, próbuje-
my, próbujemy. Bawimy się, przede 
wszystkim!

Na stronie, dotyczącej jazzowe-
go grania na harmonijce chro-
matycznej*, znalazłem taki cy-
tat Henry’ego Van Dyke’a: „Używaj 
swojego talentu, bo w lesie byłoby 
bardzo cicho, gdyby  śpiewały tyl-
ko najlepsze ptaki”. Niech to Pań-
stwa zachęci, jak również osoba i 
twórczość jednego z najlepszych 
leśnych śpiewaków – Tootsa Thie-
lemansa! 

*  www.jazzharmonica.org
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25 sierpnia, w Englewood Cliffs, 
zmarł Rudy Van Gelder. Miał 92 
lata. Skończyła się pewna epoka 
w jazzie – owa bardzo długa „złota 
era Van Geldera”, która dała tytuł 
mojej autorskiej rubryce w Jazz-
PRESSie. Nazwisko Rudy'ego jesz-
cze za jego życia przeszło do legen-
dy i stało się synonimem jazzu na 
równi z Ellingtonem, Davisem i 
Coltrane'em, mimo że przecież nie 
grał (profesjonalnie) na żadnym 
instrumencie. Był „tylko” inżynie-
rem dźwięku. Jednak na techno-
logicznym – wydawałoby się bez-
dusznym – procesie nagrywania 
muzyki, potrafił odcisnąć własne, 
niepowtarzalne piętno.

To swoisty paradoks. Aby dźwięk 
utrwalony na taśmie był moż-
liwie najbardziej wierny wobec 
tego, co nagrywają muzycy w stu-
diu, inżynier musi stać się prze-
cież „niewidzialny”. Co nie zna-
czy, że jest najmniej ważny. Doty-
kamy tutaj tajemniczego, wręcz 
alchemicznego procesu, wymy-
kającemu się racjonalnemu my-
śleniu. Ot, przykład najbardziej 
spektakularny, o którym już kie-

Artysta inżynier legenda
Rudy Van Gelder (1924-2016)
Jarosław Czaja 

jarczaja@poczta.onet.pl

dyś pisałem. Bodaj najsłynniej-
sza płyta jazzowa wszech cza-
sów to Kind Of Blue Milesa Davisa. 
Zna ją chyba każdy, nawet śred-
nio zainteresowany muzyką. Za-
dziwiające jest to, że prawie nikt 
nie wie, kto arcydzieło Milesa na-
grywał, ani w jakim konkretnym 
studiu. Inżynier stał się faktycz-
nie „niewidzialny”. Tymczasem 
prawie wszyscy wiedzą, kto reali-
zował A Love Supreme Coltrane'a, 
czy Out To Lunch Dolphy'ego. Mało 
tego, wiedzą nawet, gdzie te pły-
ty były nagrywane. Bo Rudy Van 
Gelder od początku, to jest od po-
czątku lat pięćdziesiątych XX wie-
ku, pracował u siebie, to jest we 
własnym, prywatnym studiu na-
graniowym, które najpierw znaj-
dowało się w domu jego rodziców 
w Hackensack, a potem przenio-
sło się do Englewood Cliffs. Wielu 
muzyków, ale także obserwatorów 
i fanów jazzu, twierdziło zawsze, 
że w „domowym” studiu Van Gel-
dera (zarówno w pierwszym, jak i 
w drugim) było to „coś”, trudne do 
określenia geniusloci, odróżniają-
ce to miejsce od wielu innych, na-
wet czasem lepiej wyposażonych 
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technologicznie „fabryk” do na-
grywania muzyki.

Dlatego to właśnie w studiu 
Rudy'ego Van Geldera powstała 
na przestrzeni prawie 70 lat (sic!) 
- pracował przecież prawie do sa-
mego końca! – największa liczba 
jazzowych arcydzieł, wydanych 
pod szyldem legendarnych wy-
twórni: Blue Note, Prestige, Verve, 
Impuls, CTI, High Note. Skończyła 
się pewna era, ale muzyka, którą 
rejestrował legendarny inżynier 
zostanie z nami, pewnie do końca 
naszego życia.

Chciałbym w tym miejscu podzię-
kować Ci Rudy, że byłeś z nami. 
Teraz zapewne rozmawiasz zno-
wu – jak za dawnych lat – o mu-
zyce ze starymi przyjaciółmi: Al-
fredem Lionem, Bobem Thielem, 
Johnem Coltrane'em, Milesem Da-
visem, Horacem Silverem i tyloma 
innymi...

Specjalny odcinek Złotej Ery Van 
Geldera, o Rudy’m Van Gelderze, w 
październikowym JazzPRESSie.
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Morte Plays – Anomalia

Anomalia to debiutancka płyta kwart etu Mort e 

Plays. Zespół wykonuje kompozycje lidera – gita-

rzysty Marcina Łukasiewicza. Taki też repert uar 

prawie w całości wypełnił Anomalię, z wyjątkiem 

zamieszczonego na niej utworu Four Milesa Da-

visa. Poza liderem zespół tworzą: Patryk Mott - 

saksofon tenorowy, Marek Styk - gitara basowa 

i Marek Wesołowski – perkusja. Muzycy Mort e 

Plays udzielają się również w wielu innych gru-

pach, nie tylko jazzowych (Hierodula / Marcin 

Łukasiewicz Quart et, MATE, Yes4Jazz, Peace of 

Mind, Lazy Chill Aft ernoon, Just Another Jazz 

Quart et, Blue Dreaming Cat, Day Aft er Day, Las 

Melinas). Płyta będzie miała premierę 23 wrześ-

nia i tego samego dnia odbędzie się koncert  

premierowy w zielonogórskim klubie Piekarnia 

Cichej Kobiety.

Mark Olbrich Blues Eternity & Toruń 
Friends – Toruń Rocks The Blues (HRPP 
Live Session)

Dorobek basisty Marka Olbricha powiększył się 

o kolejną “toruńską” płytę. Po wydanej w 2014 

roku, i wznowionej w tym roku na winylu, Live at 

Pamela Blues pojawił się album Toruń Rocks The 

Blues. Jest on efektem współpracy grupy Blues 

Eternity Marka Olbricha z toruńskimi muzykami: 

grającym na harmonijce wokalistą i jednocześnie 

liderem formacji Open Blues, Przemysławem Ło-

sosiem, perkusistą Nocnej Zmiany Bluesa – Grze-

gorzem Miniczem, klawiszowcem Igorem „Luku” 

Nowickim i wokalistką Asią Czajkowskią-Zoń. 

Wydawcą płyty, która swoją premierę miała 2 

września, jest HRPP Records.

Pod naszym patronatem
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pit dahm trio 
w/ harmen fraanje

CLUSTER ENSEMBLE
PLAYS

PHILIP GLASS

ZALEWSKA

www.gigicd.com | www.hevhetia.skDystrybucja w Polsce:

 Już 15 lat
przynosimy najlepszą muzyke

Perhaps there’s no more jazz, and all that’s left is improvised music, which draws its inspiration from the 
influences of our times, and history? Maybe that’s where the Holy Grail of creation should be sought? 
Somewhere between that which created us, and that which we create?
 
VARS&KAPER – DeconstructiON is not simply a melding of the roots of Polish jazz, deeply founded 
in the film music of two composers: Henryk Wars and Bronisław Kaper, often interpreted by giants such 
as Miles Davis and John Coltrane, with the music of here and now. These are not just ear-pleasing, 
pretty Slavic melodies, embellished with a stroke of modernity. This is also a search for common ground, 
between a DJ and the ambiance of acoustic instruments. A place where the contemporary groove and 
sensibilities of a piano trio don’t fight for a better tomorrow, but create a nexus between that which is 
past, and that which is modern. Like Yin and Yang. The great balance of Power.

1.Invitation (B.Kaper)  5:31
2.Along The Milky Way/Po Mlecznej Drodze (H.Wars)  11:27
3.While My Lady Sleeps (B.Kaper)  7:35
4.You Won’t Forget Me Now/Już Nie Zapomnisz Mnie (H.Wars)  7:31
5.Follow Me - Intro (B.Kaper)  1:50
6.Follow Me (B.Kaper)  7:39
7.All God’s Chillun Got Rhythm (B.Kaper)  4:12
8.Oh Sleep, My Love/Ach Śpij Kochanie (H.Wars)  9:54
9.Mister John/Panie Janie (H.Wars)  6:50
10.Ninon - Canto (B.Kaper)  1:11
11.Ninon (B.Kaper)  4:10
12.While My Lady Sleeps (Radio Edit) (B.Kaper)  3:34

PAWEŁ KACZMARCZYK – piano
MACIEJ ADAMCZAK – double bass
DAWID FORTUNA – drums
MR. KRIME – WOJCIECH DŁUGOSZ – Turntablism & electronics

Booking and management: www.pawelkaczmarczyk.com

Photo & Graphic design: Maciej Plewiński

Produced by Paweł Kaczmarczyk & Jan Smoczyński
Executive producer: Wojciech Kłeczek, © & Hevhetia 2016, HV 0126-2-331 For promotional use only. Not for sale. 
All rights reserved. Unauthorized copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of this recording prohibited.

CMYK LOGA:
C=0 M=70 Y=100 K=0
In case of grayscale CD:
50% black
If just Pantone color is used:
any Pantone color
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1. WELL, YOU NEEDN’T (T. Monk – M. Ferro) 3:53
2. RHYTHM-A-NING (T. Monk – J. Hendricks) 3:23
3. ASK ME NOW (T. Monk – J. Hendricks) 4:55
4. I MEAN YOU (T. Monk – J. Hendricks) 4:22
5. EPISTROPHY (T. Monk ) 5:43
6. BLUE MONK (T. Monk – A. Lincoln) 4:16
7. ROUND MIDNIGHT (T. Monk – B. Hanighen) 6:09
8. IN WALKED BUD (T. Monk – J. Hendricks) 3:46
9. MONK’S DREAM (T. Monk – J. Hendricks) 4:27
10. STRAIGHT NO CHASER (T. Monk – J. Hendricks) 4:31

Damiecka | Bertazzo-Hart | Urowski | Allen

MONK’S 
MIDNIGHT

producer – Ilona Damiecka
mixed by Paul Rutschka

cover – Marcin Jacobson
cover photo – Iwona Krzyszton

inside photo – Anna Maria Biniecka
recorded at Nord Audio Studio – Poland

on August 5 – 6, 2015

M
O

N
K’S M

ID
N

IG
H

T  D
a

m
ie

c
ka

 Be
rta

zzo
-H

a
rt &

 C
o

.

Produced by Ilona Damiecka. Executive producer Ján Sudzina.
 © &  Hevhetia 2016, HV 0128-2-331, SOZA/BIEM, All rights reserved. 
Unauthorized copying, hiring, lending, public performance and 

broadcasting of this recording prohibited.

Pawel Urowski (Poland) – double bass
Francesca Bertazzo-Hart (Italy) – guitar, vocal
Ilona Damiecka (Poland) – grand piano, vocal

Eric Allen (USA) – drums

thanx
Marcin Jacobson, Krzysztof Modelski, Tadeusz Zielke

Produced by Jorgos & Antonis Skolias. 
Executi ve producer Ján Sudzina. © &  Hevheti a 2016, HV 0101-2-331  
SOZA / BIEM, All rights reserved. Unauthorized copying, hiring, lending, public performance 
and broadcasti ng of this recording prohibited.
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TOP  
NOTE

Paweł Kaczmarczyk Audiofeeling Trio 
& Mr. Krime 
– Vars & Kaper Deconstruction
Cieszy mnie, że od pewnego czasu polscy muzycy coraz chętniej 
sięgają po utwory naszych nieco zapomnianych kompozytorów. 
Znakomici autorzy, jak choćby Henryk Wars i Bronisław Kaper 
są na nowo odkrywani przez rodzimych muzyków, a dzięki temu 
także przez słuchaczy. I nie jest to już tylko wciśnięte do reper-
tuaru On Green Dolphin Street. Warto przypomnieć sobie i świa-
tu, że wspomniani wcześniej twórcy są składnikiem także, a może 
przede wszystkim, Wielkiego Śpiewnika Polskiego, a nie tylko Great 
American Songbook.

Teraz na tapetę wziął dzieła wspomnianych tu kompozytorów Pa-
weł Kaczmarczyk. Bardzo mnie to ucieszyło, gdyż niezwykle po-
ważam twórcze działania tego pianisty. Na wydanej przez Hevhe-

Hevhetia, 2016 / www.hevhetia.com
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Ta dekonstrukcja Warsa i Kapera 
okazała się świetnym pomysłem, ze 
znakomitym wykonaniem

Krzysztof Komorek 

donos_kulturalny@wp.pl

tię płycie, obok tria nieoczekiwa-
nie pojawił się Mr. Krime (Woj-
ciech Długosz), pionier rodzimego 
turntablizmu. Tu operujący także 
wszelakiego rodzaju elektroniką. 
To spowodowało, że zacząłem pod-
chodzić do tych nagrań, niczym 
przysłowiowy pies od jeża. Nie po-
trafiłem zaakceptować i przywyk-
nąć do zestawienia Wars-Kaper-DJ. 
Wreszcie płyta zagościła w moim 
odtwarzaczu i... na długo go nie 
opuściła. To, co w pierwszym mo-
mencie budziło moje wątpliwości,  
okazało się pomysłem rewelacyj-
nym.

Mr. Krime korzystał ze swojego ko-
ronnego instrumentu w sposób 
subtelny i delikatny, nie dominu-
jąc nad jazzowym triem. Udało się 
uniknąć sytuacji, w której charak-
terystyczne ślizgi i trzaski turn-
tablizmu, stałyby się artystycznym 
zgrzytem. Walorem dodatkowym 

udziału Mr. Krime’a są elektroniczne wstawki frag-
mentów filmów, z których zapożyczono interpreto-
waną na płycie muzykę. Idea ta pozwoliła umieś-
cić utwory w kontekście kinowych dzieł, z których 
się wywodzą, odświeżyć, czy wręcz przypomnieć 
te powiązania, a także pośrednio oddać hołd twór-
com X Muzy. Filmowe cytaty użyte zostały dość róż-
norodnie. Świetnie wpasowały się jako żartobliwy 
opis Już nie zapomnisz mnie, czy też jako komentarz 
do przekornej interpretacji Panie Janie. Całkiem po-
ważnie wybrzmiały w Po Mlecznej Drodze.

Przy okazji tego tytułu warto zatrzymać się nad 
wyborem nagrań dokonanym przez Pawła Kacz-
marczyka. Po Mlecznej Drodze jest ilustracją do fil-
mu Wielka droga, dokumentującego wojenne losy 
Polaków, którzy poprzez kampanię wrześniową i 
syberyjskie łagry, dotarli do Armii Andersa i w jej 
składzie walczyli na froncie włoskim. Film nakrę-
cony w 1946 roku, siłami Ośrodka Kultury i Prasy II 
Korpusu Polskiego, przy wsparciu włoskiego studia 
Cinecittà, przez przebywające na emigracji znako-
mitości naszego przedwojennego kina, był jedno-
cześnie wyrazem marzenia – jak się później okaza-
ło niespełnionego – o powrocie do wolnej Polski.
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Gazeta internetowa
poświęcona jazzowi
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fot. Kuba Majerczyk

Monika Borzym
Ja tu tylko śpiewam

Rozmowy:
Wojtek Justyna

Greg Osby
Mateusz Smoczyński

TOP NOTE
Sefardix

– Oleś Brothers
& Jorgos Skolias

– Maggid

Take 5,
czyli 5 pytań do

Wojciecha Jachny

to, kontynuowanym przez kolejne 
dziewięćdziesiąt sekund tej prze-
pięknej jazzowej ballady. Ta dekon-
strukcja Warsa i Kapera okazała 
się świetnym pomysłem, ze znako-
mitym wykonaniem.

Warto także zwrócić uwagę na 
koncertową odsłonę tego projek-
tu, z udziałem VJ-a (relacja z jedne-
go z występów – w słowackich Ko-
szycach – ukazała się w lipcowym 
numerze JazzPRESSu), gdzie jeszcze 
dobitniej widać nowatorstwo i wi-
zjonerstwo opisywanej tu propo-
zycji. Panie Pawle, panie Pawle, już 
nie zapomnę Cię – tak pozwolę so-
bie spuentować dzieło Pawła Kacz-
marczyka i jestem pewien, że kolej-
ni słuchacze tej płyty przyłączą się 
do tego zawołania.

Powróćmy jednak do opisywane-
go tu wydawnictwa. W klimat pły-
ty znakomicie wprowadza Invita-
tion, zarówno tytułem, jak i cieka-
wą prezentacją wszystkich akto-
rów tego muzycznego przedstawie-
nia. Zwraca uwagę perkusyjno-for-
tepianowe zakończenie Follow Me, 
z dwuminutowym popisem Dawi-
da Fortuny. Przyciąga senne i bar-
dzo spowolnione Ach śpij kochanie, 
z oryginalną solówką basu potrak-
towanego smyczkiem. Kapitalnie 
brzmi solo Pawła Kaczmarczyka w 
Panie Janie oraz fi nał tego utworu z 
użyciem wokalnego cytatu z fi lmo-
wego wykonania. Zachwyca koń-
czący płytę utwór Ninon z repertu-
aru Jana Kiepury. Tutaj podzielo-
ny na dwie części: z kolejnym po-
pisem Macieja Adamczaka w so-
lowym, minutowym Ninon-Can-

Maj 2016
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fot. Kuba Majerczyk

Dominik Strycharski
Pomiędzy gadającym 

i martwym instrumentem

Rozmowy:
Szymon Mika

Per Oddvar Johansen
Nikola Kołodziejczyk

TOP NOTE
Paweł Niewiadomski 

Quartet – Introduction

Take 5,
czyli 5 pytań 

do ELMY

Dominik Strycharski
Pomiędzy gadającym 

i martwym instrumentem

Miles Around

Filip Łobodziński 
 Moja osobista 
szafa grająca

CZERWIEC 2016
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fot. Kuba Majerczyk

Rozmowy:
Tomasz Dąbrowski 

Paweł Kaczmarczyk

TOP NOTE
Szymon Mika Trio

– Unseen

Take 5,
czyli 5 pytań do

Rafała
Gorzyckiego

Maciej Maleńczuk 
Najchętniej grałbym na 

wszystkim

We Remember Zbiggy
– 70 rocznica urodzin 

Zbigniewa Seifert a

→  Z  A R C H I W U M  J A Z Z P R E S S U  /  W W W . J A Z Z P R E S S . P L
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Myślę, że wprowadzenie, w po-
staci przybliżenia sylwetki Jor-
gosa Skoliasa możemy sobie po-
minąć. Nie będę też pisał o mo-
jej atencji dla jego dokonań, bo na 
łamach JazzPRESSu dawałem jej 
wyraz już niejednokrotnie. Tym 
razem mamy jednak do czynienia 
ze swego rodzaju kumulacją – Sko-
lias x 2!

Płytę Kolos Jorgos Skolias nagrał 
z synem Antonisem – perkusistą. 
Muzycy występują w duecie – ma-
teriał rzeczywiście wypełniają wy-
łącznie dźwięki ludzkiego głosu i 
instrumentów perkusyjnych. Jed-
nak tych dźwięków jest zaskaku-
jąco dużo. Wokal Jorgosa jest często 

Jorgos Skolias & Antonis Skolias – Kolos

Piotr Rytowski 

rytowski.jazz@gmail.com

przetwarzany, zapętlany, nakłada-
ny na siebie w kolejnych ścieżkach. 
Antonis, poza klasycznym zesta-
wem, używa także innych perku-
sjonaliów. Dzięki temu przestrzeń 
dźwiękowa jest optymalnie zapeł-
niona.

Wokalista śpiewa w języku gre-
ckim (między innymi fragmenty 
piosenek tradycyjnych oraz teks-
ty greckiego poety, Konstandino-
sa Kawafisa) oraz wokalizuje, wy-
korzystując przy tym różne, opa-
nowane przez siebie techniki śpie-
wu. Gra Antonisa jest pełna ener-
gii, ukazuje różnorodny koloryt 
brzmienia perkusji. To bez wątpie-
nia bardzo sprawny, młody perku-
sista. Pytanie tylko: czy to wystar-
czy, aby zbudować całą warstwę in-
strumentalną płyty? 

Trudno uciec od skojarzeń z pły-
tami zespołu Sefardix, na któ-
rych Skolias występował w towa-
rzystwie braci Olesiów. Co prawda, 
tam, poza perkusją mieliśmy jesz-
cze kontrabas, ale słychać było wy-
raźnie, że całe trio na równych pra-
wach snuło opowieść i budowa-
ło świat, który wciągał słuchacza. 
W przypadku Kolosa Antonis peł-
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ni jednak bardziej rolę akompania-
tora. Być może potrzebuje jeszcze 
trochę czasu, doświadczeń, aby grą 
na perkusji opowiadać swoje włas-
ne historie. Młody Skolias nadrabia 
to jednak temperamentem, żywio-
łowością i solidną techniką, dzię-
ki czemu płyty słucha się z dużą 
przyjemnością.

Podobnie, jak w przypadku Sefar-
dixa, mam jedynie niedosyt zwią-
zany z brakiem zrozumienia gre-
ckich tekstów. Skolias swoim śpie-
wem sprawia wrażenie, że mogą 
to być fascynujące opowieści, dla 
większości słuchaczy pozostają 
one „jedynie” wspaniałymi woka-
lizami.

Pobierz aplikację
mobilną

Oceń aplikację, zostaw swoją opinię   WWWWW
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Fundacja Słuchaj, 2016 / www.sluchaj.org

Marcin Olak to gitarzysta skutecz-
nie broniący się przed jednoznacz-
nym zaszufladkowaniem. Równie 
sprawnie porusza się w jazzie, jak 
i w muzyce współczesnej. Świad-
czą o tym między innymi występy 
na tak różnych wydarzeniach jak 
Warsaw Summer Jazz Days, War-
szawska Jesień czy typowo gitaro-
we Guitar City. Tym razem na za-
mówienie festiwalu Nowa Muzyka 
Żydowska Olak zagłębił się w ob-
szar tradycyjnej muzyki Żydów z 
regionu Besarabii, czyli historycz-
nej krainy, leżącej na pograniczu 
obecnej Ukrainy i Mołdawii.

Zadanie ciekawe acz niełatwe, po-
nieważ temat nowych interpreta-
cji muzyki żydowskiej jest od przy-
najmniej kilku lat dosyć mocno 

eksploatowany – zajmowali się nim, między inny-
mi, Trzaska, Rogiński, ich formacje: Cukunft, Sho-
far, Ircha oraz bracia Olesiowie. Jak nowa płyta Ola-
ka odnajduje się w tym doborowym towarzystwie? 
Bez wątpienia to ciekawe wydawnictwo, na którym 
nie brakuje pięknych, śpiewnych tematów, intere-
sujących pomysłów interpretacyjnych i różnorod-
ności brzmienia gitar lidera. Płyta, moim zdaniem, 
jest jednak nierówna. Obok świetnych, zagranych z 
pazurem kompozycji, takich jak Shabes Nign poja-
wiają się fragmenty, w których ewidentnie braku-
je emocji – zarówno po stronie wykonawców, jak i 
(przynajmniej w moim przypadku) odbiorców.

Całość jest zbyt stonowana, a przecież w muzyce ży-
dowskiej, nawet tej najspokojniejszej, na ogół skry-
wają się głębokie, silne uczucia. Z drugiej strony, 
może być to zachętą dla tych, którzy poszukują spo-
kojnej, ciekawej muzyki gitarowej, a nie nowych 
interpretacji żydowskich motywów.

Z tą płytą jest trochę jak z kuchnią żydowską. Cie-
kawe zestawienia smaków, orientalne nuty aroma-
tyczne… tyle że czasem robi się za słodko. Z pewnoś-
cią wielu smakoszom (i słuchaczom) to odpowia-
da. Ja też nie stronię od tego typu specjałów, ale nie 
wracam do nich zbyt często.

Płyta jest kolejną pozycją wydaną przez prężnie 
działającą Fundację Słuchaj. W jej nagraniu lide-
rowi towarzyszyli: Patryk Zakrocki na altówce, Ma-
ciej Szczyciński na kontrabasie i Krzysztof Szmań-
da na perkusji.

Marcin Olak Quartet – Bessarabian Journey

Piotr Rytowski 

rytowski.jazz@gmail.com
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SV Stone, 2016 / www.magbalay.com

„Kiedy zaczyna się słuchać włas-
nych myśli, można iść naprzód”. To 
słowa wokalistki Mag Balay, które 
wypowiedziała podczas jednego z 
wywiadów, a kontekstem dla nich 
były góry – jest z nimi mocno zwią-
zana, uwielbia tam spędzać czas. 
Jednak pasują także do muzyki, 
którą tworzy wsłuchana w siebie, 
ale pewnie stąpająca naprzód ko-
bieta. Czasami powoli i spokojnie, 
czasami bardzo dynamicznie, a na-
wet gwałtownie tka dojrzałą, prze-
myślaną siatkę dźwięków i emocji.

No Borders to jej pierwszy krążek. 
Zawiera osiem utworów, z czego 
tylko jeden nie jest autorski lub nie 
powstał z jej udziałem. Płyta jest 

pokazem wrażliwości i możliwo-
ści debiutującej artystki. Mag uka-
zuje nam, jak wiele  muzycznych 
rejonów leży w kręgu jej zaintere-
sowań, nie mówiąc o tym, do cze-
go jest zdolny jej głos. Albumu nie 
da się sklasyfikować jako stricte 
jazzowego, zdecydowanie wymy-
ka się też wszelkim próbom szu-
fladkowania. Jest to na pewno mu-
zyka zgodna z wrażliwością samej 
wokalistki oraz eksperyment, któ-
ry łączy pozornie odległe od siebie 
gatunki. Dla Mag nie ma bowiem 
żadnych granic, etykiet mówią-
cych, że pewnych rzeczy ze sobą 
łączyć nie wypada lub nie wolno. 
W jej muzycznym świecie wszyst-
ko jest możliwe, a szukając własne-
go brzmienia i czerpiąc inspiracje 
z wielu źródeł, na nowo i po swoje-
mu układa dźwiękowe puzzle.

W nagraniu płyty wzięło udział 
sporo muzyków, jednak najważ-
niejsi to: pianista Michał Wierba 
oraz producent Szymon Piotrowski 
odpowiedzialny nie tylko za elek-
tronikę i partie perkusji, ale też za 
studyjną realizację i miks albu-
mu. W poszczególnych utworach 
pojawia się wielu innych artystów, 
którzy wzbogacili materiał swo-

Mag Balay – No Borders

Mery Zimny 

maria.zimny@gmail.com
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im brzmieniem, jednak to ta dwój-
ka tworzy trzon zespołu i to z nimi 
wokalistka przez ostatnie dwa lata 
pracowała nad albumem. Ten dłu-
gi okres przełożył się na brzmienie 
i koncepcję krążka – mocno prze-
myślaną. Najwcześniejszy utwór 
– Mavra powstał jeszcze przed tą 
współpracą, bo w 2013 roku, jako 
dzieło Mag i Tomasza Borucha. Dla 
wokalistki był to songwriterski de-
biut, który postanowiła kontynuo-
wać.

Mag umiejętnie łączy wiele róż-
nych inspiracji. Wspomniany 
utwór Mavra powstał pod wpły-
wem fascynacji światem mitolo-
gii, a konkretnie chodzi o mit cy-
pryjski. Pradawne podania i du-
chowość to rzeczy, które znajdują 
się w kręgu jej zainteresowań, do-
datkowo zgłębiała je na studiach 
teatrologicznych. Mavra to tylko je-
den z utworów, który w pełni od-
zwierciedla te fascynacje. Z kolei w 
pięknym The Girl Trapped in a Pearl 
ciężko uwolnić się od wrażenia, że 

osoba, która to napisała jest zwią-
zana z teatrem. To opowieść, któ-
rej Mag nadała bardzo wciągają-
cą i przejmującą dramaturgię. Au-
torskie kompozycje wieńczy zna-
ny, jazzowy standard Afro Blue, któ-
remu zespół nadał zupełnie nowe, 
trochę zaskakujące i alternatywne 
oblicze.

Na różnorodność inspiracji i eklek-
tyzm rodzajowy albumu pewnie 
nie bez wpływu pozostały miejsca, 
w których powstawał. Nagrania 
odbywały się zarówno w Polsce, 
jak i w Norwegii, a część materia-
łu przygotowywana była także w 
Kanadzie. Do tej różnorodności do-
brze pasuje tytuł krążka – No Bor-
ders. Wokalistka pragnie, by każ-
dy odnalazł na jej płycie dla siebie 
coś, co, jak powiedziała w jednym 
z wywiadów, będzie mógł zanucić 
w tramwaju. Wszystko w myśl za-
sady, że „w muzyce nie ma granic, 
to my wciąż staramy się je wyzna-
czać.” I to zdanie chyba najlepiej 
podsumowuje debiut Mag Balay.

aF L P w w w . j a z z p r e s s . p l
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Madame Jean Pierre, 2016 
www.damajeanpierre.pl

Czy ktoś tu tęskni za klasycznym, 
jazzowym śpiewaniem? Czy na-
zwisko Carmen McRae coś jesz-
cze komuś mówi? Jeśli tak, to spie-
szę z dobrą wiadomością. Otóż, na 
rynku pojawił się debiutancki krą-
żek rodzimej formacji Madame 
Jean Pierre, który w absolutnie nie-
udziwniony sposób przypomina 
stare, dobre, śpiewane jazzowe kli-
maty.

Wokalistka Joanna Markowska z 
gracją i artystycznym umiarkowa-
niem snuje uspakajające historie, 
rasowo brzmiąc po angielsku, a po 
polsku zahaczając o muzyczne re-
jony Doroty Miśkiewicz. Jestem fa-
nem jazzowego śpiewania po pol-

Madame Jean Pierre – Lete

Wojciech Sobczak-Wojeński 

wsimply@o2.pl 

sku, a więc szczególnie doceniam 
polskojęzyczny materiał autorski 
(Zieleń, Kakadu, Noce Równoległe). 
Piosenki, jak na dobry smooth jazz 
przystało, są zaaranżowane i wy-
produkowane w wyrafinowany 
sposób. Mimo ogólnej aury błogie-
go spokoju, jest tutaj miejsce na ła-
godnie rozkołysane partie solowe 
gitary i saksofonu, jak i partie śpie-
wane scatem.

U Markowskiej podoba mi się 
wspomniane umiarkowanie – 
skromność w doborze środków 
wyrazu, wyczuwalne poszanowa-
nie do tradycji kunsztu jazzowego 
wokalu, pielęgnowanie przestrzeni 
między wokalem a muzyką. Muzy-
ką, która również pozostaje wierna 
wymogom stylistycznym, nie stara 
się redefiniować czegokolwiek. 

To miłe, że tego typu płyty powsta-
ją w naszym kraju, gdyż istnieje na 
to niechybnie zapotrzebowanie. 
Innymi słowy – jest do wypełnie-
nia nisza. Polskie, oryginalne pio-
senki utrzymane w takim klima-
cie, niekrzykliwe, nieprzeintelek-
tualizowane (nie musi być to za-
raz poezja śpiewana!) i kojące zna-
lazłyby na pewno wzięcie – zarów-
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no na występach live, jak i na pły-
tach uprzyjemniających wieczory 
przy winku i świecach.

Tytułem wyjaśnienia – nie chcę 
niniejszym opisem odbierać tej 
muzyce ambitności, broń Boże! 
Czasem im prostsza i przyjemniej-
sza, tym trudniej ją zrobić. Mada-
me Jean Pierre (skądinąd, może 
pokuszą się Państwo o davisowski 
Jean Pierre w wersji wokalnej?) to 
świadomi, osłuchani artyści, któ-
rzy swoją grą uprzyjemniają życie 
i przypominają, że jazz może być 
słodki, intymny, nieangażujący 
(w dobrym tego słowa znaczeniu). 
Bo w pewnych momentach życia 
warto skupić się na innych spra-
wach, a muzyka… niech gra.

Transmisje koncertów 
z 12on14JazzClub 
w piątki od g. 20:00 
w RadioJAZZ.FM 
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Maciej Kądziela – The Taste of the World

Jakub Krukowski 

j.krukowski@op.pl

Multikulti Project, 2016 / www.multikulti.com

„Suma doświadczeń” – tak Maciej 
Kądziela określa swój drugi au-
torski album. Sam tytuł sugeru-
je zresztą, że jest to twórczość wy-
nikająca z osobistych obserwacji 
świata. Saksofonista mieszka w Ko-
penhadze, gdzie powołał polsko-
-szwedzki kwartet złożony z Ar-
tura Tuźnika (fortepian), Johanne-
sa Vahta (kontrabas) oraz Olle Der-
nevika (perkusja). Gościem spe-
cjalnym na płycie jest saksofonista 
Grzech Piotrowski.

Bez wątpienia największą war-
tością płyty są oryginalne kom-
pozycje. Słychać, że Kądziela (au-
tor wszystkich dziesięciu utworów) 
na swojej drodze twórczej zetknął 

się z przeróżnymi muzycznymi in-
spiracjami. Daje się odczuć wpływ 
tradycji skandynawskiej, jednak 
artysta nie ogranicza się wyłącz-
nie do jednej estetyki. Warto przy-
wołać wielowarstwowy utwór Ro-
ver. Otwierające saksofonowe solo 
tylko pozornie wprowadza spokoj-
niejszy nastrój. Już po chwili kom-
pozycja przyspiesza, ewoluując w 
kierunku pełnej pasji improwiza-
cji. Podobnie jest na No Shit, w któ-
rym co chwilę zmienia się tempo 
granej muzyki.

22 czerwca w poznańskim klubie 
Czarny Kot, miałem okazję uczest-
niczyć w premierowym koncer-
cie promującym płytę. Było to wy-
darzenie dość spontaniczne, stąd 
inny skład zespołu – z pierwotne-
go, poza liderem, usłyszeliśmy je-
dynie Johannesa Vahta. Po póź-
niejszym przesłuchaniu albumu 
wiem, jak duży wpływ na charak-
ter tamtego wykonania miał piani-
sta Kamil Piotrowicz. Nie chcę po-
równywać go z Tuźnikiem, obaj są 
znakomitymi instrumentalistami, 
jednak to Piotrowicz swoją grą na-
dał materiałowi dodatkowego ko-
lorytu. Partie Grzecha Piotrowskie-
go podczas występu na żywo ode-
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grał Jakub Skowroński. Gra obu 
saksofonów z kończącego występ 
My Beautiful Song podobnie, jak na 
albumie, to fragment, o którym nie 
sposób zapomnieć.

Zarówno płytę, jak i serię zapowia-
danych koncertów z całą odpowie-
dzialnością polecam wszystkim. 
Nagrany materiał jest bardzo cie-
kawy, na żywo zaś odważnie in-
terpretowany, w różnych zestawie-
niach personalnych. Maciej Ką-
dziela to wciąż młody muzyk, któ-
ry swoją najnowszą produkcją po-
kazuje szerokie spektrum możli-
wości zarówno kompozytorskich, 
jak i instrumentalnych. Udowad-
nia, że jeszcze wiele ciekawego mo-
żemy spodziewać się po jego twór-
czości.

fot. Kuba Majerczyk, Piotr Gruchała

Każdy festiwal może mieć swój 
JazzPRESS...

Maciej 
Kądziela na 

festiwalu Jazz 

Wolności

→
dział 

KONCERTY
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Allegro Records, 2015 
www.allegrorecords.com

Przemek Dyakowski i Take It 
Easy. O czym tu w zasadzie pi-
sać? Wszystko wiadomo! Wiado-
mo, że swing, że weteran, że subtel-
ne brzmienie tenoru, które Stana 
Getza nie przyprawiłoby o mdło-
ści, że każdy album tej formacji to 
godzinka jazzowego chillu i dobre-
go humoru. Na mnie przynajmniej 
tak działa ta muzyka, w której nie 
zauważam ani śladu napięcia, a 
właśnie zachodni, dystyngowany 
luz i tradycyjny, bezbłędny jazzowy 
sound.

Aranżacje to miód dla uszu, a 
szczególnie cudownie oldschoolo-
wo współbrzmiewa wibrafon (Do-
minik Bukowski) i organy (Artur 

Jurek). Wokalistka Joanna Knit-
ter swym łagodnym, choć wyrazi-
stym głosem doskonale współgra z 
„przedwojennym” – jakby to okre-
ślił Maciej Maleńczuk – brzmie-
niem saksu. W materii kompozy-
cyjnej znajdziemy ballady, szyb-
sze swingowe numery, z lekka la-
tynizujące (jak u Getza) opowieści 
– wszystko to sensownie uporząd-
kowane w absolutnie nieangażują-
cą (w dobrym tego słowa ujęciu) ca-
łość – wprost idealną na letni wie-
czór.

Ta muzyka jest jeszcze bardziej 
swobodna, dlatego że jest grana „na 
żywo”. Z rozmarzonego klimatu, 
wybija mnie jedynie ostatnia kom-
pozycja (Oblivion), w której specjal-
ny gość projektu, Hanna Banaszak, 
snuje ni to jazzową, ni to operową 
narrację. Utwór ten, krótko mó-
wiąc, nie pasuje do całego koncer-
tu, ale szacunek legendarnej woka-
listce, rzecz jasna, należy się.

Myślę, że jazzfanów z większym 
stażem nie muszę tu usilnie zapo-
znawać z sylwetką Dyakowskie-
go, czy też charakteryzować styl 
jego muzycznych eksploracji. Now-

Przemek Dyakowski 
– Take It Easy IV – Swing!
Wojciech Sobczak-Wojeński 

wsimply@o2.pl
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szych słuchaczy mogę zachęcić 
do sięgnięcia po Take It Easy, jeże-
li w obszarze ich zainteresowań 
leży, oczywiście, swing, jak i rów-
nież chcieliby czerpać z najbardziej 
sprawdzonych patentów. Choć zda-
wać by się mogło, że muzyka ta trą-
ci myszką, wciąż jest to kopalnia 
pomysłów, szkoła jazzowego szny-
tu – w obszarze partii solowych, jak 
i współgrania całego zespołu. 

Lubię w takie klimaty się czasa-
mi zagłębiać, bo, jeżeli czytają Pań-
stwo uważnie moje teksty, dosyć 
mam hałasu, wyważania otwar-
tych drzwi i przenoszenia jazzu na 
pola, które z gatunkiem tym nie-
wiele mają wspólnego. Tutaj przy-
najmniej wiemy o co chodzi i tej 
muzyki pomylić z inną się nie da. 
To już coś, w dzisiejszych czasach, 
prawda?

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

t.
 K

u
ba

 R
ep

le
w

ic
z

aF L P

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

mailto:jazzpress@radiojazz.fm
https://www.facebook.com/JazzPRESSpl
https://twitter.com/JazzpressPL
https://pl.pinterest.com/jazzpress/
http://jazzpress.pl/


36| Płyty / Recenzje 

Pawlik Relations, 2016 
www.pawlikrelations.pl

Najnowsze wydawnictwo Włodka 
Pawlika to kontynuacja stylu sym-
fonicznego, tożsamego z nagrodzo-
nym Grammy albumem Night in 
Calisia (2012). Pianista w 4 Works 4 
Orchestra dał wyraz swojemu za-
interesowaniu muzyką współczes-
ną. W przeciwieństwie do Night in 
Calisia, harmonie tego albumu po-
wstały głównie z eksploracji tech-
nik, form oraz aparatu wykonaw-
czego typowego dla muzyki po-
ważnej.

Materiał płyty 4 Works 4 Orchestra 
otrzymał otoczkę estetyki postro-
mantycznej. Liryzm, kantyleno-
wość melodii oraz traktowanie or-
kiestry symfonicznej w sposób 

koncertujący i dialogujący zapew-
nia wrażenie eufonii, przejrzysto-
ści i komunikatywności tej mu-
zyki, która przy tym nie bazuje na 
prostocie i braku wysublimowa-
nia, a wręcz przeciwnie – zachwy-
ca zabiegami instrumentacyjnymi 
i wirtuozowskimi zwrotami.

Wydawnictwo jest echem koncertu 
Włodka Pawlika, który odbył się na 
54. odsłonie muzycznego festiwa-
lu w Łańcucie, w 2015 roku. Wtedy 
to, laureat Grammy wraz z Myśle-
nicką Orkiestrą „Concertino”, spro-
wadził aurę improwizacji i nie-
sztampową, jazzową harmonię do 
konwencji festiwalowej, zdomino-
wanej przez muzykę poważną. Wy-
stęp był dla muzyków na tyle uda-
ny, że Włodek Pawlik wraz z dyrek-
torem artystycznym orkiestry, Mi-
chaelem Maciaszczykiem postano-
wili wejść do studia i wydać płytę z 
repertuarem koncertowym. Zdecy-
dowali się na przeznaczone na or-
kiestrę, wcześniejsze kompozycje  
Pawlika. Pomysł został ostatecz-
nie zrealizowany w czerwcu tego 
roku, przy udziale związanego ze 
Studiem Polskiego Radia S4, wybit-
nego reżysera dźwięku, Leszka Ka-
mińskiego.

Włodek Pawlik – 4 Works 4 Orchestra

Anna Piecuch 

anna.paulina.piecuch@gmail.com
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4 Works 4 Orchestra można wpisać 
w konwencję tak zwanego trzecie-
go nurtu. Kompozytor – jak wspo-
mniał – starał się osiągnąć kon-
takt ze słuchaczem. Nawiązał do 
idiomu muzyki współczesnej, lecz 
nie spod znaku twórczości awan-
gardowej i przeintelektualizowa-
nej, ale bazującej na estetyce epo-
ki romantyzmu, co potwierdza-
ją podjęte formy koncertu forte-
pianowego i wiolonczelowego Cel-
lomania oraz śpiewność i uchwyt-
ność melodii.

Miano „Horowitza jazzu” – jakie 
wielokrotnie krytyka zagranicz-
na przypisywała Pawlikowi – w 
tym wydawnictwie z pewnością 
znajduje uzasadnienie. Wirtuozo-
stwo pianistyczne artysty szcze-
gólnie uwidoczniło się w II Kon-
cercie fortepianowym. Jego klasycz-
ne wykształcenie (ukończył klasę 
fortepianu klasycznego w Akade-
mii Muzycznej w Warszawie pod 
okiem Barbary Hesse-Bukowskiej), 
słychać w kadencji części pierw-
szej, zdominowanej przez sznur 
skomplikowanych technicznie fi-
guracji akordowych, wyjętych ni-
czym z romantycznego koncertu 
typu brillante.

Drugim – pod względem formy – koncertem, jest na 
płycie kompozycja Cellomania. Kompozytor prze-
znaczył ją dla wiolonczelisty i jednocześnie swoje-
go syna, Łukasza. Jest ona  grą z konwencją, prowa-
dzoną w lekkim, momentami groteskowym, tonie. 
W dziele tym Pawlik ujawnił swoje oblicze postmo-
dernisty i żonglera stylistyk. Początek utrzymany 
został w idiomie ludowym. Obecne są w nim tak-
że powiązania z muzyką filmową. Koda kompozy-
cji to z kolei improwizacja solisty i pianisty na fun-
damencie rytmiki flamenco.

Zwroty ludowe, a dokładniej inspiracje folklorem 
świętokrzyskim i tatrzańskim, uobecniły się także 
w kompozycji We Are From Here, będącej fantazją 
z dwoma improwizującymi i wirtuozerskimi forte-
pianami (w pierwszej prezentacji utworu towarzy-
szył autorowi Artur Dutkiewicz, w nagraniu jed-
nak zastąpił go syn kompozytora – Łukasz Pawlik). 
Znalazły się w niej ponadto nawiązania do rytmi-
ki swingu, salsy i samby, realizowane przez jazzo-
wy kontrabas (Paweł Pańta) i perkusję (Cezary Kon-
rad).

Różnorodność dyspozycji instrumentów potwier-
dza Puls 11/8 – fantazja na flet i orkiestrę smyczko-
wą. Partię solową wykonała w tym utworze Nata-
lia Jarząbek – młoda, utalentowana flecistka (obec-
nie studentka Akademii Muzycznej w Krakowie). 
Utwór ten potwierdza bogaty krąg inspiracji Paw-
lika, który objął muzykę Dalekiego Wschodu, a do-
kładniej sztukę gry na japońskim flecie shakuha-
chi. Warto wspomnieć o samym wyborze wyko-
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nawców – młodych i debiutują-
cych (dla Orkiestry Myślenickiej to 
pierwszy wydawniczy krok) – któ-
ry okazał się pięknym gestem, ist-
niejącego od dawna na rynku ar-
tysty. Wszystko po to, by wypromo-
wać zdolnych muzyków, zwłaszcza, 
że Concertino  uważana jest obec-
nie za jedną z najbardziej obiecu-
jących młodych orkiestr kameral-
nych w Polsce.

Włodek Pawlik swym najnowszym 
albumem dowiódł, że nawet przy 
mnogości nawiązań stylistycznych 
można uzyskać jednorodność, spój-
ność i, przede wszystkim, własny, 
oryginalny język muzycznej wy-
powiedzi. 4 Works 4 Orchestra jest 
potwierdzeniem wielkiej erudycji, 
otwartości na konwencje, a także 
wielkiego profesjonalizmu i wir-
tuozerii muzyka, który w pozornej 
przystępności swej muzyki ukry-
wa wielki kunszt warsztatowo-wy-
konawczy. 

Sztuką jest dotrzeć do wielu – za-
równo do zwolenników muzyki 
elitarnej, jak i do odbiorców mu-
zyki mniej wymagającej. Tę sztu-
kę opanował Włodek Pawlik już 
przy Night in Calisia i kontynuuje 
ją nadal.

Każdy festiwal może mieć swój 
JazzPRESS...

fot. Kuba Majerczyk, Lech Basel, Piotr Gruchała
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Najnowsze wydawnictwo Krzysz-
tofa Herdzina – wybitnego piani-
sty, kompozytora i aranżera jazzo-
wych sław, takich jak Anna Maria 
Jopek, Lora Szafran i Mieczysław 
Szcześniak – to apoteoza polskości 
w wielkim stylu. Album naznaczo-
ny został aurą legendarnego, lon-
dyńskiego Abbey Road Studio. To 
tam w ciągu dwudniowych prac 
nagraniowych –  jak wspomniał 
sam kompozytor – zrealizowało 
się jedno z jego największych mu-
zycznych marzeń. Tym razem nie 
w konwencji jazzowej, a na mod-
łę współczesnej muzyki poważ-
nej; i nie w roli pianisty, lecz kom-
pozytora i dyrygenta jednocześnie. 
Krzysztof Herdzin dokonał zwień-

czenia swych inspiracji dwudziestowieczną muzy-
ką neoklasyczną rodzimych kompozytorów: Karo-
la Szymanowskiego, Grażyny Bacewicz, Wojciecha 
Kilara, Tadeusza Bairda oraz przedstawicieli fran-
cuskiej grupy  artystycznej Les Six, takich jak Da-
rius Milhaud i Francis Poulenc.

Wydawnictwo cechuje różnorodność.  Obok neo-
klasycznych zwrotów obecne są także inne dwu-
dziestowieczne stylistyki – impresjonizm i  dode-
kafonia. Płytę w aspekcie brzmieniowym  ujedno-
lica aparat wykonawczy – wszystkie kompozycje są 
przeznaczone na obsadę smyczkową – zaś w wyra-
zowym, dominująca na albumie jest aura polsko-
ści. W muzyce tej odnaleźć można nawiązania do 
metrorytmiki polskich tańców ludowych (Polonez, 
Mazurek, Krakowiak, Zbójnicki). Wprawne ucho 
znajdzie ponadto wyraźne cytaty przyśpiewek: W 
murowanej piwnicy, Krakowiaczek ci ja, a także frag-
menty poloneza Wojciecha Kilara z Pana Tadeusza. 
Oprócz tytułowej suity na płycie znalazły się tak-
że Preludium Asertywne, Nieasertywna Toccata oraz 
Trzy Korony. W ostatnim utworze, utrzymanym w 
konwencji kilarowskich poematów tatrzańskich, 
Herdzin opiewa piękno polskich gór.

Mistrzowską interpretację, zgodną z intencją twór-
cy, wykreowali przedstawiciele jednej z najwy-
bitniejszych europejskich orkiestr, czyli Academy 
of St. Martin In the Fields. Warto zaznaczyć, że to 
pierwszy w ponad 50-letniej historii londyńskiej 
orkiestry monograficzny album z muzyką polskie-

Academy of St. Martin in the Fields 
& Krzysztof Herdzin  – Suite on Polish Themes
Anna Piecuch 

anna.paulina.piecuch@gmail.com

Decca – Universal Music Polska, 2016 
www.herdzin.com.pl
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go kompozytora. Brak wyspecjalizowania w mu-
zyce współczesnej, tym bardziej polskiej (orkie-
stra posiada w dorobku jedynie pojedyncze nagra-
nia kompozycji Grażyny Bacewicz, Andrzeja Pa-
nufnika i Krzysztofa Pendereckiego), nie stanął na 
przeszkodzie wydobycia z niej maksimum ekspre-
sji. Profesjonalizm muzyków potwierdził sam Her-
dzin, który w wywiadach wspominał o swoim po-
dziwie dla ich maestrii. Muzycy wnikliwie docie-
kali jego inspiracji i wyobrażeń ostatecznego efek-
tu dźwiękowego. Wszystko po to, by zbudować dzie-
ło jak najwierniejsze jego koncepcji. W Zbójnickim 
instrumentaliści, podążając za wskazówkami kom-
pozytora, z niezwykłą dokładnością oddali pod-
halański temperament i ekstatyczną, synkopowa-
ną rytmikę. Zbudowali narrację ujmującą niezwy-
kłym wyczuciem i zrozumieniem polskiego stylu.

Na tle bogatego dorobku wydawniczego Krzyszto-
fa Herdzina album ten zajmuje miejsce wyjątkowe. 
Podsumowuje on niejako jego dotychczasowe próby 
kompozytorskie w zakresie muzyki poważnej. W tej 
stylistyce utrzymane są jego wcześniejsze, pojedyn-
cze dzieła, jak Concertino i Kwartet smyczkowy.

Wydawnictwo to potwierdziło wielowymiarowość 
oraz nowatorstwo muzyki barda i wirtuoza forte-
pianu jazzowego. Pomimo poczynionych styliza-
cji nie jest to muzyka wtórna. Kompozytor, niczym 
muzyczny postmodernista, posłużył się cytatami. 
Nie w sposób dosłowny jednak, lecz kreatywny i 
nieszablonowy. Każdorazowo przyodział je w od-

mienne konteksty harmoniczne. 
Oprócz wysublimowanej harmo-
nii o nieco awangardowym obli-
czu, na docenienie zasługuje także 
instrumentacja. Kompozytor uka-
zał swoją erudycję w zakresie eks-
ploracji instrumentów smyczko-
wych. Niesztampowe artykulacje 
czy perkusyjne traktowanie skrzy-
piec w konwencji à la Penderecki 
przyniosły wiele nowych płasz-
czyzn kolorystycznych. Ostatecz-
ny efekt brzmieniowy stał się tak-
że zasługą stale współpracujące-
go z najlepszymi kompozytorami i 
muzykami zarówno w Hollywood, 
Londynie, jak i w Warszawie, wy-
bitnego reżysera dźwięku, Rafała 
Paczkowskiego.

Suite on Polish Themes jest potwier-
dzeniem niewygasającego źródła 
inspiracji, którym jest coraz częś-
ciej dla muzyków jazzowych rodzi-
ma muzyka współczesna. Wydaw-
nictwo to domaga się ciągłego od-
krywania jego subtelności harmo-
nicznych. Tworzy je muzyka – jak 
określili sami instrumentaliści or-
kiestry Academy of St. Martin In 
the Fields – świetnie napisana, ory-
ginalna i bardzo polska.
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For Tune, 2016 / www.for-tune.pl

Powstała w 2007 roku grupa 
K.R.A.N. już na samym swoim star-
cie warta była szczególnej uwagi. 
Okazało się, że mamy do czynie-
nia z nietuzinkowymi, młodymi 
muzykami (wtedy studentami), dla 
których granice stylistyczne, in-
terpretacyjne czy państwowe nie 
istnieją. Dziś nazwiska każdego z 
nich znamy bardzo dobrze z wielu 
osiągnięć na scenie muzyki jazzo-
wej, improwizowanej, a w przypad-
ku gitarzysty Marka Kądzieli tak-
że folkowej. Spójnym elementem 
kwartetu jest duński idiom jazzo-
wy wynikający z edukacji w coraz 
popularniejszych wśród Polaków 
ośrodkach, jakimi są duńskie wyż-
sze szkoły muzyczne.

Marek Kądziela (gitara elektrycz-
na) i Tomasz Licak (klarnet, sakso-
fon tenorowy), jako jedni z pierw-
szych wykształconych tam studen-
tów (Carl Nielsen Academy of Mu-
sic Odense),  wrócili po zakończo-
nej nauce do Polski, konsekwen-
tnie zmieniając brzmienie polskie-
go jazzu. Basista Richard Anders-
son i perkusista Kasper Tom Chri-
stiansen należą do czołówki mło-
dej europejskiej sceny jazzowej i 
improwizowanej.

Te cztery indywidualności na The 
Zombie Chords wykonują siedem 
kompozycji autorstwa trzech z 
nich: Licaka, Christiansena i An-
derssona. Repertuar płyty to twar-
da, bezkompromisowa muzyka op-
arta na balansie pomiędzy krót-
kimi zdyscyplinowanymi tema-
tami, a lekko rozchwianymi, wy-
dłużonymi improwizacjami, które 
charakteryzuje rozmach, fantazja 
i rozpoznawalny styl. Słychać, że 
od premiery pierwszej płyty wszy-
scy muzycy poczynili duże postępy. 
Słychać, że mają za sobą płyty na-
grane pod swoimi nazwiskami i w 
różnych składach. Słychać, że za-
grali już wiele koncertów.

K.R.A.N. – The Zombie Chords

Vanessa Rogowska 

vrogowska@gmail.com
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Muzyka K.R.A.N.-u wymyka się 
jednolitym definicjom. Jest post-
modernistycznym, współczesnym 
jazzem, świetnym warsztatowo, 
opartym na lekko brawurowym 
stylu. K.R.A.N. czerpie radość z po-
szukiwań prowadzonych z dala od 
mainstreamu. Ich muzyka jest peł-
na energii wynikającej z syntezy 
wspólnych fascynacji nowoczesną 
muzyką, nie tylko jazzową.

Nie bez znaczenia są też tworzące 
ich doświadczenia, zebrane w róż-
nych środowiskach muzycznych 
(Kopenhaga, Berlin). Jednocześnie 
ta muzyka jest bardzo demokra-
tyczna, można nawet odnieść wra-
żenie, że bez tego elementu nie mo-
głaby powstać. Dzięki temu jest tak 
piorunująca i spójna. Polecam pły-
tę The Zombie Chords wszystkim 
poszukującym nowych brzmień, 
soczystej energii i kunsztu wyko-
nania w jednym.
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Border of Silence 2016 
www.borderofsilence.com

Podczas tegorocznej pięciodnio-
wej rezydencji Petera Brötzmanna 
w warszawskim klubie Pardon, To 
Tu (relacja – JazzPRESS 4/2016) mie-
liśmy okazję poznać różne twarze 
mistrza, posłuchać go w różnych 
konfiguracjach instrumentalnych 
i składach osobowych. Na recenzo-
wanej płycie dostajemy jeszcze coś 
innego. Brötzmann występuje jako 
„guest star” z zespołem Defibrilla-
tor.

Bracia Sebastian i Artur Smolyno-
wie urodzili się w Piekarach Ślą-
skich. Studiowali muzykę klasycz-
ną na uczelniach w Niemczech, 
Francji i Szwajcarii. Osiedli w Ba-

zylei, gdzie z czasem ich muzyczne poszukiwania 
zwróciły się w stronę muzyki eksperymentalnej 
i improwizowanej. Tak powstała grupa Defibril-
lator, do której grający na puzonie Sebastian i od-
powiedzialny za elektronikę Artur zapraszali na 
przestrzeni lat różnych perkusistów. Na wydanym 
w tym roku przez szwajcarską wytwórnię Border 
of Silence albumie Conversations About Not Eating 
Meat tym perkusistą jest Oliver Steidle.

Już otwierający płytę utwór Antropozoophilia to po-
tężny cios wymierzony w ucho słuchacza. Eksplo-
zja dźwięków saksofonu, przetworzonego puzo-
nu i monumentalnie brzmiącej elektroniki pod-
parte ciężkim, mocnym rytmem jasno pokazują, 
że nie ma tu miejsca na żadne kompromisy. Mate-
riał powinien zadowolić zwolenników nieokiełz-
nanej improwizacji freejazzowej, noise’u czy sze-
roko rozumianej współczesnej awangardy. Jest tu 
dużo „brudnego hałasu”, ale są też momenty pełne 
nostalgii, dźwiękowej tajemnicy, pojawiają się frag-
menty wręcz melodyjne.

Brötzmann i niemal dwa razy młodsi od niego 
członkowie Defibrillatora mówią tu jednym gło-
sem, brzmią jak zgrani partnerzy, którym w mu-
zycznych poszukiwaniach przyświeca ta sama 
gwiazda. To dowód na dojrzałość i otwartość obu 
stron. Niezwykle udany mariaż free jazzu z awan-
gardową elektroniką. I choć za wspomnianym 
pierwszym silnym ciosem idą kolejne, czasem zada-
wane z zaskoczenia – warto dać się zmasakrować!

Defibrillator & Peter Brötzmann 
– Conversations About Not Eating Meat
Piotr Rytowski 

rytowski.jazz@gmail.com
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Polskie Radio, 2016 / www.polskieradio.pl

Z nieukrywaną przyjemnością 
stwierdzam, że Polskie Radio nie 
zaprzestało zbawiennego procede-
ru odgrzebywania pradawnych na-
grań Krzysztofa Komedy i wskrze-
szania ich, po uprzednim rema-
steringu, na zmyślnych albumach 
retrospektywnych. Omawiany tu 
wolumen jest szóstym w ramach 
tej serii wydawnictw i, jak pięć po-
przednich, naprawdę odkrywa cie-
kawe karty w twórczości kompozy-
tora, jak również skłania do reflek-
sji, roztrząśnięcia na nowo nawet 
znanych już do bólu utworów.

Jeśli ktoś szczególnie miłuje Kome-

dę ze Stańką i Namysłowskim, bę-
dzie zachwycony, ponieważ czte-
ry pierwsze utwory z płyty stano-
wią nagrania legendarnego Kwin-
tetu, a pozostałe Kwartetu (tu: już 
bez Namysłowskiego, a z Janu-
szem Kozłowskim zamiast Roma-
na Dyląga na kontrabasie). Na pły-
cie nie brakuje wspomnianych wy-
żej evergreenów lub, mówiąc ina-
czej, kamieni milowych polskie-
go jazzu. Jest więc i Astigmatic, jest 
Kattorna, czy urokliwe Ballad for 
Bernt. Szczególnie dwa pierwsze za-
chwycają ekspresją młodego tręba-
cza Stańki, którego tak mocno roz-
poznawalny od lat styl właśnie tu-
taj ma swoje początki. Znakomi-
cie wypada też Rune Carlsson, któ-
rego gra dodaje muzyce drapieżno-
ści. Brzmienie jego perkusji zda-
je mi się nietypowe, intrygujące, 
choć nie wiem, czy nie wynika to 
po prostu z jakości tego odkurzone-
go nagrania.

Wracając na chwilę do Stańki, 
utwór Czarownica to dla mnie chy-
ba największa niespodzianka tego 
zestawu. Mam wrażenie, że trę-
bacz nawet wiele lat po tym Kome-

Krzysztof Komeda – Muzyka filmowa oraz 
jazz i poezja seria: Krzysztof Komeda 
w Polskim Radiu, vol. 6
Wojciech Sobczak-Wojeński 

wsimply@o2.pl 
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dowym nagraniu, eksplorował ta-
kie ciemne klimaty. Intrygujące… 
„Straszności” Czarownicy dodają 
niepokojące, drażniące saksofono-
we dźwięki Namysłowskiego, a ca-
łość wpisuje się absolutnie w kon-
cept free jazzu lat sześćdziesiątych. 
Namysłower daje też trochę popa-
lić po coltrane’owsku w Don Kicho-
cie, w którym też największe pole 
do popisu (w ramach omawianego 
albumu) ma Gucio na basie.

Podsumowując, propozycja ta do-
skonale odzwierciedla moje ulu-
bione obszary pracy twórczej Ko-
medy. Jest światowo, romantycz-
nie, mrocznie, europejsko i ame-
rykańsko zarazem. Polskie Radio 
wykonuje dobrą robotę, a kolej-
ne części serii o Komedzie poka-
zują, że jest z czego wybierać, jest 
na co czekać. Konsekwentnie pole-
cam Państwu inwestycję w te na-
prawdę dobrze opracowane mu-
zyczne reminiscencje. A twórczość 
Komedy naprawdę warto poznać, 
a nie tylko powierzchownie ule-
gać modzie, czy poprzestawać na 
stwierdzeniu à la „Słowacki wiel-
kim poetą był”.

www.radiojazz.fm

fo
t.

 K
u

ba
 R

ep
le

w
ic

z



46| Płyty / Recenzje 

W kwietniu Warner Music Polska reaktywował 
markę Polskie Nagrania, a wraz z nią rozpoczął wy-
dawanie kultowej serii Polish Jazz. To 76 albumów, 
które przez niemal trzydzieści lat (1964-1990) do-
kumentowały historię polskiego jazzu. Co kwar-
tał ukazywać ma się sześć tytułów w wersji CD, ale 
także na winylach. Płyty nie będą wznawiane w 
kolejności chronologicznej, a w każdej kolejnej se-
rii słuchacze otrzymają różnorodny zestaw nagrań. 
Przyjrzyjmy się pierwszym tytułom, które są już 
dostępne w sprzedaży.

Andrzej Kurylewicz Quintet – Go Right

Ta płyta pierwotnie nie należała do serii Polish 
Jazz. W reedycji pojawia się jako symboliczny „ze-
rowy numer”. To pierwsza polska jazzowa płyta 
długogrająca (takie właśnie określenie funkcjono-
wało w „winylowych” czasach). Historia powsta-
nia płyty to także kawałek ówczesnego – nazwijmy 
to – folkloru, którego nie wszyscy są dziś świado-
mi: zgodę na nagranie wywalczył u odpowiednich 
władz Jan Ptaszyn Wróblewski. Sukces wydawni-
ctwa zapoczątkował i umożliwił kontynuację serii. 
Kwintet, który podczas koncertów chętnie sięgał 
po klasyki zza oceanu, wypełnił album wyłącznie 
własnymi kompozycjami. Grający na trąbce An-
drzej Kurylewicz, Jan Ptaszyn Wróblewski (flet i 
saksofon tenorowy) oraz Wojciech Karolak (forte-
pian) solidarnie dostarczyli na potrzeby nagrania 
po trzy utwory. Skład zespołu uzupełniali: Tade-
usz Wójcik (kontrabas) i Andrzej Dąbrowski (per-
kusja). Ówczesny sukces Go Right nie dziwi, płyta 

artystycznie spokojnie obroniła-
by się i dzisiaj. W zasadzie trudno 
tu wyróżniać któryś z dziewiątki 
niezwykle równych i znakomitych 
utworów. Mnie najbardziej zapad-
ły w pamięć Obsession, autorstwa 
Kurylewicza, oraz Green-Eyed Girl 
i wspaniała ballada One Step Ne-
arer You – obie kompozycje Ptaszy-
na Wróblewskiego.

Komeda Quintet – Astigmatic 

Najbardziej znana polska pły-
ta jazzowa, wydana równo 50 lat 
temu. W zasadzie nie za bardzo po-
trzeba, a wręcz chyba nie wypada, 
rozwodzić się nad samą muzyką. 
Na ten temat napisano już wszyst-
ko, a może nawet jeszcze więcej. 
Unikalną pozycję albumu potwier-
dzają wyniki licznych ankiet, ple-
biscytów i zestawień, które zgodnie 
windowały Astigmatic na piedestał. 
Dwie grudniowe noce 1965 roku, 
Astigmatic, Kattorna, Svantetic, Ko-
meda, Stańko, Namysłowski, Lenz, 
Carlsson. I tyle.

Novi Singers – Bossa Nova

Aleksander Głuch, Bernard Kaw-
ka, Ewa Wanat, Waldemar Parzyń-

Polish Jazz

Krzysztof Komorek 

donos_kulturalny@wp.pl
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ski i Janusz Mych – tych pięcioro instrumentalistów 
odmieniło polską wokalistykę jazzową. Będący już 
po wielu festiwalowych sukcesach w kraju i za grani-
cą, w roku 1967 przystąpili do nagrania debiutanckie-
go albumu. W odchudzonym składzie personalnym 
(z zespołu odszedł Aleksander Głuch) już jako kwar-
tet. To jedyna ich płyta, która pojawiła się pod szyldem 
Polish Jazz. Czternaście kompozycji własnych, nie za-
wsze stylistycznie powiązanych jest z tytułową bos-
sa novą. Warto, a nawet trzeba, wspomnieć o znako-
mitym trio akompaniującym w składzie: Adam Ma-
kowicz (jeszcze jako Matyszkowicz), Janusz Sidorenko 
i Jerzy Bartz. Z ciekawostek zawartych w załączonym 
do niniejszej reedycji eseju (wysoka wartość materia-
łu opisowego, przygotowanego specjalnie na potrzeby 
najnowszej edycji) dowiedzieć się można, że to właśnie 
Novich słyszymy w czołówce Wojny domowej, serialo-
wego, telewizyjnego przeboju tamtych lat. Znakomita 
płyta, zupełnie niepechowa, pomimo trzynastego nu-
meru w serii Polish Jazz. Album o niepowtarzalnym 
klimacie, do którego, stale poszukujący i odkrywający 
nowe inspiracje Novi, już nie wrócili.

Tomasz Stańko – TWET

„Nigdy nie graliśmy ze sobą przed tym nagraniem. To 
nie było nic niezwykłego. Nie ma tematu, wchodzisz, 
koncentrujesz się i grasz”. Tak wspomina te nagra-
nia sam Tomasz Stańko. Poza nim w kwartecie zagra-
li: Tomasz Szukalski, Edward Vesala i Peter Warren. 
To trzecia płyta Stańki jako lidera, przez wiele osób 
uznawana za najlepszą w jego dyskografii. Kwint-
esencja grania free. Rozpoczynająca się kapitalnym, 

Polskie Nagrania / Warner Music Polska, 
2016 / www.polskienagrania.com.pl
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prawdziwie mrocznym Dark Awakening,  zaskaku-
jącą, liryczną Mintuu Maria i spokojnym Night Pea-
ce. Trzy czwarte kwartetu – bez Petera Warrena – 
pojawiło się potem wspólnie na trzech płytach. Za 
każdym razem towarzyszył im inny basista. Jed-
nym z tych tytułów była równie kultowa Ballady-
na. Oddajmy jeszcze raz głos liderowi tego projek-
tu: „TWET to była prekursorska płyta, bez niej nie 
byłoby słynnej Balladyny, choć Balladyna była już 
napisana i była zupełnie inna. Czegoś takiego jak 
TWET nie da się powtórzyć, taką płytę nagrywa się 
tylko raz. Bardzo ją lubię, to taki rozbieg do mojej 
muzyki dla ECM”.

Extra Ball – Birthday

Grupa debiutowała w roku 1974, ale jak to bywało 
w tamtych czasach, pomimo indywidualnych i ze-
społowych nagród, doczekała się płytowego debiu-
tu dopiero dwa lata później. Skład zespołu z per-
spektywy czterdziestu lat śmiało określić można 
mianem All Stars: Jarosław Śmietana (gitara), Wła-
dysław „Adzik” Sendecki (fortepian, syntezator, pia-
nino Fendera), Jan Cichy (gitara basowa), Benedykt 
Radecki (perkusja), Andrzej Olejniczak (saksofony). 
Osiem kompozycji zostało napisanych wspólnie 
przez Jarosława Śmietanę i Władysława Sendeckie-
go. Osiem perełek, z których niemal każda zwra-
ca uwagę innym elementem. Fantastyczny, otwie-
rający płytę utwór Narodziny, najdłuższy na albu-
mie, dziesięciominutowy. Podróż w góry pobrzmie-
wa podhalańskim zaśpiewem gitary. Dynamiczna 
Siódemka z długim, uspokajającym, fenderowym 
solem Sendeckiego w środku, rozpędzająca się w 
trzeciej części. Lekko sielankowy Szczęśliwy nie-
szczęśliwiec. Genialny Blues For Everybody zagrany 
przez duet Śmietana – Sendecki. Wreszcie zamyka-
jący płytę Hengelo, Almelo, Deventer z popisem sek-
cji rytmicznej. Ekstra płyta.

Ewa Bem with Swing Session 
– Be a Man

Mało osób zdaje sobie sprawę, że to 
najlepiej sprzedający się album wi-
nylowy w historii polskiej wokali-
styki jazzowej. Jego nakład przekro-
czył 130 tysięcy egzemplarzy. Czte-
ry standardy oraz składanka wiel-
kich przebojów w aranżacji Hen-
ryka Majewskiego (w oryginale po-
mieszczonych na pierwszej stronie 
płyty) i sześć piosenek napisanych 
specjalnie dla wokalistki (stano-
wiących winylową stronę B). Ewie 
Bem – już wtedy pierwszej gwieź-
dzie rodzimej wokalistyki jazzo-
wej – towarzyszył octet Swing Ses-
sion. W jego składzie znajdziemy 
same wybitne nazwiska: założy-
ciel i lider Henryk Majewski, Hen-
ryk Miśkiewicz, Zbigniew Jaremko 
– który w trzech utworach popro-
wadził także orkiestrę smyczkową 
– Zbigniew Konopczyński, Andrzej 
Jagodziński – od czasów tamtej se-
sji do dnia dzisiejszego towarzyszą-
cy wokalistce w koncertach – Jerzy 
Stawarz, Henryk Stefański i Tade-
usz Federowski. Wśród kompozyto-
rów polskich piosenek obok Henry-
ka Majewskiego i Zbigniewa Jarem-
ki zwraca uwagę nazwisko Jerzego 
Wasowskiego, którego utwory dziś 
tak chętnie interpretują nasi jazz-
mani. Dzień dobry Mr Blues stał się 
z czasem naszym rodzimym klasy-
kiem. Pośród autorów tekstów wy-
patrzymy natomiast Marię Czuba-
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szek, Magdalenę Wojtaszewską, Krzysztofa Kłopotow-
skiego, czy też kryjącego się pod pseudonimem Błażej 
Perkun, Grzegorza Wasowskiego, który stworzył autor-
ski duet ze swoim ojcem, Jerzym Wassowskim. Inną 
nieoczekiwaną sensacją jest pojawiający się gościnnie 
w Czy powie mi pan dzień dobry Zbigniew Wodecki, bę-
dący wówczas jeszcze u progu wielkiej kariery.

Warto wspomnieć o edytorskiej jakości wznawianych 
płyt. Okładkę stanowi wierna reprodukcja oryginału 
pierwszego wydania. Trzecie „skrzydełko” współczes-
nego opakowania wersji CD to książeczka powtarzają-
ca informacje o płycie, a ponadto zawierająca obszer-
ny i wyczerpujący tekst (także w angielskiej wersji ję-
zykowej), dotyczący nie tylko prezentowanych nagrań, 
ale także przedstawiający w szerszym kontekście mu-
zyków, zespół, ich wcześniejsze i późniejsze zawodowe 
losy. Wszystko to ilustrowane archiwalnymi zdjęcia-
mi. Za fotoedycję okładek i fotografii odpowiada Prze-
mysław Pomarański. Autorami esejów dotyczących 
pierwszych sześciu wznawianych płyt są: Jan Borkow-
ski, Tomasz Szachowski, Tomasz Tłuczkiewicz i Mi-
chał Wilczyński. Współczesna, spójna szata graficzna 
to dzieło Łukasza Hernika. Remastering nagrań z ory-
ginalnych taśm matek wykonał Jacek Gawłowski. Re-
daktorem serii jest Paweł Brodowski.

Nie spodziewałem się, że słuchanie tych płyt może 
sprawić tyle frajdy. Niektórych nagrań zupełnie wcześ-
niej nie znałem i obawiałem się że mogą lekko „trącić 
myszką”, jednak teraz niezmiernie cieszę się, że mia-
łem okazję ich wysłuchać. Do części z nich będę bez 
wątpienia wracał. To zaledwie sześć pierwszych tytu-
łów z serii, ale to już niezły kawałek rodzimej jazzo-
wej historii, pełen zdumiewających odkryć i niespo-
dzianek. Brawa dla wydawcy za inicjatywę i przede 
wszystkim za unikalny, niezwykle wysoki wydawni-
czy poziom wznowień. Z niecierpliwością czekam na 
zapowiedzi kolejnych tytułów.

Polskie Nagrania / Warner Music Polska, 
2016 / www.polskienagrania.com.pl
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ACT, 2016 / www.actmusic.com

Morten Lund (perkusja), korzysta-
jąc z wolnego terminu w studiu na-
graniowym, zaprosił do wspólnej 
gry Larsa Danielssona (kontrabas) 
oraz Mariusa Neseta (saksofon te-
norowy). Mimo, że są Skandynawa-
mi (kolejno z Danii, Szwecji i Nor-
wegii), mieszkającymi w Kopen-
hadze oraz nagrywają w tej samej 
wytwórni ACT, dopiero pierwszy 
raz zagrali w jednym zespole.

Lund i Danielsson są twórcami o 
uznanej renomie, grającymi z czo-
łowymi muzykami jazzowymi. 
Neset jest z kolei artystą młodszego 
pokolenia, który debiutancką płytą 
Golden Xplosion z 2011 roku, śmia-
ło wkroczył na międzynarodową 

scenę. Od momentu nagrania ma-
teriału na Sun Blowing, w kwietniu 
2014 roku, do jego premiery, zdą-
żył wydać dwie bardzo udane pły-
ty dla niemieckiej wytwórni. Wie-
le pozytywnych recenzji umocni-
ło jego pozycję w czołówce mło-
dych saksofonistów tenorowych, co 
skutkuje coraz częstymi zaprosze-
niami do współpracy.

Formuła tria z sekcją rytmiczną i 
saksofonem nie jest w jazzie rzad-
kim zjawiskiem. Wystarczy wspo-
mnieć albumy Sonny’ego Rollinsa 
(znakomity Freedom Suite), czy za-
rejestrowany w 1965 roku koncert 
Ornette’a Colemana w sztokholm-
skim Golden Circle, by dostrzec po-
tencjał takiej konfiguracji. Mimo 
wszystko, podobne składy nie kon-
certowały tak często, jakby się mo-
gło wydawać. Z jednej strony ze-
stawienie tych instrumentów daje 
muzykom wiele miejsca i wolności, 
z drugiej zaś – trudno jest pozostać 
tu niesłyszanym. Najlepiej brzmi 
więc materiał improwizowany – co 
było punktem wyjścia przy nagra-
niu tego albumu.

Wydawać się może, iż najważniej-

Lars Danielsson, Marius Neset, Morten 
Lund – Sun Blowing
Jakub Krukowski 

j.krukowski@op.pl
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sze w takim przypadku jest do-
bre zgranie muzyków, wynikające 
z wcześniejszej wspólnej gry. O ile 
Duńczyk i Szwed faktycznie gry-
wali razem przy kilku projektach, 
o tyle Neset znalazł się w ich towa-
rzystwie po raz pierwszy. Przyzna-
je do tego, że na co dzień ma zu-
pełnie inną metodę tworzenia – 
bardziej metodyczną i przemyśla-
ną. Finalnie jednak zespół brzmi 
fantastycznie. Czuje się, że mate-
riał powstawał „na żywo”, a muzy-
cy twórczo się zaskakiwali. Zresz-
tą, większość utworów z tej nie-
spełna sześciogodzinnej sesji, na-
grano w całości za pierwszym po-
dejściem.

Album otwierają dwie kompozy-
cje Larsa Danielssona. Pierwsza z 
nich – Little Jump – była zagrana 
od razu po rozpoczęciu sesji i jej 
charakter zdaje się nadawać ton 
całości. Duże wrażenie robi trzeci 
utwór, Up North, autorstwa Morte-
na Lunda, z żywiołowymi partia-
mi saksofonu. Perkusista w jed-
nym z wywiadów powiedział, że 
formuła trio szczególnie mu odpo-
wiada. Zmusza go do aktywniej-
szej gry. Traktuje bowiem tu swój 

instrument jak fortepian, starając się myśleć jak 
pianista.

Zaraz po tym następuje, w mojej ocenie, najcie-
kawszy fragment płyty. Najpierw najdłuższa, bar-
dzo emocjonalna kompozycja Salme Mariusa Ne-
seta. Utwór kończy sekwencja tłumionych dźwię-
ków saksofonu, wtapiających się w rytm kontraba-
su i perkusji, które płynnie przechodzą w początek 
następnej kompozycji – Folksong. Muzycy powraca-
ją do żywszej gry z początku albumu, zwracając się, 
jak sugeruje tytuł, ku korzeniom swojej kultury.

Możliwość spotkania artystów z trzech różnych 
krajów, odkrywających wspólne skandynawskie 
dziedzictwo, jest bardzo interesującym i ważnym 
osiągnięciem zespołu. Album kończy jedyny utwór, 
którego autorem nie jest członek tria – The Cost Of 
Living Dona Grolnicka, wykonywany przez Michae-
la Breckera. Amerykański saksofonista jest wspól-
ną inspiracją muzyków, stąd wybór fragmentu jego 
twórczości jako zamykającego sesję.

Sun Blowing jest dla mnie płytą szczególnie udaną. 
Pomimo różnic w wieku i doświadczeniu (między 
Danielssonem, a Nesetem jest 25 lat różnicy), arty-
ści darzą się szacunkiem i każdy ma tu wystarcza-
jącą przestrzeń do rozwinięcia swoich pomysłów. 
Niezależnie od obranej drogi, podążają nią pozosta-
li członkowie, dając jednocześnie popis swojej kre-
atywności. Oby więcej takich spontanicznych spot-
kań owocowało równie dobrymi albumami.
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Niemal równo z premierą numeru JazzPRESSu, 
który właśnie Państwo czytacie, trafi na sklepowe 
półki płyta Nearness, którą sygnują dwie znakomi-
tości: Joshua Redmana i Brada Mehldau. Nearness 
to koncertowe nagrania z ostatnich, europejskich 
występów duetu. Świetna pamiątka dla tych, któ-
rzy mieli okazję usłyszeć ich na żywo (w 2010 za-
grali też w Polsce) i znakomita propozycja dla osób, 
których te wydarzenia ominęły.

Muzyczna i osobista przyjaźń tych dwóch panów 
trwa od lat. Już w latach dziewięćdziesiątych ubie-
głego wieku Mehldau pojawiał się na płytach Red-
mana jako członek jego kwartetu, a w roku 2013 
wziął udział – dodatkowo także jako producent 
– w nagraniu albumu Walking Shadows. Z kolei 
Redman, sześć lat temu zagrał na Mehldauowskiej 
płycie Highway Rider. Właśnie od czasów tej pro-
dukcji obaj muzycy zintensyfikowali swoje kon-
certowe występy w duecie. Teraz wreszcie zdecy-
dowali się na zarejestrowanie efektów tej współ-
pracy.

Płyta rozpoczyna się dynamiczną konwersacją w 
Ornithology Charliego Parkera. Następnie kolej-
no pojawiają się: Always August Mehldaua, zna-
ny także z koncertów tria pianisty, In Walked Bud 
Monka, Mehlsancholy Mode Redmana z kapital-
nie dopasowanym tytułem, wbrew pozorom wca-
le nie melancholijny (widać mehlsancholia to nie-
co inny nastrój). Przepięknie wykonane The Near-
ness of You Carmichaela i Washingtona, trwające 
niemal 17 minut, z długim solem Mehldaua na po-

czątku i jeszcze dłuższym, saksofo-
nowym finałem. Na koniec, wzięty 
ze wspomnianej już płyty Highway 
Rider, temat Old West.

Z jednej strony płyta zawiera tylko 
sześć nagrań, ale trwają one aż 74 
minuty. Długie utwory, zostawiają-
ce miejsce na „wygadanie się” przez 
każdego z muzyków. Do tego kon-
certowa atmosfera, w której jazz 
brzmi najpełniej. Wspaniałe po-
gaduchy fortepianu i saksofonów 
(Redman gra ma tenorze i sopra-
nie) przeplatane solowymi wstaw-
kami. Wady? Lekki niedosyt i żal, 
że nie zdecydowano się na album 
dwupłytowy. Materiału pewnie by 
nie zabrakło, a tej muzyki chce się 
słuchać i słuchać...

Joshua Redman, Brad Mehldau – Nearness

Krzysztof Komorek 

donos_kulturalny@wp.pl

Nonesuch Records, 2016
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Daniel Franck Quartet – The Hang Out

Rafał Zbrzeski 

zdeski@gmail.com

Stunt Records, 2015 / www.sundance.dk

Płyta duńsko-węgiersko-amery-
kańskiego kwartetu pod wodzą 
kontrabasisty Daniela Francka to 
moje pierwsze spotkanie z trzema 
z czterech stanowiących skład ze-
społu muzyków (perkusista Lewis 
Nash znany był mi już wcześniej – 
między innymi z płyt Joe Lovano i 
McCoy Tynera; bez wątpienia Ame-
rykanin to najbardziej doświad-
czony członek grupy). Skład kwar-
tetu uzupełniają dwaj Węgrzy – 
znakomity, obdarzony dużą swobo-
dą i lekkością gry pianista Robert 
Lakatos oraz młody saksofonista 
Gabor Bolla.

Album The Hang Out to, o ile się 
nie mylę, debiut Daniela Francka w 
roli lidera. Wyraźnie w tym przy-

padku procentuje wieloletnie doświadczenie zdo-
byte u boku innych artystów, z którymi kontraba-
sista grywał. Cztery z siedmiu utworów wypełnia-
jących album to autorskie kompozycje Duńczyka, 
poza nimi na płycie znalazły się: Black Nile Wayne’a 
Shortera, The Blues Walk Chrisa Woodsa i Little Girl 
Blue Richarda Rodgersa. Dobór standardów wyda-
je mi się bardzo trafiony – nie są to utwory w ty-
pie Summertime, które zostało już zagrane w każdy 
możliwy i niemożliwy sposób.

Płyta, choć nagrywana współcześnie, roztacza aurę 
amerykańskiego jazzu z pierwszej połowy lat sześć-
dziesiątych XX wieku. Nie do tego stopnia, by moż-
na było się pomylić co do czasów czy miejsca na-
grania, ale czerpanie inspiracji z dokonań bebopo-
wych mistrzów jest bardzo wyraźne. To jednak nie 
jest zarzut w stosunku do kwartetu Daniela Fran-
cka – wręcz przeciwnie, bowiem wyraźnie zazna-
czone źródła inspiracji stanowią dla zespołu pod-
stawę do budowania własnego brzmienia. Wyda-
wać by się mogło, że nie ma łatwiejszej rzeczy niż 
nagranie albumu w postbopowej konwencji. Jed-
nak nagranie takiego, który by się wyróżniał i za-
padał w pamięć, wymaga już sporych umiejętności 
– w moim odczuciu Franckowi i jego towarzyszom 
się to udało.

The Hang Out to niespełna godzina rasowego 
jazzowego grania, bez niepotrzebnych udziwnień, 
za to z solidnym warsztatem, wigorem i wyczu-
walną pasją. Płyta ze wszech miar udana i godna 
polecenia.
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Płyty wyprodukowane przez Man-
freda Eichera charakteryzuje spe-
cyficzna aura tajemniczości. Z jed-
nej strony muzyka wydawałoby się 
łatwa do zaszufladkowania, a jed-
nak po głębszym zastanowieniu 
za każdym razem tak inna. Z dru-
giej strony ECM-owi artyści, na 
pierwszy rzut oka charakteryzu-
jący się podobną wrażliwością, po 
wsłuchaniu się w ich grę, zupeł-
nie przecież są różni. Nie inaczej 
odbieram najnowszą płytę izrael-
skiej pianistki, Anat Fort. W zasa-
dzie nic nowego – podobna este-
tyka, nostalgiczne brzmienie, ten 
sam skład trio (z kontrabasistą Ga-
rym Wangiem i perkusistą Ronal-

dem Schneiderem, choć tym razem 
z gościnnym udziałem wybitnego 
klarnecisty rodem z Włoch, Gian-
luigi Trovesiego), ale po przesłu-
chaniu całości, nie mogę się od tej 
płyty oderwać.

Produkcje z monachijskiej wy-
twórni fascynują mnie najbardziej 
tym, że praktycznie zawsze mam 
poczucie obcowania z materiałem 
od początku pieczołowicie zaplano-
wanym. Gdy czytam jednak o pro-
cesie ich powstawania, artyści czę-
sto podkreślają, że finalny kształt 
album osiągał po konsultacjach z 
Eicherem i ponownym przemyśle-
niu jego koncepcji. Anat Fort do-
grała otwierający i zamykający 
utwór po zarejestrowaniu pierwot-
nego materiału, a tytuł płyty wy-
brała dopiero po zamknięciu całe-
go projektu.

Nie wiem, jak miałby brzmieć ten 
album w innej formie – wszystko 
wydaje się być idealnie dopasowa-
ne. Podobnie tytuł, dla mnie dosko-
nale oddający ducha tej płyty, trud-
no mi określić konkretnie czemu. 
Po prostu pasuje. Dla kompozytor-
ki, wiąże się z obserwacją, nasłu-

Anat Fort Trio, Gianluigi Trovesi 
– Birdwatching
Jakub Krukowski 

j.krukowski@op.pl
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chiwaniem i wyczekiwaniem, w 
dosłownym rozumieniu, ptaków; 
metaforycznie zaś – własnej duszy. 
I to chyba o wewnętrzną kontem-
plację właśnie tu chodzi.

Album rozkręca się bardzo powo-
li, artystka w wyważony sposób 
wprowadza kolejne instrumen-
ty, jej kompozycje mają minimali-
styczny, subtelny charakter. Pierw-
sza First Rays to solo fortepianowe, 
które niczym tytułowe, rozpoczy-
nające dzień wschodzące słońce, 
spokojnie otwiera płytę. W drugim 
utworze Earth Talks, Fort dodaje ko-
lejny instrument – klarnet, na któ-
rym gra wspomniany już Gianlu-
igi Trovesi, w trzecim zaś (Not The 
Perfect Storm) słyszymy już peł-
ny skład zespołu. Na tle tych nie-
spiesznych kompozycji, zaskaku-
jący okazuje się być It's Your Song. 
To utwór bardziej melodyczny, z 
charakterystycznym tematem, 
dla mnie przywołującym przebój 
Charlesa Aznavoura She – napraw-
dę ciekawe urozmaicenie. W dal-
szej części warto zwrócić uwagę 
na dwuczęściowy Song Of The Pho-
enix, to bardzo przejmująca balla-
da, w której artyści chyba najlepiej 

odnajdują się w formule kwartetu. Album zamy-
ka drugie, równie łagodne solo fortepianowe, czy-
li Sun.

Całość charakteryzuje poczucie radości z granej 
muzyki. Mimo, że materiał ma wyraźnie kontem-
placyjny charakter, pozostawia odbiorcę w bar-
dzo optymistycznym nastroju. Wpływ na to ma 
z pewnością delikatny sposób gry Izraelki, ale 
też świetny dobór towarzyszących jej wykonaw-
ców. Duże uznanie należy się Trovesiemu, któ-
ry nie jest jedynie gościem na płycie, ale jednym 
z jej fundamentów. Zresztą, gdyby nie informacja 
na okładce, zespół Fort uznać by można za kwar-
tet. Włoch doskonale wpasował się w świat wy-
kreowany przez pianistkę, gra równie subtelnie, 
w żadnym momencie nie stara się zdominować 
reszty grupy.

Część nazw utworów, a zwłaszcza tytuł albumu, 
odnosi się do natury i jej nieprzerwanych cyklów. 
W tytule jednej kompozycji mamy też odwołanie 
do postaci buddyjskiego mistrza Milarepy, którego 
życie naznaczone było oczyszczaniem umysłu z ne-
gatywnych emocji. Wszystko to składa się na mate-
riał zachęcający do wyciszenia. Naprawdę polecam 
poddanie się twórczości Anat Fort, wsłuchanie się 
w jej wizję świata, którą próbuje dać słuchaczowi 
spokój i radość.

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

https://www.facebook.com/JazzPRESSpl
https://twitter.com/JazzpressPL
https://pl.pinterest.com/jazzpress/
http://jazzpress.pl/
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Multikulti Project, 2015 
www.multikulti.com

Niniejsza recenzja należy do ga-
tunku „spóźnionych” – w natło-
ku wydawniczych nowości zdarza 
się, że uwadze umyka jakaś war-
tościowa pozycja i odkrywa się ją 
dopiero jakiś czas po ukazaniu się 
jej na rynku. Tak było w przypad-
ku mojego spotkania z płytą, którą 
firmuje swoim nazwiskiem Marc 
Bernstein, a gościem specjalnym 
jest Marc Ducret.

Z nazwiskiem Bernstein w związ-
ku z muzyką jazzową miałem do 
tej pory jedno skojarzenie – Steve’a 
Bernsteina, lidera grupy Sex Mob, 
trębacza odpowiedzialnego za zna-
komity cykl czterech płyt Diaspora, 

które ukazały się w ramach serii 
Radical Jewish Culture i podejmo-
wały temat łączenia jazzu z muzy-
ką żydowską. Dla odmiany sakso-
fonista i klarnecista Marc, pomi-
mo całkiem sporego dorobku pły-
towego i współpracy z takimi le-
gendami jazzu jak Billy Hart, był 
mi do tej pory postacią nieznaną – 
być może dlatego, że w połowie lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku mu-
zyk ten osiadł w Danii, a tamtej-
szą scenę śledzę dość wybiórczo. Co 
prawda nie odnalazłem żadnego 
potwierdzenia jakiegokolwiek po-
krewieństwa pomiędzy Stevem a 
Markiem, jednak zbieżności w ich 
biografiach jest sporo – obaj pocho-
dzą z Nowego Jorku, są świadomi 
swoich żydowskich korzeni i dają 
temu wyraz w tworzonej przez sie-
bie muzyce – choć czynią to na róż-
ne sposoby.

Na albumie Out Of The Blue wąt-
ki zaczerpnięte z muzyki żydow-
skiej są zaledwie zasygnalizowane 
– delikatnie wplecione w misterną 
sieć improwizacji, pozostają jednak 
jej niezbędną częścią. Słuchając al-
bumu Marca Bernsteina, trudno 
mi pozbyć się wrażenia, że wszyst-

Marc Bernstein’s Out Of The Blue 
– Out Of The Blue
Rafał Zbrzeski 

zdeski@gmail.com
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ko co ekscytujące wydarza się tu-
taj głównie na linii instrumenty 
dęte – gitara, a sekcja po prostu jest 
gdzieś w tle, i gdyby album powstał 
w duecie, sama muzyka niewie-
le by na tym straciła. O ile basista 
czasem wykazuje jakieś przebły-
ski i dołącza do Bernsteina i Ducre-
ta, to perkusista wydaje mi się zu-
pełnie pozbawiony inwencji. O dzi-
wo, nie przeszkadza mi to zupełnie 
słuchać tego albumu – atmosfera, 
którą wytwarzają w swojej współ-
pracy saksofonista i gitarzysta, jest 
tak wspaniała, że od miesiąca pły-
ta stale gości w moim odtwarzaczu.

Szukałem kiedyś określenia dla ta-
kiego rodzaju muzyki, jaki znajdu-
je się na płycie Out Of The Blue – z 

całą pewnością nie jest to mainst-
ream. Choć brzmi w miarę przy-
stępnie i melodyjnie, to jednak za 
dużo w tych dźwiękach poszuki-
wań, by móc je wepchnąć do głów-
nego nurtu, z drugiej strony – wiele 
momentów ciężko byłoby nazwać 
free jazzem, a tym bardziej swo-
bodną improwizacją (choć impro-
wizacji i swobody tutaj nie braku-
je). Wynalazłem więc skądś okre-
ślenie „mainstream poszukujący”, 
które wydaje mi się najbardziej cel-
ne w stosunku do tego rodzaju gra-
nia. Naprawdę dobrze słucha się tej 
muzyki – nie nudzi, ale i nie ataku-
je nadmiernie swoją intensywnoś-
cią. Bardzo ciekawy album i z całą 
pewnością wielokrotnie do niego 
wrócę.
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Odwieczne pytanie „cy to jazz, cy 
nie jazz” zostawmy na boku, cho-
ciaż z grubsza wiadomo przecież, 
że produkty wytwórni ECM z tra-
dycyjnym pojmowaniem swingu 
nie mają wiele wspólnego. Norwe-
ski pianista i kompozytor, Jon Bal-
ke należy już do starszego pokole-
nia, posiada spory dorobek i uzna-
nie w świecie. Jego najnowsze dzie-
ło – inaczej nazwać tego nie można 
– poszczycić się może z pewnością 
ładnym opakowaniem. Fotografia 
przedstawiająca brzozowy las zo-
stała wykonana osobiście przez sa-
mego artystę. Idealnie zresztą pa-
suje do muzyki. Ten las to mono-
kultura – jednolita zieleń bez więk-
szych kontrastów. Nawet blade 
słońce go nie ożywia.

Uściślijmy, że Warp to solowy popis 
pianisty. Owszem, z niewielką po-
mocą przyjaciół – wokalistki Wen-
che Losnegård, wokalisty Mattisa 
Myrlanda i Ellinor Myskja Balke w 
roli „announcement reading” (po-
daję jako ciekawostkę, bo podobne 
określenia spotkać można wyłącz-
nie na okładkach płyt ECM), tu-
dzież niewymienionego w opisie 
kompozycji This Is The Movie, gita-
rzysty. Sam Balke nie gra tylko na 
fortepianie, on jeszcze wykonuje 
tak zwane wizje dźwiękowe („sou-
nd images”), czyli preparuje instru-
ment „wewnątrz i na zewnątrz”, 
nagrywa także „hałasy” z natury 
(„field recordings”), co daje ciekawe 
efekty „szmerowe”. Inna sprawa, że 
owe efekty są czasem bardziej in-
trygujące od tego, co gra fortepian, 
a chyba niekoniecznie o to autoro-
wi chodziło. Chociaż, kto wie?

Jon Balke to bardziej typ kompo-
zytora niż pianisty-improwiza-
tora. Jego utwory są może i cieka-
we same w sobie, ale jako całość 
na płycie (a dłuuuga to płyta, jak-
by dłuższa niż wszystkie inne) na-
bierają charakteru typowo ilustra-
cyjnego, kojarząc się z filmową 
ścieżką dźwiękową. Nawet tytu-

Jon Balke – Warp

Jarosław Czaja 

jarczaja@poczta.onet.pl
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ły (This Is The Movie, Bucolic, Slow 
Spin) zdają się to potwierdzać. For-
tepian ma piękne, typowe dla ECM 
brzmienie, ale Balke gra w sposób 
odrobinę denerwujący – krótkimi, 
rwanymi frazami, przedzielony-
mi pauzami, bez dłuższych prze-
biegów, co odczuwa się jako ciągłe, 
narastające napięcie bez osiągania 
kulminacji i odprężenia. Wrażenie 
to potęgują „efekty” wokalne wy-
jęte czasami wprost z fi lmu grozy. 

JazzPRESS poszukuje współpracowników
- autorów relacji z koncertów

w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu i Katowicach.

Zgłoszenia, najlepiej z próbkami własnych tekstów:
jazzpress@radiojazz.fm

Zapewniamy wstęp na wszystkie 
relacjonowane dla nas koncerty 
i festiwale.

Już podczas słuchania ścieżki nu-
mer 4 (On And On) – nic się tutaj 
nie porusza, dokładnie jak w tym 
lesie na okładce. Żeby chociaż jakiś 
zefi rek listek przekręcił... Przypo-
mniało mi się to, co Wojciech Ka-
rolak powiedział dawno temu (w 
epoce tak zwanych frytów) w jed-
nym z wywiadów, a mianowicie, 
że strasznie tęskni za „knajpia-
nym jazzem”. Ja też zatęskniłem. I 
to bardzo!
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Branford Marsalis Quartet & Kurt Elling 
– Upward Spiral
Krzysztof Komorek 

donos_kulturalny@wp.pl

Okeh, 2016

W korytarzach za scenami sal kon-
certowych mijają się często wielkie 
gwiazdy. Czasem spotkanie ogra-
nicza się do zdawkowej wymia-
ny uprzejmości, niekiedy jednak, 
podczas dłuższej rozmowy, któryś 
z muzyków rzuci propozycję zrea-
lizowania wspólnych nagrań. Taka 
właśnie sugestia padła w roku 2014 
z ust Branforda Marsalisa w kulu-
arach dorocznego Konkursu im. 
Theloniousa Monka.

Znakomity saksofonista poszuki-
wał wokalisty, który nie ograniczy 
się do bycia frontmanem jazzowe-
go kwartetu. Chciał znaleźć muzy-
ka, którego głos będzie można wy-

korzystać jako instrument. Kurt El-
ling – z czym trudno się nie zgodzić 
– wydał mu się najlepszym wybo-
rem. Wspólnie spędzony weekend 
tuż przed rozpoczęciem sesji na-
graniowej zaowocował uzgodnie-
niem eklektycznego zestawu utwo-
rów. Płytę rozpoczyna swingują-
cy There’s A Boat Dat’s Leavin’ Soon 
For New York Gerswhina z jego ope-
ry Porgy and Bess, który miał nieco 
skruszyć melancholijne wybory re-
pertuarowe. „Jednak w melancho-
lii jest tyle piękna, a poza tym je-
stem pewien, że moja publiczność 
jest gotowa na usłyszenie prawdy o 
życiu” – tak podsumował dyskusje 
o nagranym materiale Marsalis.

Balladowa Blue Gardenia poprze-
dza From One Island to Another 
Chrisa Whitleya, gdzie spokojny 
wokal przeplata się z długimi, dy-
namiczniejszymi solówkami Mar-
salisa i Calderazzo, prowadząc słu-
chacza w muzyczną podróż z Wy-
spy Saksofonu na Wyspę Fortepia-
nu. I’m a Fool to Want You Sinatry 
to urokliwy duet Marsalisa i El-
linga. West Virginia Rose z muzy-
ką i tekstem Freda Herscha jest 
dwuminutową miniaturą, w ca-
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łości „oddaną we władanie” Ellin-
gowi. Só Tinha De Ser Com Você Jo-
bima i De Oliveiry przywołuje in-
terpretację brazylijskiej piosen-
karki Elis Reginy, z kolei klasyczny 
Blue Velvet odwołuje się do wyko-
nania Bobby’ego Vintona. Momma 
Said z melorecytacją Ellinga, jest 
spontaniczną reakcją muzyków 
na wiersz Calvina Forbesa. Wybo-
ru dopełniają Doxy Sonny’ego Rol-
linsa, The Return (Upward Spiral) 
autorstwa Joey’a Calderazzo z teks-
tem Ellinga oraz dwie perełki, któ-
rym poświęcić pragnę trochę wię-
cej uwagi.

Cassandra Song w warstwie teks-
towej jest także autorstwa wokali-
sty, który słowa dopisał do muzy-
ki Branforda Marsalisa. Marsalis 
nie planował umieszczać na pły-
cie swoich kompozycji, jednak za-

wiązany w tajemnicy spisek Joey’a 
Calderazzo i Kurta Ellinga zaowo-
cował wspaniałą balladą. Następu-
jące po sobie sola fortepianu, basu 
(Eric Revis) i saksofonu przechodzą 
w przejmującą, trzy i pół minuto-
wą solówkę Marsalisa. Klamrą spi-
nającą jest wokalny wstęp i fi nał. 
W moim przekonaniu najlepiej 
jednak udał się muzykom utwór 
Practical Arrangement. Z krótkiej 
balladki Stinga powstało przepięk-
ne, wzruszające, trwające prawie 
10 minut nagranie, gdzie znowu w 
długich popisach możemy podzi-
wiać kunszt pianisty, saksofoni-
sty i perkusisty (Justin Faulkner) 
wsparty silnym, ciepłym głosem 
Kurta Ellinga. Znakomita propo-
zycja, która odkrywa liryczno-ro-
mantyczną (według mnie najlep-
szą) stronę duszy wspomnianych 
tu artystów.

w w w . r a d i o j a z z . f m
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Igor Osypov Quartet – Dream Delivery

Jakub Krukowski 

j.krukowski@op.pl

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

Dream Delivery to drugi (po bar-
dzo ciepło przyjętym I, nagranym 
w 2014 roku w kwintecie) album 
sygnowany nazwiskiem ukraiń-
skiego gitarzysty Igora Osypova.
Tym razem zespół ograniczony zo-
stał do czterech instrumentów. Po-
dobnie jednak jak w debiucie, rów-
nież tutaj skład ma międzynaro-
dowy charakter, poza liderem two-
rzą go niemieccy instrumentali-
ści Wanja Slavin (saksofon altowy) 
oraz Moritz Baumgärtner (perku-
sja), a także polski kontrabasista 
Max Mucha.

Album odważnie otwiera elektry-
zujące intro Lakmus. Baumgärt-
ner niczym perkusista rockowy 

wprowadza zespół do gry. Wspól-
na improwizacja podąża w kie-
runku szaleńczego transu, nic w 
tym dziwnego, jeśli pamiętamy o 
rockowo-punkowych korzeniach 
Osypova. To jednak jedyny tak 
awangardowy fragment płyty. Już 
w kolejnym utworze Erased Roads 
zespół skłania się ku bardziej po-
układanej, melodyjnej estety-
ce. Kompozycja podzielona jest na 
dwie części – pierwszą z dominu-
jącą gitarą oraz drugą, kontrastu-
jącą z nią, partią saksofonową. Ca-
łość utrzymana jest w żwawym 
rytmie ze zgrabnym, spinającym 
całość motywem. Tempo zwalnia 
w następnym, zatytułowanym jak 
album, utworze, a kompozycja w 
znacznej mierze opiera się na in-
terakcji instrumentów. Mucha za-
czyna grając smyczkiem na kon-
trabasie, Baumgärtner wydoby-
wa wysokie dźwięki pocierając pa-
łeczką o talerz, razem akompaniu-
ją spokojnej grze Osypova i Slavina 
(który włącza się chwilę później). 
Ich współpraca szczególnie cieka-
wie wypada w dalszej części utwo-
ru – im bliżej końca, tym gra sta-
je się subtelniejsza, poszczególne 
dźwięki zdają się rozpadać na czę-
ści i znikać.
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Warto zwrócić szczególną uwa-
gę na środkową część płyty. Naj-
pierw utwór Ushuaia, gdzie gra 
ma chłodny i surowy wydźwięk, 
niczym klimat zawartej w tytu-
le stolicy argentyńskiej Ziemi Og-
nistej. Nostalgiczną podróż na „ko-
niec świata” przerywa zaś nieco 
mocniejsza kompozycja Refresh-
ments, powtórzona na końcu al-
bumu w bardziej szorstkiej wersji 
„basement”.

Na pewno największą wartością 
płyty są grający tu muzycy. Sakso-
fonista Wanja Slavin w swoich so-
lówkach jest porywający, dosko-
nale wypada też we współpra-
cy z Osypovem – przy okazji pole-
cam jego inne projekty. Pozosta-
li członkowie również prezentu-
ją wysoki poziom – sekcja rytmicz-
na Baumgärtner / Mucha bezbłęd-
nie odnajduje się w tym zróżnico-
wanym kompozycyjnie materiale. 
Jeśli chodzi zaś o lidera, bez wątpie-
nia swoją drugą płytą potwierdza 
umiejętności zarówno instrumen-

talne, jak i kompozytorskie. Nauka w Jazz-Institut 
Berlin pod okiem tak cenionego gitarzysty, jak Kurt 
Rosenwinkel, przynosi bardzo interesujące efek-
ty, a zważywszy na wpływ licznych kolaboracji na 
barwnej berlińskiej scenie, śmiało możemy ocze-
kiwać dalszych pozytywnych efektów muzycznego 
rozwoju Ukraińca.

Porównując ze sobą obie płyty z dorobku gitarzysty, 
nie sposób pominąć ich różnorodności. Nie chodzi 
tylko o zmianę formuły i składu zespołu, ale prze-
de wszystkim o zgoła odmienny nastrój. Dream De-
livery na pewno nie jest tak przystępna i przebojo-
wa, jak I. W zamian dostajemy materiał bardziej 
subtelny i improwizowany, dodatkowo w utworze 
Balladize uspokojony brzmieniem gitary akustycz-
nej. Myślę, że wszystko to jest wyrazem większego 
zaufania, zarówno do siebie, jak i do pozostałych 
członków grupy. Gitarzysta przyznaje wprost, że al-
bum od początku miała cechować absolutna szcze-
rość. Zawarty tu materiał ma oddawać ducha chwi-
li, uchwycić ten szczególny moment, w którym 
wspólna gra w pełni ogarnia muzyków, wyzwala-
jąc ich od reguł czy przyzwyczajeń. Na pewno jest 
to muzyka, która również nas – odbiorców, może 
pochłonąć. Jeśli poddamy się jej specyficznemu ryt-
mowi, sami mamy szansę odnaleźć się w tym wy-
jątkowym stanie.

aF L P w w w . j a z z p r e s s . p l
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Tyshawn Sorey – Inner Spectrum of Variables

Piotr Rytowski 

rytowski,jazz@gmail.com

Perkusista Tyshawn Sorey znany jest jako współ-
pracownik między innymi Wadady Leo Smitha, 
Steve'a Colemana, Anthony'ego Braxtona, Johna 
Zorna, Steve'a Lehmana, Marka Ribota, Dave'a Dou-
glasa i wielu innych muzyków z absolutnej czo-
łówki współczesnego jazzu. Ma już także na swoim 
koncie kilka albumów solowych. Na najnowszym, 
wydanym w tym roku Inner Spectrum of Variab-
les, poznajemy go bardziej jako kompozytora i dy-
rygenta niż perkusistę. Oczywiście perkusja odgry-
wa w prezentowanym materiale niemałą rolę, ale 
szczególną uwagę zwraca tu bardzo nowoczesne, 
kreatywne podejście Soreya do tworzenia muzyki.

Dwupłytowy album przynosi nam sześć utwo-
rów. Większość z nich trwa ponad 20 minut! Ale 
nie ma tu mowy o nudzie. Na płycie dzieje się bar-
dzo dużo. Trudno jasno ocenić proporcje pomię-
dzy kompozycją a improwizacją. Na przemian sły-
szymy fragmenty charakteryzujące się elegancją i 
„klasycznym pięknem” oraz swobodną improwi-
zacją w duchu awangardowej muzyki współczes-
nej. Struktura długich utworów często zmienia się 
wielokrotnie. Poszczególne części czasem wykony-
wane są wyłącznie przez smyczki, solo na fortepia-
nie, w duetach – rzadko słyszymy pełen sześciooso-
bowy skład. Jest tu miejsce dla różnych gatunków i 
tradycji muzycznych, z których kompozytor korzy-
sta w oryginalny, cechujący się świeżością sposób. 
Dają znać o sobie jego klasyczne, jazzowe i awan-
gardowe doświadczenia.Ekscytująca wizja lidera z 
pewnością nie mogłaby zostać urzeczywistniona 
bez odpowiedniego doboru składu muzyków. Obok 

Tyshawna Soreya na płycie poja-
wiają się Cory Smythe (fortepian) 
i Christopher Tordini (bas) oraz 
świetnie grająca sekcja smyczko-
wa: Fung Chern Hwei (skrzypce), 
Kyle Armbrust (altówka) i Rubin 
Kodheli (wiolonczela).

Sorey przedstawia się nam jako je-
den z najbardziej intrygujących 
muzyków swojego pokolenia. Słu-
chając tej płyty dostrzegam pewne 
analogie z muzyką innego perkusi-
sty – Chesa Smitha, który na recen-
zowanym niedawno (JazzPRESS – 
3/2016) albumie The Bell prezentu-
je podobny kierunek poszukiwań. 
To muzyka, która wymaga od słu-
chacza skupienia, ale oferuje w za-
mian niezwykłe wrażenia.

Pi Recordings 2016 
www.pirecordings.com
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Vasil Hadžimanov Band – Alive

Wojciech Sobczak-Wojeński 

wsimply@o2.pl 

Jeśli nazwisko Vasil Hadžimanov 
nic Państwu nie mówi, to wcale się 
nie dziwię. Facet gra już z 15 lat, a 
też do tej pory w ogóle nie obił mi 
się o uszy. Może dlatego, że nie śle-
dzę lokalnych, bałkańskich ryn-
ków jazzu. Może szkoda, bo pro-
jekt, który proponuje serbski pia-
nista, słusznie nazwano Alive. Ta 
muzyka aż kipi energią, stawia na 
nogi – zarazem przywołuje najlep-
sze tradycje odważnego grania fu-
sion, brzmiąc przy tym współcześ-
nie, nie popadając w maksymalnie 
wyświechtane schematy ani nie 
nurzając się w kiczowatej nostalgii.

Płyta nagrana jest „live”, co zrozu-
miałe, bo taka muzyka jest wprost 

stworzona do ekspozycji na scenie. 
Bałkański skład muzyków wspie-
ra amerykański saksofonista Da-
vid Binney, być może kojarzony 
przez obserwatorów tamtejszej sce-
ny jazz/impro. Przyznać należy, że 
jego gra absolutnie wznosi muzykę 
na wyższy poziom czadu. Kawal-
kady mocnych dźwięków to coś, co 
lubię – zwłaszcza, gdy towarzyszy 
im soczysta, napędzona sekcja ryt-
miczna. Sam Hadžimanov  zręcz-
nie obsługuje klawiszową machi-
nerię, przechodząc płynnie od or-
ganowych i fenderowych brzmień 
lat siedemdziesiątych, przez cie-
płe syntezatorowe barwy typowe 
dla późniejszej dekady, a na ponad-
czasowym fortepianie i samplach 
kończąc.

Słychać, że w zespole przykłada się 
dużą wagę do starannej aranżacji 
utworów, jak również do tworzenia 
chwytliwych melodii – nierzad-
ko właśnie z bałkańskim posma-
kiem. W gęstej materii muzyki jest 
miejsce na przestrzeń, zabawę for-
mą i wspomniane ogniste solów-
ki – czy to saksofonisty, czy gitarzy-
sty (Branko Trijic). Sam lider, mimo 
niepodważalnych umiejętności, 
pozostaje klawiszowcem raczej po-

MoonJune Records, 2016 
www.moonjune.com
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wściągliwym, jego partie są wywa-
żone, nie dominują w żaden sposób 
nad muzycznymi wypowiedziami 
innych kolegów. Odnieść można 
wręcz wrażenie, że bodaj najwięk-
sze pole do solowych uniesień po-
zostawiono gościowi z Ameryki. W 
sensie gatunkowym Alive to nowo-
czesne fusion, w którym wpraw-
ne ucho, katujące się dniami i no-
cami muzyką z lat siedemdziesią-
tych (jak na przykład autor niniej-
szego tekstu), wyłuska rozwiązania 
ochoczo stosowane przez Zawinu-
la i spółkę, odlot znany z jazzrocko-
wego okresu Milesa Davisa (Fen-
der Rhodes niechybnie kojarzy się 
z niegdysiejszymi wyczynami Ke-
itha Jarretta i Chicka Corei), soczy-
sty funk, a przy okazji inne smacz-
ki – odpryski drum&bassu, chillou-
tu czy world music.

Płyta Alive pozostaje naprawdę 
świetną odpowiedzią na pytanie 
– co z tym fusion? To w istocie nie 
tylko nader udana fuzja gatunków, 
ale również tego co stare i nowe w 
muzyce. Otrzymujemy więc two-
rzoną niezwykle świadomie i raso-
wo jazzrockową energię, a wszyst-
ko to w odważniejszej, współcześ-
niejszej oprawie – w aspekcie ryt-
mów, barw instrumentów, inten-
sywności i przystępności. To ostat-
nie jest istotne, bo taki projekt na-
prawdę idealnie sprawdziłby się 
w plenerze. A ja lubię czasem ta-
kie płyty – kontrastujące z bardziej 
introwertycznym, filozoficznym 
jazzem. Alive to niezła fuzja mu-
zycznej kofeiny i tauryny. Polecam, 
siecze mocno!

Przegapiłeś ulubioną audycję? 
Znajdziesz ją na stronie:
www.archiwum.radiojazz.fm



JazzPRESS, wrzesień 2016       |67

The Claudia Quintet – Super Petite

Wojciech Sobczak-Wojeński 

wsimply@o2.pl 

O Claudia Quintet nie słyszałem 
wcześniej, mimo że Super Petite to 
już siódmy wytwór ekipy dowo-
dzonej przez amerykańskiego pał-
karza, Johna Hollenbecka, a sam 
zespół, przez niektóre media zza 
Wielkiej Wody, posądzany jest o 
bycie jednym z najważniejszych 
w świecie współczesnego jazzu. Ze 
względu na wspomniany wyżej 
brak wiedzy w temacie osiągnięć 
Claudia Quintet, nie podejmę po-
lemiki z tymi neofickimi ocena-
mi (których wszak w świecie mu-
zyki nie brakuje, wystarczy zerk-
nąć do co drugiej recenzji), a skon-
centruję się na tegorocznym krąż-
ku, który do najdłuższych bynaj-
mniej nie należy, ale zawiera wca-

le niegłupią zawartość. Otóż, słu-
chając Super Petite, przypominam 
sobie, jak mocno kiedyś zafascy-
nowałem się płytą A Livingroom 
Hush i jak odkrywcza była nie-
gdyś odpowiedzialna za tę płytę 
kapela. Jaka? A sprawdźcie sobie 
Państwo! 

Wracając do meritum, propozycje 
kwintetu niechybnie przywołu-
ją znanego od lat na rynku jazzo-
wym ducha monumentalnych 
rozwiązań aranżacyjnych, polo-
tu w zakresie łamania rytmów i 
tworzenia synchronicznie odtwa-
rzanych fragmentów kompozy-
cji. Utwory nie są długie, ale co-
kolwiek nieoczywiste, kompilują-
ce często przynajmniej kilka mi-
ni-tematów. Dzięki temu nagro-
madzeniu dźwięków, można od-
nieść wrażenie, że muzyce tej, 
mimo ogólnie lekkiego brzmienia 
użytych instrumentów, miejscami 
brakuje oddechu, jest przeładowa-
na aranżacyjnymi zabiegami, wy-
maga maksymalnego skupienia 
po stronie muzyków, ale i słucha-
czowi nie pozwala się do końca od-
prężyć. Tak, jak wspomniałem, nie 
byłbym szczególnie uwiedziony 
oryginalnością „soundu” kwintetu, 

Cuneiform Records, 2016 
www.cuneiformrecords.com
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ale moją uwagę od pierwszych dźwięków skupia 
akordeon (Red Wierenga), europeizujący dźwięko-
wą materię, znakomicie współgrający z nieżydow-
skim klarnetem (Chris Speed). Bliskowschodni po-
wiew zapewnia miejscami wibrafonista (Matt Mo-
ran) wespół z liderem na perkusjonaliach, dzięki 
czemu słuchacz może (ale nie musi) przenieść się 
w rejony eksplorowane zajadle przez „zornowskich 
Marzycieli”.

Super Petite to niezła płyta, choć mocno uważał-
bym z oceną jej ważności i świeżości. Takie rzeczy 
po prostu już były, ale w sytuacji, gdy przywołana 
przeze mnie w pierwszym akapicie enigmatyczna 

K o n c e r t y  w   P a ł a c u  S z u s t r a

Salon
Jazzowy

MARCIN I BARTŁOMIEJ 
OLEŚ DUO

MARCIN OLEŚ – kontrabas
BARTŁOMIEJ "BRAT" OLEŚ – perkusja

12 X 2016 / g.19:30

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE
IM. STANISŁAWA MONIUSZKI – ROK ZAŁOŻENIA 1871

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

kapela, porzuciła swój styl i prze-
szła na elektroniczną rąbaninę, to 
powstała luka do wypełnienia. Dla 
mnie ten muzyczny gatunek osiąg-
nął już swoje momentum, a teraz 
to jeno odgrzewanie. Jednak, je-
żeli ktoś to lubi, tęskni za takimi 
brzmieniami, to odnajdzie swe po-
cieszenie w amerykańskim kwin-
tecie, który, jak sądzę, zorientował 
się, że w Europie też powstało coś 
fajnego w obszarze jazzu i co wię-
cej – nie brzmi to ani na jotę ame-
rykańsko!
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Marcus Strickland's Twi-Life – Nihil Novi

Adam Tkaczyk 

adam-tkaczyk@wp.pl

Czy Marcus Strickland celowo pro-
wokuje tytułem swojego nowe-
go albumu? Tak to odbieram. Je-
śli stoję przed półką w sklepie mu-
zycznym, mam do wyboru set-
ki nieznanych wykonawców, no-
wych dźwięków, niepoznanych do-
tąd klasyków, zapomniane pereł-
ki, świeżą twórczość topowych wy-
konawców (i kilka złotych do wy-
dania, o tym warto pamiętać), to 
mam wybrać album pod tytułem 
Nic Nowego?! 

Pewnie mój wybór i tak zależał-
by od ceny (bądźmy realistami), 
ale gdybym się zdecydował na za-
kup Nihil Novi, to raczej po przesłu-
chaniu bym nie żałował. Album 

zapewnia prawie godzinę porząd-
nej, muzycznej rozrywki. Pewnie 
żaden utwór nie będzie dla nikogo 
hymnem lata ani innej pory roku, 
ale muzycznej głębi spokojnie star-
czy na kilka przesłuchań oraz póź-
niejsze powroty do pojedynczych 
kawałków.

Zacząłem jakby od podsumowa-
nia, więc wracajmy do fundamen-
tów. Marcus Strickland's Twi-Life, 
oprócz lidera – saksofonisty i klar-
necisty Marcusa Stricklanda, two-
rzą: trębacz Keyon Harrold, klawi-
szowcy Mitch Henry i Masayuki 
Hirano, basista Kyle Miles oraz per-
kusista Charles Haynes. Gościnnie 
na opisywanym albumie udzielają 
się dodatkowo tacy artyści, jak wo-
kalistka Jean Baylor, wszechstron-
ny pianista i producent Robert Gla-
sper, perkusista Chris Dave, basista 
Pino Palladino. Za produkcję cało-
ści odpowiada Meshell Ndegeocel-
lo. Skład szeroki, więc i brzmienie 
bogate. Tylko czy nie za bardzo?

Są albumy, które brzmią jakby nie 
wiedziały, czym chciały być i któ-
rą publikę chcą zadowolić. Są wy-
konawcy, którzy wypełniają pły-
ty muzyką po same brzegi, stara-

Blue Note, 2016 / www.bluenote.com
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jąc się pokryć każdy możliwy teren muzyczny. W 
przypadku Nihil Novi duże bogactwo muzyczne nie 
jest „pokazówką”. Dzięki wyczuciu autorów album 
stanowi bardzo przyjemne, lekkie w odbiorze, re-
laksujące dzieło. Każdy nowo wprowadzony smak 
wkomponowuje się w całość i pomimo swojej od-
mienności, dodaje albumowi wartości.

Zastanawiam się, czy jest w ogóle sens przypinania 
takim albumom łatek gatunkowych. Nowoczesna 
muzyka generalnie jest kotłem pełnym dźwięków 
niespotykanych wcześniej ze sobą lub wcale nie-
używanych, a takie projekty jak Nihil Novi wybit-
nie umykają wszelkim szufladkom. Mamy słowo 
mówione, kobiece śpiewy soulowe, niby-występ na 
żywo, hip-hopowe bity, szczyptę afrobeatu i funku, 
oczywiście jazzowe solówki głównych bohaterów 
też się znajdą. Całość brzmi nowocześnie, ale orga-
nicznie. Już samo nagrywanie niniejszego albumu 
musiało być dla Stricklanda wspaniałą przygodą.

Za niepotrzebne uznaję jedynie utwory-przerywni-
ki, na przykład Mantra i Cherish Family, które nie-
wiele wnoszą, a nadszarpują rytm albumu. Nie 
podoba mi się również Alive – zbyt powtarzalne i 
szybko nudzące się, pomimo urozmaicenia w po-
staci gościnnego udziału Jean Baylor. A propos tej 
pani, to dwa utwory z jej pięknym (nieczęsto uży-
wam tego słowa!), gościnnym wokalem są moimi 
faworytami na Nihil Novi: subtelne Inevitable i Tal-
king Loud. Osobiście podoba mi się również umiar-
kowane korzystanie z wokali – szczególnie w kon-
traście do ostatniego albumu Roberta Glaspera – 
Everything’s Beautiful (z podczepionym pod projekt 

nazwiskiem Milesa Davisa), w któ-
rym, moim zdaniem, kilka utwo-
rów o wiele bardziej skorzystało-
by na pozostawieniu ich w spoko-
ju, niż na pakowaniu w nie na siłę 
gościnnej zwrotki. Zatem – szacu-
nek dla Marcusa Stricklanda za 
oparcie się tej pokusie.

Wracam do podsumowania roz-
poczętego w drugim akapicie. Ni-
hil Novi nie jest pozbawione wad. 
Zdarzają się momenty słabsze, na 
niektórych, szczególnie tych bar-
dziej obcych wykonawcom jazzo-
wym, terenach muzyka prezentu-
je się odrobinę gorzej. Co prawda, 
nie schodzi poniżej pewnego po-
ziomu, ale trudno mi było ukryć 
grymas niedosytu po ostatnim 
utworze. Jeśli następne albumy 
mają trafić w mój gust (bo prze-
cież to moje zdanie nie daje Stri-
cklandowi spać po nocach, wiado-
mo), to widzę dwie możliwe dro-
gi przyszłości projektu Marcus 
Strickland's Twi-Life: albo trzyma-
nie się strefy komfortu i porzuce-
nie bardziej drapieżnych, około-
hiphopowych brzmień, albo za-
szycie się w studio i monoton-
ne doskonalenie się w tych mniej 
„swoich” gatunkach. Póki co, jest 
bardzo dobrze, ale nie wspaniale.

aF L P w w w . j a z z p r e s s . p l
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Na ekrany kin wszedł długo i bar-
dzo oczekiwany Miles Ahead. Film, 
o którym mówiło się już ponad 
dziesięć lat temu. Wiadomo było 
wówczas, że tytułową rolę w nim  
ma zagrać Don Cheadle. Z jakie-
goś powodu projekt ten przeleżał w 
szufladzie niemal dekadę.

Miles Davis. Ikona nie tylko jazzu, 
ale i kultury, przemian w myśle-
niu o muzyce, o miejscu Czarnych 
w amerykańskim społeczeństwie. 
Jedna z najważniejszych posta-

ci amerykańskiej kultury. Oprócz 
dokonań muzycznych pozostał po 
nim zapis świata widzianego jego 
oczami w postaci autobiografii na-
pisanej we współpracy z Quin-
cym Troupem Miles: The Autobio-
graphy, przetłumaczonej w Polsce 
najpierw przez Tomasza Tłuczkie-
wicza (Ja, Miles), a potem przez Fili-
pa Łobodzińskiego (Miles. Autobio-
grafia). Kopalnia faktów, ale i zna-
komity materiał do poznania Davi-
sa jako człowieka. Dlaczego o tym 
piszę? Ponieważ mam nieodpar-
te wrażenie, że twórca filmu, au-
tor scenariusza, reżyser i odtwór-
ca głównej roli w ogóle po nią nie 
sięgnął!

Poza ogólnikowym osadzeniem w 
realiach czasów – koniec pięcio-
letniego okresu twórczego milcze-
nia, co pozwala nam osadzić akcję 
w końcówce lat siedemdziesiątych 
– Miles Cheadle’a bierze udział w 
samochodowych pościgach i ulicz-
nych strzelaninach w celu odzy-
skania skradzionej mu taśmy z na-
graniem pierwszej po latach se-
sji nagraniowej. Ten Miles jest dzi-
wakiem, ćpunem, nie ma w sobie 
za grosz godności, natomiast wy-
machuje pistoletem i strzela na po-

Nie-Miles i ja

Jerzy Szczerbakow 

jerzy.szczerbakow@radiojazz.fm

Miles Davis i ja (Miles Ahead) 
Sony Pictures Classics – sonyclassics.com, 
premiera polska – 2 września 2016, 
reżyseria – Don Cheadle, zdjęcia – Roberto 
Schaeffer, muzyka – Robert Glasper, 
w głównej roli - Don Cheadle 
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strach w biurze wytwórni płytowej 
Columbia. W tych dziwnych dzia-
łaniach towarzyszy mu dzienni-
karz (?), którego rola w całej tej hi-
storii jest nie do końca jasna. Poja-
wia się młody geniusz trąbki o nie-
codziennym pseudonimie Junior 
itd, itd...

Na uwagę zasługują retrospekcje 
dotyczące dawnych sesji nagranio-
wych. Odrębną historią jest wą-
tek miłości i małżeństwa Davisa z 
Frances Taylor, również daleki od 
prawdy historycznej. Generalnie 
trup się ściele, no może jednak nie-
zbyt gęsto, ale kule gwiżdżą w po-
wietrzu, a samochodowe opony 
piszczą w scenach pościgów…

W ostatniej scenie – koncert po 
powrocie Milesa – w jego zespole 
możemy zobaczyć prawdziwych: 
Wayne'a Shortera, Herbiego Han-
cocka, Roberta Glaspera, Anto-
nio Sáncheza, a zamiast Marcusa 
Millera wystąpiła Esperanza Spal-
ding. „Miles” ma wtedy na plecach 
hasztag #socialmusic. Hmmm... 
Po obejrzeniu filmu chciałoby się 
powiedzieć – wszelkie podobień-
stwa do osób żyjących są przypad-
kowe.
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KUP BILET 11
WRZEŚNIA

ŁÓDŹ
TEATR MUZYCZNY

ADI JAZZ FESTIVAL
11 września – w 15. rocznicę zamachu terrorystycz-
nego w USA - rozpocznie się w łódzkim Teatrze Mu-
zycznym trzecia edycja Adi Jazz Festival. Tragiczne 
wydarzenia upamiętni tego wieczoru japońsko-nie-
miecki zespół Akira Ando and the JAPS. W kolejnej 
odsłonie festiwalu - 24 września - wystąpi Orkiestra 
Symfoniczna Teatru Muzycznego, Chiara Quartet 
oraz Chris Jarrett. 26 listopada zagrają: Bernard 
Maseli, duet Witold Janiak i Maciej Kądziela oraz 
Jazzowy Chór Wytwórni pod batutą Macieja Sal-
skiego, z trębaczem Paulem Swingiem.

12ON14: TOMCZYK-WIĘCEK-KĄDZIELA-GAWĘDA
Kwartet Tomczyk-Więcek-Kądziela-Gawęda zapre-
zentuje 15 września na scenie warszawskiego klu-
bu 12on14 materiał ze swojej płyty Event Horizon. 
Brzmienie płyty to wypadkowa różnych stylów (jazz, 
awangarda, elektronika, chillout, muzyka poważna). 
Materiał nawiązuje pośrednio do tematyki astronomii 
oraz fantastyki. Nazwa albumu – Event Horizon (ho-
ryzont zdarzeń) – przywołuje pojęcie z teorii względ-
ności, które oznacza sferę otaczającą tunel czaso-
przestrzenny lub czarną dziurę. Granica po której 
przekroczeniu żaden obiekt nie jest w stanie wrócić 
– wszystko, co przez nią przenika, ginie. Zespół zagra 
w składzie: Jakub Więcek – saksofon, Marek Kądzie-
la – gitara, Mateusz Gawęda – fortepian, keyboard, 
Gniewomir Tomczyk – perkusja, sample.

KUP BILET 15
września

WARSZAWA
12on14 JAZZ CLUB

https://www.facebook.com/events/1055337311171441/
http://www.adi-jazz.pl
https://www.facebook.com/events/1030511320332033/
https://www.facebook.com/events/1030511320332033/
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CZWARTEK JAZZOWY Z GWIAZDĄ: OLEŚ BROTHERS & ANTONI 
"ZIUT" GRALAK 
Oleś Brothers & Antoni "Ziut" Gralak zagrają 15 września w Śląskim 
Jazz Clubie, w Gliwicach. Formacja kontrabasisty Marcina Olesia, 
perkusisty Bart łomieja Olesia i trębacza-współtwórcy legendarne-
go Tie Breaku powstała ze zderzenia trzech wybitnych osobowości 
polskiego jazzu - improwizatorów, wirt uozów i kompozytorów. Art y-
ści, znani z niekonwencjonalnego podejścia do jazzu, tworzą muzykę 
pełną żywiołowości i fi nezji. Bracia Olesiowie mają w swoim dorobku 
płytę zarejestrowaną w Śląskim Jazz Clubie (Oleś Brothers with Rob 
Brown - Live at SJC).

MEMORIAL TO MILES TARGI KIELCE JAZZ FESTIVAL
Zespół Henrix Violinsky wystąpi 23 września na Memorial To Miles 
Targi Kielce Jazz Festival 2016. Tego samego wieczoru zagrają jesz-
cze: Marek Napiórkowski Septet oraz New Light, tworzone przez 
Dave’a Liebmana, Adama Niewooda, Gene’a Perlę oraz Adama 
Nussbauma. Amerykański zespół kultywuje pamięć o legendarnym 
perkusiście Elvinie Jonesie. Następnego dnia zagra Lime Tree Quar-
tet, Łukasz Pawlik z programem swojej debiutanckiej płyty Lonely 
Journey oraz Tomasz Stańko Band, czyli nowa formacja kierowana 
przez najsłynniejszego polskiego trębacza, z muzykami tria RGG w 
składzie.

15
września

ŚLĄSKI
JAZZ CLUB

W GLIWICACH

23
września

TARGI KIELCE

JAZZBLĄG FESTIWAL
Gwiazdorską obsadę będzie mieć tegoroczny Jazz-
bląg Festiwal, który odbywać się będzie od 22 do 24 
września w Elblągu. Wystąpi trójmiejski Jan Konop 
Big Band, Minim Experiment, Piotr Wojtasik Quart et 
(poza liderem w składzie: Viktor Tóth, Michał Barań-
ski i Eric Allen), duet Marek Napiórkowski & Art ur 
Lesicki wraz z wokalistką Dorotą Miśkiewicz, Nikola 
Kołodziejczyk Instant Ensemble, Irek Wojtczak Folk 
Five Polish Quintet, Piotr Lemańczyk Retrospec-
tions (między innymi z wokalistką Krystyną Stańko) 
oraz Jerzy Małek Groove Collectiva, z towarzysze-
niem rapera Andy’ego Ninvalle’a.

KUP BILET22
WRZEŚNIA

ELBLĄG
Centrum Kultury EL 

Centrum Sztuki Galeria EL

ul. Kuśnierska 6

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 625 67 84

galeria-el@galeria-el.pl

www.jazzblag.galeria-el.pl

www.facebook.com/Jazzblag

Ceny biletów:    

50 zł  przedsprzedaż

70 zł  w dniu koncertu

Ceny karnetów:          

100 zł  przedsprzedaż

130 zł  w dniu koncertu

22.09.2016 / 19.00

Jan Konop Big Band
Jubileusz 20-lecia Klubu
Środowisk Twórczych Krypta

23.09.2016 / 18.00

Piotr Wojtasik Quartet

CELULOID Marek Napiórkowski, 
Artur Lesicki & Dorota Miśkiewicz

Nikola Kołodziejczyk Instant Ensemble 

24.09.2016 / 18.00

Irek Wojtczak Folk Five Polish Quintet

Piotr Lemańczyk Retrospections

Jerzy Małek Groove Collective 
feat. Andy Ninvalle

Imprezy towarzyszące:
22.09.2016  / 18.00 
Wernisaż zdjęć Michała Skroboszewskiego "Jazzowe Lato"

22.09.2016  / 21.00 
Klub Mjazzga: MINIM EXPERIMENT (cena biletu 25/30 zł)

23 - 24.09.2016
po koncertach jam session w Klubie KRYPTA

22- 24 WRZEŚNIA 2016

   

o r g a n i z a t o r z y : s p o n s o r z y : p a r t n e r z y : p a t r o n a t  m e d i a l n y :

k r y p t a

Instytucja 
Kultury 
Miasta Elbląg

http://jazzblag.galeria-el.pl/
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23-
-30
września

TRASA 
KONCERTOWA

GRZEGORZ WŁODARCZYK QUINTET - CONFESSIONS
Kwintet basisty Grzegorza Włodarczyka rozpoczyna 23 września 
trasę koncertową. Do 30 września muzycy promować będą swoją 
płytę zatytułowaną Confessions. Grupa wystąpi w: Wetlinie (Gości-
niec Stare Sioło), Krakowie (dwa koncerty w PiecArcie), Warszawie 
(12on14), Bielsku-Białej (Metrum), Wrocławiu (Vertigo) i w Często-
chowie (Jazztochowa Festiwal). Grzegorz Włodarczyk Quintet to 
międzynarodowa grupa przyjaciół, którzy poznali się studiując w 
prestiżowym Conservatoire de Paris. Do zespołu należą europejscy 
muzycy młodego pokolenia.

13
października

BORY 
TUCHOLSKIE

WARSZTATY MUZYCZNE DLA DOROSŁYCH
Warsztaty, które skierowane są do osób dorosłych grających na gi-
tarze, wokalistów, saksofonistów, trębaczy, puzonistów, pianistów, 
skrzypków, gitarzystów basowych, kontrabasistów, perkusistów i in-
nych instrumentalistów, odbywać się będą od 13 do 16 października 
w Borach Tucholskich. Grupę - teoria i praktyka - poprowadzi Artur 
Lesicki, drugą - praca z sekcją rytmiczną - Piotr Kułakowski. Uczest-
nicy będą mogli na zmianę uczestniczyć w obu grupach. Opiekunem 
programowym całości wydarzenia jest Maciej Grzywacz.

DOBRY WIECZÓR JAZZ: MAREK NAPIÓRKOWSKI & 
ARTUR LESICKI
Duet gitarowy Marek Napiórkowski & Artur Lesicki 
otworzy 1 października kolejny sezon koncertów w 
warszawskim teatrze Roma, odbywających się w ra-
mach cyklu Dobry Wieczór Jazz. Muzycy wykonają 
utwory ze swojej płyty Celuloid. Jest to ich pierwszy 
wspólny album nagrany w duecie. Zawieraja kompo-
zycje filmowe autorstwa Krzysztofa Komedy, Wojcie-
cha Kilara, Andrzeja Kurylewicza, Andrzeja Korzyń-
skiego i Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza. Program 
płyty uzupełniony został również o premierowe, au-
torskie utwory gitarzystów.

KUP BILET 1
PAŹDZIERNIKA

WARSZAWA
TEATR ROMA

http://www.teatrroma.pl/spektakl/dobry-wieczor-jazz-marek-napiorkowski-artur-lesicki-celuloid/
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Mecenasi

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
oraz z budżetów Miasta Chorzowa, Miasta Częstochowa, oraz z budżetów Miasta Chorzowa, Miasta Częstochowa, 
Miasta Gliwice i Miasta Katowice.

Mecenat SponsorzySponsorzy

(    OPOLE    )

9.10 Jamie Saft New Zion Trio 
feat. Cyro Baptista 

(    CHORZÓW    )
29.10 Zohar Fresco Quartet

(    KATOWICE    )

10.11 Sylvie Courvoisier Trio 
with Kenny Wollesen 
and Drew Gress

(    KOSZĘCIN    )

12.11 Kuba Więcek / Mateusz 
Gawęda Special Project 
feat. Ralph Alessi

(    SOSNOWIEC    )

27.11 Tymański Yass Ensemble 
feat. Antoni „Ziut” Gralak

(    CIESZYN    )
17.11 Pasimito

(    SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE    )
3.12 100nka

(    KATOWICE    )

4.12 Makemake, Zbigniew Chojnacki, 
Dominik Strycharski

(    KATOWICE    )

5.11 Jamie Baum 
Polish–American Octet

(    RYBNIK    )

Joyce Moreno & Band1.10

(    GLIWICE    )

8.10 Anna Gadt Quartet 
(feat. RGG TRIO) 

(    CZĘSTOCHOWA    )

24.10 John Scofield Quartet 
„Country for old men” 
support: BlackBird

jaZZ i okolice/jaZZ & beyond
Festiwal Muzyki Improwizwanej  
jesień 2016 
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Jerzy Szczerbakow 

jerzy.szczerbakow@radiojazz.fm

Z radością donoszę, że poziom ze-
społów biorących w przesłucha-
niach konkursowych festiwalu 
Jazz Wolności nie odstawał od po-
ziomu festiwalowych gwiazd, co 
jest świetnym prognostykiem dla 
przyszłości polskiej sceny jazzo-
wej. Już nadesłane nagrania na 
etapie kwalifikacji – przypomnę, 
że udział wzięło 36 wykonawców 
– były dowodem znakomitej kon-
dycji młodego pokolenia polskie-
go jazzu. Z nielicznymi wyjątkami 
były to propozycje dobre lub bar-

Świetny prognostyk

Jazz Wolności 

– Sopot, Skwer Kuracyjny, 27 sierpnia 2016 r.

dzo dobre. Wybór więc był napraw-
dę niełatwy, bo na scenie festiwa-
lowej powinno się znaleźć co naj-
mniej o kilka zespołów więcej. Cie-
szy również duża rozpiętość sty-
listyczna projektów: od fortepia-
nu solo aż po sekstet (nagrodzony 
przez nas zresztą w finale), od etno 
jazzu, przez mainstream, aż po fu-
sion czy projekty zahaczające na-
wet o awangardę.

Ponieważ finalistów i zwycięz-
ców konkursów wszyscy znamy, 
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chciałem wyróżnić tu tych wykonawców, którzy 
– oprócz finalistów – na podstawie nagrań zrobili 
na mnie największe wrażenie. I tak w przypadko-
wej kolejności: Aga Derlak Trio, Coherence Quar-
tet, Global Schwung Quintet, Maciej Dziedzic Pro-
ject, Kwartet Macieja Afanasjewa, Mateusz Kaszu-
ba, Michał Chwała, Grzegorz Tarwid, Paulina At-
mańska Trio, Projekt Wróbel, Weezdob Collective – 
jestem pod wrażeniem, z radością będę Was reko-
mendował!

Festiwal Jazz Wolności to zupełnie 
nowa propozycja na jazzowej ma-
pie Polski. Wpisujący się w tego-
roczne obchody jubileuszu 60-le-
cia pierwszego jazzowego festiwa-
lu w Polsce w swoim zamyśle opie-
ra się głównie na wynajdywaniu 
i promocji nowych zespołów. Dla-
tego też w składzie jury znaleź-
li się ludzie ściśle zawodowo zwią-
zani z branżą jazzową: organizato-
rzy i dyrektorzy artystyczni festi-
wali – Piotr Turkiewicz i Jerzy Ma-
łek, dyrektor Domu Wydawniczego 
For Tune Ryszard Wojciul, członek 
zarządu PSJ i trójmiejski promo-
tor jazzu Marcin Jacobson oraz pi-
szący te słowa, reprezentujący wy-
dawcę RadioJAZZ.FM i e-miesięcz-
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fot. Renata Dąbrowska
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nika JazzPRESS. Jury obradowało pod honorowym 
patronatem Michała Urbaniaka.

Festiwal rozpoczęła nowoorleańska parada, któ-
ra ubrana w bikiniarskie stroje (kto pamięta skąd 
wzięło się określenie „bikiniarz”?) przeszła „Mon-
ciakiem” do muszli koncertowej, znajdującej się 
obok sopockiego molo. Przesłuchania koncerto-
we były otwarte dla publiczności, a wzięło w nich 
udział pięć zakwalifikowanych przez jury projek-
tów. Przez cały czas można było otrzymać specjal-

fot. Renata Dąbrowska
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ny, papierowy numer Jazz PRESSu, 
który był oficjalnym patronem fe-
stiwalu. Wszystkie wydarzenia 
transmitowane były on-line w in-
ternecie na kanale YT oraz na wiel-
kim telebimie wystawionym w 
okolicy wejścia na molo.

Po przesłuchaniach koncerto-
wych odbyły się koncerty gwiazd 
festiwalu. Wystąpili niezawodny 

Eskaubei & Tomek Nowak Quartet z udziałem DJ-a 
DBT, nieznany szerszej publiczności Łukasz Juźko 
Quartet, a na zakończenie wystąpił Mistrz i Legen-
da w jednym, czyli Michał Urbaniak wsparty Mło-
dymi Lwami, czyli obiecującymi młodymi muzy-
kami.

Pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym festiwa-
lu jest Piotr Matla, festiwal wyprodukowała Agen-
cja Boom Violetty Lubacz, a sponsorem głównym 
była firma LOTOS.

fot. Renata Dąbrowska, Sisi Cecylia
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Piotr Rytowski 

rytowski.jazz@gmail.com

Trochę historii, trochę współczesności, 
zdecydowanie za dużo słońca

Euro 2016, szczyt NATO w War-
szawie i 25. edycja festiwalu WSDJ 
zbiegły się w czasie. Odpowiedzi na 
pytania: „Czy nasi grali dobrze?” i 
„Czy to prawda, że ze Stanów przy-
leciała najmocniejsza ekipa” nie 
były więc w tym roku oczywiste…

Dzień pierwszy – duch 
Akwarium wiecznie żywy

Pierwszy dzień festiwalu miał roz-
począć koncert projektu Tribute to 

Akwarium pod kierownictwem 
Piotra Wojtasika, jednak problemy 
logistyczne zadecydowały o tym, że 
zaczął Tord Gustavsen w towarzy-
stwie perkusisty Jarle Vespestada i 
wokalistki afgańsko-niemieckiego 
pochodzenia Simin Tander. Zmia-
na kolejności, jak się potem okaza-
ło, miała swoje pozytywy i negaty-
wy. Niestety póki co, bardziej dało 
się odczuwać te drugie. Delikatna, 
liryczna muzyka grupy w zupełnie 
widnej (świetliki w suficie) postin-
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Warsaw Summer Jazz Days 

– Warszawa, Soho Factory, 7-10 lipca 2016 r.
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suwał się Gustavsen w duecie z Vespestadem. Gdy 
wychodzili poza funkcję akompaniatorów, muzy-
ka dostawała więcej dynamiki, energii – czyli atry-
butów zdecydowanie potrzebnych na koncercie ot-
wierającym festiwal. Fani muzyki spod znaku ECM 
mogli jednak być zadowoleni.

Drugi set rozpoczął się, kiedy w sali nadal było zu-
pełnie widno, ale przynajmniej przez świetliki nie 
wpadały już tak intensywnie promienie słońca. 
Na scenie pojawił się zespół Michel Benita Ethics 
– także reprezentant ECM. Zaczęło się dosyć paste-
lowo, jak dla mnie zbyt słodko, ale ciekawy kolo-
ryt muzyce nadawał japoński instrument koto, na 
którym grała ubrana w tradycyjne kimono Mie-
ko Miyazaki. Drugi utwór rozpoczął się ciekawiej. 
Było już więcej inwencji w grze muzyków, muzy-
ka nie była tak oczywista, jak na otwarciu, jednak 
całość była dość monotonna – taka trochę „muzy-
ka tła”. Były momenty, kiedy muzycy wychodzili 

dustrialnej hali Soho Factory nie 
budowała nastroju. To repertuar 
zdecydowanie bardziej dedykowa-
ny małym klimatycznym klubom, 
ewentualnie salom koncertowym 
z prawdziwego zdarzenia. Ale po-
mijając niezbyt sprzyjające warun-
ki – muzyka z jednej strony oparta 
była na staronorweskich hymnach 
religijnych, z drugiej do głosu do-
chodziły afgańskie korzenie woka-
listki. Dwie zupełnie inne kultury, 
dwa temperamenty i chociaż takie 
zaskakujące zestawienia czasem 
dają nad wyraz dobre efekty (nie 
szukając daleko Trebunie Tutki z 
jamajskim Twinkle Brothers), to 
tym razem, moim zdaniem, nie do 
końca to zagrało. Najciekawiej ro-
biło się, kiedy na pierwszy plan wy-

fot. Piotr Gruchała
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poza ramy dominującej formy i wtedy coś zaczyna-
ło się dziać… Dobrzy instrumentaliści, całkiem cie-
kawe tematy, ale całość nieco pozbawiona wyrazu. 
To trochę tak jak z filmem, który ogląda się nawet z 
zaciekawieniem, ale po wyjściu z kina szybko się o 
nim zapomina.

Wreszcie zapadł zmrok. Na scenie dziesięć osób 
pod wodzą Piotra Wojtasika. Zastanawiałem się 
czym może być Tribute dla Akwarium. Nie był to 
klub kojarzący się z jedną konkretną stylistyką czy 
grupą wykonawców. Zespół szybko dał odpowiedź 
na moje wątpliwości. Muzycy zaprezentowali prze-
krój przez różne estetyki, epoki, klimaty. I zrobili 
to brawurowo! Zaczęło się zaskakująco drapieżnie, 
jak na moje skojarzenia z liderem. Nie bez znacze-

nia był tu na pewno efekt „młodej 
krwi” – poza liderem na scenie po-
jawił się doskonały zestaw jazzma-
nów młodego pokolenia. Mogliśmy 
doświadczyć elementów free, fun-
ku, mainstreamu a nawet swin-
gu. Były ballady i elementy etnicz-
ne. Bywało transowo – szczególnie, 
kiedy lider odkładał trąbkę i zasi-
lał sekcję perkusyjną. Eric Allen 
bardzo sprawnie napędzał całą tę 
maszynerię. Świetny występ na za-
kończenie pierwszego dnia i god-
ny tribute dla legendarnego klu-
bu. Wspomniałem na początku o 
zaletach zmiany kolejności – gdy-
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by zgodnie z planem dzień zaczął 
się od tego setu, to delikatne dźwię-
ki artystów ECM’u stałyby się tylko 
ich cichym echem…

Dzień drugi – spojrzenie w 
przeszłość na M-Base i w przy-
szłość na Lehmana

Znowu słońce zagląda do wnętrza 
hali. Ale tym razem na szczęście od 
samego początku ze sceny popły-
nęły dźwięki, którym chyba nic nie 
mogłoby stanąć na przeszkodzie. 
Oktet Steve’a Lehmana rozpoczął 
swój koncert od intro saksofono-
wo-wibrafonowego. Po chwili do-
łączyły pozostałe dęciaki, kontra-
bas a zaraz potem perkusja i zaczę-
ła się prawdziwa uczta. Cała prze-
strzeń Soho wypełniła się muzy-
ką. Sekcja rytmiczna wspomagana 
przez basowe dźwięki tuby budo-
wała solidną bazę – mięsisty, gęsty 
groove – pod ogniste solówki. Kie-
dy wszystkie instrumenty dęte gra-
ły unisono ukazywała się prawdzi-
wa potęga tego brzmienia. W pew-
nym momencie do zestawu instru-
mentów dołączyła nienarzucają-
ca się elektronika. Sample i loopy z 
powodzeniem zastąpiły nieobecny 
w składzie fortepian. Wspaniałe, 
nowoczesne, wyrafinowane granie. 
Mocny akcent na otwarcie drugie-
go dnia WSJD.

Po przerwie ikona M-Base’u Ste-
ve Coleman ze swoim sztandaro-

wym składem Five Elements. Otwierające set dłu-
gie solo lidera stawało się coraz bardziej rytmicz-
ne, a kiedy osiągnęło punkt krytyczny do Colema-
na dołączyła sekcja i chyba nikt nie miał wątpliwo-
ści, gdzie jesteśmy – słuchaliśmy M-Base’u w naj-
lepszym wydaniu. Energia i sprawność technicz-
na perkusisty jest w tym gatunku nie do przecenie-
nia i tu Sean Rickman nie zawiódł słuchaczy. Co-
leman z sekcją zapewniali energetyczny ładunek o 
olbrzymiej sile rażenia, a gitarzysta i trębacz okra-
szali to swoimi partiami. Ciekawie zabrzmiał roz-
budowany utwór oparty na prostym basowym ost-
inato, który ciągnął się rozsiewając, za sprawą po-
wtarzającego się motywu, hipnotyczną aurę. Cole-
man wplatał do niego różne tematy, melodie. Nie-
postrzeżenie zrobił się z tego walczyk, aby wreszcie 
wybudzić słuchaczy z hipnozy powrotem do moc-
nego m-base’owego groove’u. Dobry koncert, choć 
niczym nie zaskakujący słuchaczy – z cyklu znacie, 
to posłuchajcie. Ale do takiej muzyki zdecydowa-
nie warto wracać.

Na koniec wystąpiła inna kanoniczna postać M-
-Base’u – Robin Eubanks z zespołem Mental Ima-
ges. Zaczęło się nietypowo. Lider zamiast puzonu 
wziął do rąk pałeczki perkusyjne i zaczął grać na 
elektronicznym padzie perkusyjnym, zapętlając ko-

fot. Piotr Gruchała
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lejne rytmy, podczas kiedy perkusista siedział bez-
czynnie. Po przygotowaniu podkładu rytmicznego 
lider sięgnął po puzon, którego partię także zapętlił 
i dopiero na tym tle zaczął grać solo. Sprawiał tro-
chę wrażenie, jakby muzycy nie byli mu potrzeb-
ni do szczęścia. Używał coraz to nowych synte-
tycznych brzmień, loopów, pogłosów. Na zakończe-
nie tego, jak dla mnie, nieco przydługiego wstępu 
całe zapętlone tło dźwiękowe ucichło, pozostał pu-
zon solo i wreszcie dołączyli do niego pozostali mu-
zycy – pojawiła się charakterystyczna m-base’owa 
estetyka. Wśród prezentowanych kompozycji mo-
gliśmy posłuchać między innymi coveru utwo-

ru Kashmir Led Zeppelin – chwyt-
liwego, ale zagranego bez specjal-
nej inwencji. W końcu lider wró-
cił do pada perkusyjnego, nakła-
dając na siebie kolejne afrykańsko 
brzmiące rytmy. Po paru minutach 
doszedłem do wniosku, że zabawy 
rytmami na padzie mogą być fa-
scynujące, ale szczególnie dla tego, 
który się nimi bawi… Postanowi-
łem nie przeszkadzać w dalszej za-
bawie i nieco wcześniej opuściłem 
halę Soho.

Dzień trzeci – Ribot gra disco 
a Ulmer country

Dzień, na który czekałem najbar-
dziej. Ribot, Medeski i legendarny 
James Bood Ulmer. Sobotni koncert 
rozpoczął Marc Ribot ze swoim 
najnowszym projektem The Young 
Philadelphians. W składzie obok 
lidera: Mary Halvorson, Jamaala-
deen Tacuma oraz Grant Calvin 
Weston. Wszystko wzbogacone 
triem smyczkowym. Ribot jak zwy-
kle zaproponował nam rzeczy nie-
oczywiste – bo czy można wyobra-
zić sobie „fuzję ducha Ornette’a Co-
lemana z brzmieniem soulu z lat 
siedemdziesiątych z Filadelfii” – jak 
sami muzycy mówią o tym mate-
riale? Usłyszeliśmy mieszankę gra-
nia free, funku a nawet disco. Re-
pertuar składał się z amerykań-
skich przebojów z lat siedemdzie-
siątych. Cześć osób była tym znies-
maczona – dla mnie był to występ 

fot. Piotr Gruchała
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wieczoru! Dla tych, którzy znają 
płytę – na żywo było jeszcze więcej 
improwizacji i solowych odjazdów. 
Ciekawe było też spojrzenie na dwa 
zupełnie różne podejścia do gitary 
– lidera oraz Halvorson. Oba moc-
no niestandardowe, ale zupełnie 
inne.

Drugi set – James Blood Ulmer w 
towarzystwie skrzypka Charlesa 
Burnhama i perkusisty Warrena 
Benbowa. Od początku pewne za-
skoczenie – miałem wrażenie, że 
większość materiału była zdomi-
nowana przez skrzypce. To one czę-
sto wysuwały się na pierwszy plan, 
dając utworom zabarwienie coun-
try czy bluegrass. Program skon-
struowany był chyba w myśl idei 
Great American Tradition, co oczy-
wiście jest jakąś koncepcją, ale kie-
dy ze sceny płynęły niemal kow-
bojskie klimaty czułem, że to nie 
ten Ulmer, którego tak chciałem 
usłyszeć. Znaczenie lepiej robiło się 
kiedy skrzypce grały rolę tła dla li-
dera, a dominować zaczynała gita-
ra. Muzyka zmieniała charakter – 
dalej penetrując amerykańską tra-
dycję, ale bardziej w obszarze blu-
esa i jazzu. Nie było tu jednak Ul-
mera takiego jak za czasów współ-
pracy z Colemannem, czy z okresu 
free funku. No cóż, Ulmer jest bez-
dyskusyjnie wielką muzyczną oso-
bowością i ma pełne prawo do tego, 
aby na koncertach grać to, co chce i 
jak chce.

Zapowiadając ostatni występ tego wieczoru Ma-
riusz Adamiak zadał retoryczne pytanie: „Czy to bę-
dzie czarny koń tego festiwalu?”. Nie był to według 
mnie czarny koń, bo trudno tu mówić o jakimś du-
żym zaskoczeniu, co nie zmienia faktu, że John 
Medeski ze swoją nową grupą Mad Skillet zagra-
li świetny koncert. Ruszyli z impetem. Od pierw-
szych dźwięków dał się czuć niesamowity groo-
ve. W składzie zespołu pojawił się przypominający 
tubę sousaphone – instrument, który tworzył wraz 
z sekcją mocno osadzoną, głęboką bazę, ale dał się 
też poznać jako źródło ciekawych solówek. Mede-
ski grał na hammondzie i fortepianie (często jed-
nocześnie) oraz na melodyce. Od samego początku 
muzykom udało się zbudować atmosferę świetnej 
zabawy, pełnej rytmu i energii. Sousaphone wypo-
sażony w różne elektroniczne przetworniki potra-

fot. Piotr Gruchała
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fił przenieść muzykę zespołu w zupełnie inny 
wymiar. Czasem jednak formacja brzmiała nie-
mal jak Medeski, Martin & Wood, co nie umniej-
szało moim zdaniem radości z jej słuchania.

Dzień czwarty – gitarzyści wielcy i naj-
więksi kontra polska młodzież

Program ostatniego dnia festiwalu zbudowany 
był na nie do końca czytelnym dla mnie założe-
niu – wielcy światowi gitarzyści i młode polskie 
zespoły – zwycięzcy konkursu Instytutu Muzyki 
I Tańca.

Najpierw wystąpił Mateusz Pliniewicz Quartet. 
Lider to utalentowany skrzypek młodego pokole-
nia. Po kłopotach technicznych związanych z na-
głośnieniem kontrabasu muzycy rozpoczęli kon-
cert, ale chyba znów, jak na to wnętrze i wpada-
jące przez świetliki słońce, zbyt nastrojowo i de-
likatnie. Trudno, żeby w takich warunkach taka 
muzyka dobrze zadziałała. Wspomagany elek-
troniką fortepian w duecie ze skrzypcami lide-
ra brzmiały czasem jak oniryczna muzyka Maxa 
Richtera. Najwięcej inwencji było słychać w grze 
Nikoli Kołodziejczyka – najbardziej doświadczo-
nego członka zespołu. To był bardzo krótki wy-
stęp, w związku z czym, wiele spóźniających się 
osób usłyszało tylko jego końcówkę.

Po krótkiej przerwie miało pojawić się trio trzech 
tuzów gitary: Ralph Towner, Wolfgang Muthspiel 
i Slava Grigoryan. Adamiak zapowiadając zespół, 
nawiązał do tria Paco de Lucía, Al Di Meola i John 
McLaughlin (bo trudno nie zrobić takiego odnie-
sienia) i zastanawiał się, czy dadzą ognia, czy ra-
czej będzie nastrojowo. Zaczęło się zdecydowanie 
nastrojowo i nie od tria. Na scenie pojawił się Gri-
goryan i rozpoczął od solowego utworu na gitarze 
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4th Dimension. Rozpoczął się hinduską wokali-
zą przywołującą na myśl Mahavishnu, a zaraz po-
tem otrzymaliśmy dużą dawkę solidnego fusion. 
McLaughlin niczym nie zaskoczył słuchaczy, ale 
przecież nie musiał zaskakiwać. To klasa sama w 
sobie. Hinduskie śpiewy rozwijały się w wielogło-
sowe wokalizy. Niezwykłą biegłością techniczną 
popisywał się basista. Wrażenie robiło połączone 
brzmienie dwóch perkusji – klawiszowiec zespołu 
czasem porzucał keyboard i grał na bębnach. Choć 
patrząc obiektywnie można byłoby dyskutować ze 
świeżością czy oryginalnością tego, co słyszymy, to 
jednak w tym przypadku dominowało poczucie 
obcowania z jednym z największych gitarzystów w 
historii jazzu.

Podczas ostatniej przerwy część osób opuściła salę, 
twierdząc, że po McLaughlinie nie wypada już słu-
chać nic innego. Mimo tego na szczęście, ostatni ze-
spół nie musiał grać dla pustej sali. The Forest Tu-
ner zaczęli mainstreamowo, dosyć grzecznie, ale z 
czasem robiło się coraz ciekawiej. Oparte na pro-
stych motywach kompozycje stanowiły dobry pro-
gram na zakończenie festiwalu. Zrobiło się lekko, 
czasem z ewidentnym przymrużeniem oka – mo-
mentami wręcz tanecznie. Muzycy mają pomysł na 
granie. Słychać, że są jeszcze młodzi, ale na pewno 
dużo przed nimi.

Trzynaście koncertów w ciągu czterech dni to spora 
dawka muzyki. Trudno zachować wszystko w pa-
mięci i obiektywnie zrelacjonować. Na pewno pro-
gram festiwalu mógł zadowolić fanów wielu odcie-
ni jazzowego grania. Nawet panią, której przypad-
kowo zasłyszane słowa, skierowane do (jak mnie-
mam) zapraszających ją na koncert znajomych za-
padły mi w pamięć już pierwszego dnia: „Nie wiem 
czy odwdzięczymy się wam takim fajnym koncer-
tem, bo my zupełnie się na muzyce nie znamy!”..

klasycznej. Dźwięki bardziej ciąży-
ły w stronę gitarowej klasyki niż 
jazzu. Był to bez wątpienia pokaz 
wirtuozerii technicznej, ale trochę 
zabrakło tego „ognia”. Momentami 
gitarzysta „zaczynał się rozkręcać”, 
ale po chwili znowu się wyciszał i 
tonował swoją grę. Po skończonym 
utworze zapowiedział Mutshpiela. 
Ten pojawił się z gitarą elektrycz-
ną. Zrobiło się zdecydowanie bar-
dziej jazzowo, ale nadal nastro-
jowo. Muthspiel używał loopera, 
więc dźwięków było więcej, ale na-
dal czekałem na występ trio. Kiedy 
schodzący ze sceny Mutshpiel za-
powiedział Ralpha Townera, wie-
działem, że jeszcze będę musiał po-
czekać – minęło dobre pół godziny 
zanim na scenie pojawiło się całe 
trio. Ognia jednak nadal nie było. 
Przywołane na wstępie porówna-
nie do słynnego tria niestety wy-
padało słabo. Mimo że muzycy za-
czynali znacznie szybciej pracować 
palcami, to temperatura wykony-
wanej przez nich muzyki nie rosła. 
Potem trio znów się „rozkompleto-
wało” – słuchaliśmy nastrojowych 
duetów. Choć wszyscy gitarzyści są 
bez wątpienia świetnymi muzyka-
mi, to w ich wspólnej grze zabrakło 
charyzmy i temperamentu, któ-
re tak dobrze pamiętamy z Friday 
Night In San Francisco. 

Kolejnym setem był występ, na któ-
ry czekali chyba wszyscy tego wie-
czoru – John McLaughlin & The 
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Zmiana warty
Jakub Krukowski 

j.krukowski@op.pl

Kamasi Washington 

– Wrocław, Narodowe Forum Muzyki, 22 sierpnia 2016 r.

Kamasi Washington w winy-
lowym wydaniu swojej debiu-
tanckiej płyty The Epic zamieś-
cił wkładkę wyjaśniającą znacze-
nie tytułu otwierającego ją utworu 
Change of the Guard. Zmiana war-
ty dotyczy snu saksofonisty, w któ-
rym doświadczony rycerz broniący 
wielkiej bramy przygotowuje się do 
ostatecznej walki ze swoim następ-
cą. W sierpniowym numerze pre-
stiżowego magazynu Down Beat 
opublikowano wyniki 64. rankin-
gu krytyków. Wspomniany album 
znalazł się na pierwszym miejscu, 
jego autor z ogromną przewagą wy-
grał klasyfikację wschodzących 
gwiazd, zarówno jako artysta, jak i 

saksofonista tenorowy, co więcej – 
w klasyfikacji wszystkich artystów 
jazzowych znalazł się na miejscu 
drugim. Zmiana warty ma tu więc 
chyba również głębszy sens...

Twórczość pochodzącego z Los An-
geles saksofonisty w naturalny 
sposób kojarzona jest głównie z 
tym albumem – myślę, że nie wy-
maga więc szerszego opisu. Mimo 
rozmachu tego wydawnictwa to 
jednak tylko wycinek bogatej twór-
czości Amerykanina – niezwy-
kle wszechstronnego, jeśli spojrzeć 
na projekty, w które był zaangażo-
wany. Artysta od lat współpracu-
je z najważniejszymi kalifornijski-
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mi raperami – miał duży udział 
w nagraniu przełomowej płyty To 
Pimp a Butterfly Kendricka Lama-
ra – oraz twórcami muzyki elek-
tronicznej związanymi z macie-
rzystą wytwórnią Brainfeeder (Fly-
ing Lotus, czy Thundercat). Prze-
de wszystkim jednak jest muzy-
kiem jazzowym, który ma na kon-
cie trzy ciekawe płyty wydane w 
ramach trio Throttle Elevator Mu-
sic, obecnie zaś działa głównie w 
ramach kolektywu The West Co-
ast Get Down. To właśnie muzycy z 
tej grupy, szczególnie jej założyciel 
Miles Mosley, stanowią trzon jego 
koncertowego bandu, oni też obec-
ni byli na wrocławskim koncercie 
w Narodowym Forum Muzyki.

Koncert był kolejnym wydarze-
niem w ramach trasy The Epic. Po-

równując skład z albumu, z obecnym w Polsce, 
usłyszeliśmy siedmiu instrumentalistów oraz wo-
kalistkę Patrice Pitman Quinn co, wyłączając chór, 
stanowi mniej więcej jedną trzecią tego niezwykle 
rozbudowanego zespołu. Myślę, że wśród zaznajo-
mionych z twórczością saksofonisty, ograniczenie 
składu nie wzbudziło żadnych obaw o zubożenie 
wykonania – wystarczy przywołać niezwykły wy-
stęp na żywo podczas AOL Build (zachęcam do po-
szukania wideo w Internecie) tego samego mate-
riału jedynie w duecie z Milesem Mosleyem! Wroc-
ławski występ artystów trwał około dwóch godzin, 
z krótką przerwą przed bisem. Mieliśmy więc spo-
ro czasu na wsłuchanie się w wielowątkowe kom-
pozycje, a było z czego wybierać – na trzypłytowym 
albumie jest ich siedemnaście, całość trwa niemal 
trzy godziny.
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Koncert rozpoczął się wspomnianym Change of the 
Guard, w którym uwagę zwrócił zwłaszcza Bran-
don Coleman, bawiący się główną frazą na key-
tarze. W drugim utworze Washington sięgnął po 
jedną z ciekawszych kompozycji – napisaną przez 
Claude'a Debussy’ego Clair de lune. Tu przestrzeń 
do solowej improwizacji miał zwłaszcza puzonista 
Ryan Porter. Następnie lider „oddał” scenę we wła-
danie basisty Milesa Mosleya, którego sam określił 
mianem najlepszego w swoim fachu. Mosley zagrał 
utwór Abraham, promujący jego nadchodzący al-
bum (poza grą na basie udzielał się też wokalnie). 
Publiczność momentalnie poddała się energiczne-
mu rytmowi, a mocne refreny skłaniały do żywio-
łowych reakcji i oklasków – można śmiało powie-
dzieć, że na kilkanaście minut Mosley skradł show.

W trakcie koncertu każdy jednak miał wystarcza-
jąco czasu, żeby w pełni zaprezentować swój talent. 
W utworze Henrietta Our Hero niewątpliwą gwiaz-
dą była wokalistka Patrice Pitman Quinn, której 
towarzyszył gość specjalny – ojciec Kamasiego, Ri-
ckey Washington grający na flecie i saksofonie so-
pranowym. Utwór napisany jest w hołdzie babci 
autora, całe wykonanie miało więc dodatkowy – ro-

dzinny wydźwięk. Wspaniała, bar-
dzo emocjonalna kompozycja – dla 
mnie jeden z najlepszych momen-
tów wieczoru. Nostalgiczny nastrój 
przerwała improwizacja obydwu 
perkusistów, którzy żywiołowo 
„konwersowali” na swoich zesta-
wach. Koncert zakończyły dwa naj-
bardziej charakterystyczne utwory 
– Final Thought (z świetnym intro 
na tenorze) oraz The Rhythm Chan-
ges ponownie z niezwykle utalen-
towaną Pitman Quinn. Gromkie 
brawa zachęciły muzyków do bisu, 
podczas którego zagrali wariację 
wokół tematu Re Run Home.

Wrocławski koncert udowodnił 
przede wszystkim, jak fantastycz-
nym bandliderem jest kalifornij-
ski saksofonista. Kolejno każdy z 
ośmiu muzyków miał wystarcza-
jącą przestrzeń do zaprezentowa-
nia indywidualnej gry, równocześ-
nie świetnie brzmieli jako zespół. 
Kompozycje zostały znacznie wy-
dłużone, co dało również liderowi 
pole do popisania się swoimi umie-
jętnościami. Jeszcze przed koncer-
tem zapowiedziano, że zaraz po 
jego zakończeniu, artysta spotka 
się z fanami. Washington nie spo-
dziewał się pewnie, ile osób popro-
si go o autograf, nikogo jednak nie 
pominął, co więcej z każdym za-
mienił parę słów – niezwykle miły 
i otwarty człowiek, do tego wielki, 
nie tylko posturą, artysta.

fot. Paulina Krukowska



JazzPRESS, wrzesień 2016       |99

Deszczowy Sopot Molo Jazz Festi-
val przypomniał początki polskie-
go jazzu przemyślnie skonstruo-
wanym programem i licznie przy-
byłymi uczestnikami pierwszego 
festiwalu jazzowego w Polsce, któ-
ry odbył się w 1956 roku i, zdaniem 
jednego z organizatorów, Francisz-
ka Walickiego, był „przerwaniem 
tamy i trzęsieniem ziemi”.

W czasach komunistycznej cen-
zury i berlińskiego muru jazz był 
symbolem wolności i przyciągał 
tłumy. Koncertom towarzyszy-

Warto pamiętać klasyków
Basia Gagnon 

basiagagnon@gmail.comSopot Molo Jazz Festival – Sopot, 5-8 sierpnia 2016 r.

ła atmosfera skandalu, a tłum fa-
nów żądnych muzycznych wra-
żeń zwalił ścianę sopockiego pa-
wilonu. Leopold Tyrmand zasto-
sował określenie „zespoły swe-
terkowe” na występujących wte-
dy jazzmanów, którzy zachowy-
wali się niezwykle, jak na te cza-
sy, spontanicznie i scenę trakto-
wali bez rewerencji, występując 
w codziennych strojach. Ponoć fe-
stiwal przyciągnął trzydzieści ty-
sięcy ludzi, a przerażeni decyden-
ci opisywali jazz jako „zarazę z Za-
chodu”.
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Jaskułke w deszczu

W Muzeum Miasta Sopotu, w sierpniu, ekspono-
wana była wystawa poświęcona tej pierwszej edy-
cji, a na deptaku i przy molo można było zobaczyć 
mnóstwo zdjęć dokumentujących historię polskie-
go jazzu. Po czterdziestu latach, w 1996 roku, festi-
wal wskrzesili Jerzy Kulwas, dyrektor Kąpieliska 
Morskiego, nieżyjący już wicedyrektor Henryk Ku-
rowski, Marcin Kulwas, organizator kolejnych edy-
cji oraz trójmiejscy muzycy: Przemek Dyakowski i 
Jerzy Detko. W sobotę przez miasto przeszła para-
da nowoorleańska z udziałem London Vintage Jazz 
Orchestra i w całym mieście czuć było festiwalową 
atmosferę.

Pierwszego dnia deszczowa pogoda przyciągnę-
ła pod festiwalową scenę nieco mniejszą, niemniej 
entuzjastyczną grupę słuchaczy, która przywita-
ła London Vintage Jazz Orchestra brawurowo pre-
zentującą standardy, jak Cherry Moon czy Shanghai 
Shuffle z solistką Sarah Burman, która dysponuje 
niezwykłą intonacją, żywcem wyjętą z hollywoodz-
kich filmów. Był to tradycyjny jazz w doskona-
łym wydaniu, z nienagannym swingiem i zaska-

kującą lekkością. Lider Dave Bur-
man przypomniał emocje towa-
rzyszące tej historycznej wizycie, 
przed którą był wręcz przestrze-
gany przez brytyjskie Minister-
stwo Spraw Zagranicznych z obawy 
o bezpieczny powrót angielskich 
muzyków. Skończyło się entuzja-
stycznie przyjmowaną trasą ponad 
dwudziestu koncertów, które prze-
szły do historii. Była to prawdopo-
dobnie pierwsza po odwilży wizy-
ta zagranicznych muzyków w Pol-
sce i utorowała drogę do wschod-
niej Europy całej plejadzie gwiazd 
jazzu, od Louisa Armstronga po 
Milesa Davisa.

Nostalgiczny nastrój ożywiło Mar-
cin Wądołowski Trio, w składzie: 
Marcin Wądołowski - gitara, Piotr 
Lemańczyk - kontrabas, Adam 
Czerwiński – perkusja. Muzycy 
rozpalili publiczność energetycz-
nymi kompozycjami z najnow-
szej płyty My Guitar Therapy, które 
utrzymane były w hendrixowskim 
klimacie. Kolejne, piękne chwi-
le zadumy dostarczył duet Nahor-
ny / Strobel. Wreszcie w strugach 
deszczu na scenę wyszedł Sławek 
Jaskułke. Po fenomenalnym Sea 
niecierpliwie czekałam na ostat-
ni projekt zatytułowany równie 
zwięźle – On i było to znakomite 
zwieńczenie tego wieczoru, nicze-
go nie ujmując poprzednikom.

W kompozycjach Jaskułke nie „sły-

fot. Basia Gagnon
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chać”, ale czuć całą historię jazzu, 
od bluesa i swingu, poprzez hard- 
i postrop. Jest to jednocześnie ko-
lejny, autonomiczny krok w nie-
znane, dowodzący niezwykłej in-
teligencji i wrażliwości muzycznej 
tego artysty. Jaskułke bawi się ryt-
mami, formami i stylami, jak dzie-
cko klockami Lego, na przemian 
tworząc błyskotliwe konstrukcje, 
by je zaraz zburzyć zaskakującym 
zwrotem rytmu, nastroju, tempa i 
liryki. Ma do tego godnych partne-
rów – znakomity Max Mucha na 
kontrabasie i niepokorny Krzysz-
tof Dziedzic na perkusji nie tyle 
należą do sekcji rytmicznej, co są 
pełnoprawnymi członkami tego 
tria, współtworząc żarliwe (Dzie-
dzic) czy nieomal mistyczne (Mu-
cha) solówki.

Na występ składały się głównie 
utwory z najnowszej płyty lide-
ra On, jak również doskonałe Chi-
li Spirit i Yelon. Pobrzmiewały som-
nambuliczne echa genialnej płyty 
Sea, ale też pulsująca samba i kar-
kołomne pasaże free. Pełne zadu-
my, mięsiste, dojrzałe brzmienie, 
wysublimowane, a zarazem peł-
ne żarliwej energii, chwilami po-
zornie monotonne, konsekwentnie 
powtarzane dźwięki, o lunatycz-
nym charakterze, to zdecydowany 
krok w nieznane wymiary. Z każ-
dym projektem pomysły Jaskułke 
są coraz bardziej zaskakujące i jest 
to jazz najczystszej próby.

Wielka uczta muzyczna

Drugi dzień również zaczął się pod znakiem no-
stalgii, na szczęście w słońcu, paradą nowoorleań-
ską i koncertem Sir Bourbon Dixieland Band ze 
Szwecji, z gościnnym udziałem założyciela festiwa-
lu Jerzego Detko (klarnet) i Ryszarda Podgórskiego 
(trąbka). Zabrzmiał dobrym stary swing.

Projekt Maciej Grzywacz + Skandynawowie, czyli 
Jakob Danelsen (saksofon), Daniel Frank (kontra-
bas) i Håkon Mjåset Johansen (perkusja) podgrzał 
atmosferę dojrzałym, oryginalnym programem z 
płyty Connected, z burzliwymi solami saksofonu i 
nastrojowymi partiami kontrabasu. Grzywacz ma 

fot. Basia Gagnon



102| Koncerty / Relacje

pewność siebie doświadczonego artysty, gra prze-
myślane oszczędne solówki, pozwalając wybrzmieć 
swoim skandynawskim partnerom.

Kolejnym punktem programu był Illinois Jacquet 
In Memoriam – projekt mieszkającego w trójmie-
ście perkusisty Erica Allena (USA) tworzony z Woj-
ciechem Karolakiem (organy), do którego zaproszo-
no siedmiu najlepszych polskich saksofonistów te-
norowych: Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Macieja 
Sikałę, Przemka Dyakowskiego, Dariusza Herba-
sza, Tomasza Grzegorskiego, Wojciecha Staronie-
wicza i Irka Wojtczaka. Każdy z saksofonistów wy-
brał po jednym utworze. Była to wielka uczta mu-

zyczna złożona z utworów mało 
dziś znanego mistrza saksofonu, 
autora wielokrotnie powtarzanych 
solówek. Może nie odkrywcza, ale 
wyśmienita, z wybornym niena-
chalnym wsparciem autora projek-
tu Erica Allena, Maćka Grzywacza 
na gitarze i niepowtarzalnym mi-
strzem hammonda, Wojciechem 
Karolakiem. Wzruszenie, jakie mi 
towarzyszyło podczas finalnego 
Flying Home, a niedługo potem At 
The Watchmakers Jerzego Miliana, 
o którym poniżej, dało tytuł tej re-
lacji.

Wreszcie koncert na cztery drabi-
ny… jak czule określa swój wibra-
fon jego mistrz Benek Maseli, któ-
ry zagrał wraz z Dominikiem Bu-

fot. Basia Gagnon
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kowskim, Karolem Szymanow-
skim, Bartkiem Pieszką oraz z 
Marcinem Jahrem na perkusji, Mi-
chałem Kapczukiem na kontraba-
sie i Pawłem Tomaszewskim na 
fortepianie. Tribute to Jerzy Mi-
lian, czy w wersji Marcina Jacobso-
na „Szacun dla Miliana”, w hołdzie 
naszemu znakomitemu wibrafo-
niście, który też występował pod-
czas pierwszego sopockiego festi-
walu, rozpoczęło błyskotliwie wy-
konane Memory of Bach, a konklu-
dująca wieczór kompozycja At The 
Watchmakers, prosta, a zarazem 
podniosła i liryczna, zaczarowała 
słuchaczy na przemian przepięk-
ną melodią i zapierającą dech ścia-
ną dźwięku czterech wyjątkowych 
wibrafonistów.

Brawurowe Astigmatic

Nie brakło też akcentów nowości – trzeci dzień roz-
począł obiecujący Global Schwung Quintet kompo-
zycjami z debiutanckiej płyty Live at Radio Katowi-
ce, nagranej w nagrodę za zwycięstwo w konkursie 
Bielskiej Zadymki Jazzowej. Liderem poznańskie-
go składu jest gitarzysta Dawid Kostka, a towarzy-
szą mu Seweryn Graniasty (saksofon), Adam Bie-
ranowski (fortepian), Damian Kostka (brat Dawi-
da, znany również z formacji Weezdob Collective, 
kontrabas) i Maciej Burzyński (perkusja). Zespół 
wygrał też XIX Przeglądu Młodych Zespołów Jazzo-
wych w Gdyni i namaszczony został przez samego 
mistrza, Jana Ptaszyna Wróblewskiego, jurora kon-
kursu.

Po tradycyjnych rytmach Stanleya Breckenridge’a 
(wokal) z Jazz Band Ball Orchestra na scenie po-
jawił się barwny skład A'FreAK-KomEdA Proje-
ct Wojciecha Staroniewicza (saksofon tenorowy), 
do którego lider zaprosił mieszkającego w Polsce 
Larry’ego Okey Ugru, grającego na instrumentach 
perkusyjnych. Wyjątkowe brzmienie projektu za-
pewnia bogaty skład: Dominik Bukowski na ma-
rimbie, Przemek Dyakowski na saksofonie teno-
rowym, Dariusz Herbasz na saksofonie barytono-
wym, Marcin Janek na saksofon sopranowym, Ja-
nusz Mackiewicz na gitarze basowej i Roman Śle-
farski na perkusji. Szczególnie zapadła mi w pa-
mięci finałowa Kattorna; nie tylko ze względu na 
porywające solo Larry’ego Okey Ugwu na afrykań-
skiej piszczałce, ale przede wszystkim dzięki fali 
jednorodnego, a zarazem wspaniale zróżnicowa-
nego dźwięku. Dobrze znany utwór Komedy w tej 
wersji zyskał nowy blask.

Festiwal zamknął niezrównany Jan Ptaszyn Wrób-
lewski, który uraczył nas nie tylko ekskluzywną se-
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lekcją polskiego kanonu jazzowego, ale równie bły-
skotliwie opowiadał o jego historii. Towarzyszyli 
mu Robert Majewski (trąbka), Henryk Miśkiewicz 
(saksofon), Marcin Jahr (perkusja), Sławomir Kur-
kiewicz (kontrabas) i Wojciech Niedziela (forte-
pian). W repertuarze królował Komeda, Trzaskow-
ski i Kurylewicz. Magia muzyki w sekundy zmieni-
ła niepozornego staruszka w tytana saksofonu, kie-
dy Ptaszyn zadął brawurową wersję Astigmatic Ko-
medy.

Mistrz poza muzycznym geniuszem jest kopalnią 
wiedzy o historii polskiego jazzu, toteż zrobił krót-
ki, a skrzący dowcipem wykład o gigantach znad 
Wisły, żartując na temat przeciwności perfekcjo-
nisty Trzaskowskiego i marzyciela Komedy, wresz-
cie zwolennika prostoty Kurylewicza. To jemu Pta-
szyn zadedykował standard Secret Love, po którym 
zabrzmiał Better Luck Next Time Trzaskowskiego. 
Było też wyjątkowe wykonanie słynnej kołysanki 
Komedy z przejmującymi solówkami Majewskiego 
na trąbce i Niedzieli na fortepianie.

Nie zabrakło kolejnej anegdoty na temat Trzaskow-
skiego i jego wymagającej kompozycji Vision, zna-
nej też jako Wyzion, w której porywające solo za-
grał Marcin Jahr. Wieczór zakończyła unikalna 
kompozycja Komedy z mało znanego, poetyckiego 
cyklu Moja słodka Polska ojczyzna. Ciekawie było 
porównać Komedę w tylu różnych wykonaniach. 
W dźwiękach saksofonu Ptaszyna słychać było in-
tymną wiedzę muzyka, dla którego Komeda był po 
prostu kolegą. Publiczność klaskała, ale na bisy było 
za późno, a ja cieszyłam się, że te właśnie dźwięki 
zostaną ze mną na koniec festiwalu. Wszystkiemu 
przyglądał się mistrz fotografii jazzowej, Marek Ka-
rewicz, którego zdjęcia zdobiły pobliski skwer. Fe-
stiwal zakończyło jam session w tradycji tych naj-
lepszych – na scenie naliczyłam sześć saksofonów z 

Dyakowskim i Staroniewiczem na 
czele, dwie trąbki i puzon, plus sek-
cja rytmiczna. Wszystkiemu przy-
słuchiwała się Hanna Banaszak.

Polski jazz ma w swojej histo-
rii prawdziwe perły i diamenty – 
kompozycji Komeda od pierwszych 
dźwięków nie da się pomylić z żad-
ną inną, At The Watchmakers Mi-
liana na cztery wibrafony mam 
w pamięci do dziś. Cieszę się, że 
ten festiwal nam to przypomniał. 
Różnorodna, często przypadkowa, 
publiczność na sopockim skwe-
rze z równą uwagą i entuzjazmem 
słuchała tradycyjnych standardów, 
jak Kurylewicza, Trzaskowskiego i 
Komedy, jak i wymagających kom-
pozycji młodszego pokolenia.
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Jak dociera się Scomehliana
Krzysztof Komorek 

donos_kulturalny@wp.pl

Jazz Fest Wien 

– Wiedeń, Wiedeńska Opera Państwowa, 5 lipca 2016 r.

Nie wszystkie interesujące, jazzo-
we projekty prezentowane są w 
koncertowych odsłonach w Polsce. 
Na szczęście wysłannikom Jazz-
PRESSu udaje się docierać na cie-
kawie zapowiadające się wydarze-
nia za granicą. Tak też było w tym 
wypadku. Wiedeński Jazz Fest za-
prosił w tym roku doborową grupę 
wykonawców. Oto relacja z jednego 
z koncertów tego festiwalu.

Wieczór rozpoczął Wolfgang Mut-
hspiel. Tym razem w odsłonie so-
lowej. Nazywany tu „Profesorem” i 

entuzjastycznie przyjęty zarówno 
przed, jak i po koncercie, zaprezen-
tował niespełna godzinny recital 
złożony w większości z utworów ze 
swojej – także nagranej solo – pły-
ty. Gitary: klasyczną  – na której 
grał przez większą część wieczoru – 
oraz elektryczną, wspomagał elek-
troniką. Zapętlone frazy służyły za 
podkład do solowych peregrynacji 
austriackiego gitarzysty. W znacz-
nym stopniu była to muzyka ła-
godna, spokojna, czasem lekko blu-
esująca. Poważanie, jakim cieszy 
się w lokalnym środowisku Mut-
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hspiel, zaowocowało bisem. Koncert może nie wy-
bitny, ale ciekawy, choć z jednym zdecydowanym 
minusem. Po raz kolejny spotkałem się z sytuacją, 
gdzie wybitny instrumentalista postanawia do-

datkowo użyć swojego głosu. Czy-
li po prostu zaczął on śpiewać. Być 
może piosenki – sam Muthspiel za-
powiedział jedną z nich jako „pop-
-song” – miały ubarwić ten występ. 
Dla mnie było to tylko niepotrzeb-
ny zgrzyt.

Po krótkiej przerwie poświęco-
nej na kontemplowanie neorene-
sansowych wnętrz budynku przy-
szła pora na gwiazdy. Brad Mehl-
dau i Mark Guiliana w latach 2012-
13 zagrali razem wiele koncertów, 
a w kolejnym roku wydali studyj-
na płytę. Muszę przyznać, że przy-
jętą przeze mnie z dużym rozcza-
rowaniem (choć w wersji live ten 
duet wydał mi się interesujący). W 
roku bieżącym dołączył do nich 
John Scofield; i tak narodziła się 
Scomehliana. Odkąd przeczytałem 
informację o planowanych koncer-
tach tego tercetu nurtowała mnie 
myśl, co wykiełkuje z tej współpra-
cy. Pierwsze recenzje z nowojor-
skiego debiutu nie były przesadnie 
entuzjastyczne, co potęgowało ner-
wowe oczekiwanie. Wreszcie nad-
szedł dzień skonfrontowania się z 
rzeczywistością.

Mehliana zmieniła się zdecydo-
wanie. Po pierwsze za sprawą gi-
tary – tego można było się spodzie-
wać. Na szczęście Scomehliana 
nie okazała się zakamuflowanym 
wcieleniem John Scofield Trio, 
choć gdzieniegdzie można było do-

fot. © www.jazzfotos-brunner.at
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szukać się klimatów scofieldowe-
go Überjam. Muzykom udało się 
wyważyć proporcje wkładu i mu-
zycznej obecności na scenie. Gita-
ra nie zdominowała zespołu. Poja-
wiły się jednak bardziej „przebojo-
we” utwory – notabene, wszystkie 
z nich to kompozycje Johna Sco-
fielda, który wraz z Bradem Mehl-
dauem niemal po równo podzieli-
li się autorstwem programu. Meh-
liana zmieniła się także z tego po-
wodu, że na scenie pojawił się for-
tepian. Od razu zaznaczę, że kiedy 
Brad Mehldau zasiadał do bösen-
dorfera to w moim odczuciu trio 
brzmiało wtedy najlepiej. Mehl-
dau ma duszę romantyka i, kie-
dy gra na instrumencie akustycz-
nym, to muzyka płynie „ z serca”. 
Kiedy używa elektroniki, to jest to 
oczywiście fascynujące, intrygują-
ce, bardzo dobre, ale z drugiej stro-
ny chyba zbyt „rozumowe”, wystu-
diowane.

Zestaw fortepian – gitara – perku-
sja wywoływał dreszcz ekscytacji, 
a bardzo dobrze zabrzmiały tak-
że dwa dłuższe fragmenty zagra-
ne w duecie Scofield-Mehldau. In-
dywidualne popisy zdominowa-
li właśnie ci dwaj muzycy. Przy so-
lówkach Mehldaua John Scofield 
„przesiadał się” do umieszczonej na 
statywie gitary basowej, której uży-
wał w sposób stateczny i powścią-
gliwy. Mark Guiliana zagrał solo 
tylko raz, w ostatnim utworze kon-

certu, jedynym swojego autorstwa i była to prezen-
tacja nieco zbyt efekciarska, choć muszę przyznać, 
że z inteligentnym wykorzystaniem elektroniczne-
go gadżetu perkusyjnego. Słychać, że to trio jeszcze 
się „dociera”, zgrywa, ale już teraz muzycy prezen-
tują nam propozycję niezwykłą, wartą zaintereso-
wania, która, jak mam nadzieję, będzie się rozwi-
jać i doczeka się płytowej rejestracji. Dwie godziny 
koncertu (w tym jeden bis) zupełnie mi się nie dłu-
żyły.

P.S. Ta koncertowa „wycieczka” udała się dzięki 
życzliwej pomocy i wsparciu Pani Andrei Brzozy z 
Austriackiego Forum Kultury w Warszawie, za co 
serdecznie dziękuję.

fot. © www.jazzfotos-brunner.at
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Pokora, miłość i sztuka przez wielkie „S”
Carla Bley Trio 

– Warszawa, 12on14 Jazz Club, 13 lipca 2016

Mówiąc krótko – spotkał mnie za-
szczyt uczestniczenia w spotkaniu 
z Carla Bley Trio. W dodatku sie-
działem tak blisko, że mogłem kar-
mić swoje pianistyczne fascynacje 
bieżącą, wnikliwą obserwacją tego, 
co wyczynia na klawiaturze osiem-
dziesięcioletnia (!) liderka, jak rów-
nież tego, co własnoręcznie przela-
ła na papier nutowy.

Dwugodzinny koncert stanowił 
afirmację muzyki uduchowio-
nej, głębokiej, niespiesznej, prze-

myślnej i dramaturgicznej. Muzy-
ki, w której mieszała się perspekty-
wa amerykańskiej muzyki gospel 
z iście europejską, klasycyzują-
cą narracją. Muzyki, w której każ-
dy dźwięk był potrzebny i wyda-
ny z taką lekkością, swobodą, a za-
razem ogromną dyscypliną wobec 
formy i osoby „dyrygenta”-pianisty. 
W końcu – muzyki, która była tak 
spójna, jakby każdy z instrumenta-
listów stworzonych był dla siebie. 
Coś w tym jest, wszak Carli Bley 
nie można odmówić braku talentu 

Wojciech Sobczak-Wojeński 

wsimply@o2.pl
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czy szczęścia w doborze uzdolnio-
nych partnerów, co niekiedy ozna-
cza też małżonków. Niegdyś piani-
sta Paul Bley, potem Michael Man-
tler, a od ponad 30 lat jej mężem 
jest Steve Swallow, z którym to jej 
współpracę na polu muzycznym 
określiłbym mianem idealnej.

Obecność saksofonisty Andy’ego 
Shepparda nie jest warunkiem ko-
niecznym, by na scenie działa się 
absolutna magia, ale mam wraże-
nie, że ze swoją wrażliwością i sub-
telnością – dopełnia znakomicie 
małżeńsko-muzyczny duet i inspi-
ruje osobę kompozytorki do śmiel-
szych rozwiązań kompozycyjnych. 
Muzyka trio bowiem jawi mi się 
jako nieco bardziej wymagająca, o 
bardziej skomplikowanej fakturze. 
U Carli Bley, niezależnie od projek-
tu, liczy się maestria kompozycyj-

na, aranżacja, precyzja, a zarazem feeling. Tu nie 
ma popylania po klawiaturze, wariowania, samo-
zachwytu. Jest pokora, jest miłość i sztuka przez 
wielkie „S”. Dla miłośników twórczości Carli (liczę, 
że takowi są pośród nas) wspomnę, że w programie 
koncertu nie zabrakło znanej i lubianej kompozy-
cji Lawns, materiału z ubiegłorocznego koncertu 
w Kolonii, jak i tytułowej suity z tegorocznej płyty 
Andando el Tiempo.

Sala klubu 12on14 była nabita po brzegi, a każdy 
szczęśliwiec tego wieczoru miał możliwość spotka-
nia się z legendą, a także, jak sądzę, być może, po-
znania innego spojrzenia na jazz i muzykę w ogóle. 
Kończąc, pragnę pogratulować kierownictwu klu-
bu tego koncertu, jak również życzyć wszelkiego 
powodzenia w dalszym rozwoju. Dzięki Wam nie 
tylko ponownie ujrzałem Carlę i Steve’a, ale rów-
nież rozbudziłem w sobie nadzieję, że jeszcze kie-
dyś przyjadą. Wreszcie mają gdzie. Dziękuję raz 
jeszcze, a Czytelników odsyłam do przebogatego 
katalogu Carli. Nie zniechęcajcie się, to naprawdę 
wielka (dosłownie i w przenośni) sprawa.

fo
t.

 K
at

ar
zy

na
 S

ta
ńc

zy
k



110| Koncerty / Relacje

 

Mery Zimny 

maria.zimny@gmail.com

Konkurs im. Zbigniewa Seiferta to 
jedno z najważniejszych wydarzeń 
dla skrzypków jazzowych. Dru-
ga jego edycja przyciągnęła muzy-
ków z całego świata, co ciekawe, 
nie samych skrzypków, gdyż w tym 
roku pojawili się także wioloncze-
liści i altowioliści. Po kilkudnio-
wych przesłuchaniach w Lusławi-
cach, spośród piątki finalistów wy-
łoniono tego jednego, który zasłu-
żył na nagrodę Seiferta – jednego z 
największych skrzypków w histo-

rii jazzu. Po raz drugi został nim 
Polak – tym razem Mateusz Smo-
czyński.

Zanim jednak wszystko stało się 
jasne, uroczystą galę otworzył kon-
cert Konglomerat Big Band pod 
batutą Nikoli Kołodziejczyka i z 
udziałem współzałożyciela Mi-
chała Tomaszczyka. Panowie – 
bo tylko ci wchodzą w skład całe-
go zespołu, zaprezentowali głów-
nie utwory Zbigniewa Seiferta we 

W jego grze było wszystko...
Gala Międzynarodowego Jazzowego Konkursu Skrzypcowego 

im. Zbigniewa Seiferta – Kraków, Muzeum Sztuki i Techniki 

Japońskiej Manggha, 27 sierpnia 2016 r.
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własnych aranżacjach, ale też nie 
obyło się bez kilku autorskich kom-
pozycji. Zespół odświeża i wskrze-
sza ideę muzyki wielkoskładowej, 
a robi to z przytupem i niesamowi-
tą energią. Panowie tworzą kolek-
tyw, który łączy ścisła współpraca. 
Niemal każdy z nich z nich kom-
ponuje lub aranżuje utwory, któ-
re później wszyscy razem wykonu-
ją. Nie ma jednej, nadrzędnej osoby 
i wykonawców, którzy jej podlega-
ją. Tutaj czuje się prawdziwego du-
cha jedności i radości ze wspólnego 
grania – i tak właśnie było podczas 
gali. Kawał dobrej muzyki, świet-
ne aranżacje, doskonałe porozu-
mienie i gra z polotem to tylko kil-
ka składowych, które wybrzmiały 
podczas ich występu. Po wysłucha-

niu tych dźwięków można powiedzieć, że idea big 
bandu żyje nadal, wystarczy tylko, że wezmą ją w 
swoje ręce odpowiednie osoby.

Druga część koncertu odbyła się już po ogłoszeniu 
wyników konkursu. Trzy miejsca na podium osta-
tecznie zostało wypełnione przez cztery osoby, a 
wszystkich nagród przyznano aż osiem. Każdy z fi-
nalistów zaprezentował się po raz kolejny na scenie 
wraz z big bandem Kołodziejczyka i Tomaszczyka. 
Koncert otworzyła jedyna kobieta w męskim fina-
le, zdobywczyni nagrody publiczności – Domini-
ka Rusinowska. W jej wykonaniu i asyście zespo-
łu usłyszeliśmy utwór Kilimanjaro. Na gali skrzy-
paczka wypadło trochę blado, zwłaszcza na tle wy-
stępujących po niej skrzypków. Wprawdzie była w 
jej grze technika, widać było duże umiejętności, ale 
jakby emocji zabrakło i zacięcia, które pokazali po-
zostali występujący.

Trzecie miejsce przypadło niesamowicie żywioło-
wemu Mario Forte. Od pierwszych dźwięków wi-
dać było, że rozpierają go emocje i energia, któ-
ra napędza grę – zdecydowaną, pełną krótkich po-
ciągnięć smyczka. Pewny siebie artysta bawił się na 
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scenie wyśmienicie, pokazując, że 
na podium znalazł się nieprzypad-
kowo.

Drugie miejsce należało do dwóch 
panów. Jako pierwszy zagrał Apel-
-les Carod Requesens – bardzo wy-
razista osobowość muzyczna. Jego 
występ wyznaczał niezwykle moc-
ny dźwięk i niesamowita precyzja. 
Kilka intensywnych minut, któ-
re nam zafundował, upłynęło pod 
znakiem mięsistych nut i nietu-
zinkowo wyrazistej barwy. Muzyk 
wycisnął ze swojego instrumen-
tu wszystko, świetnie współpracu-
jąc także z towarzyszącym mu ban-
dem.

Po nim, niejako dla kontrastu, za-
grał kolega z podium, Florian Wil-
leitner. Młody skrzypek grał z nie-
samowitą lekkością i taką swobo-
dą, że miało się wrażenie, iż uro-
dził się z instrumentem w ręku. 
Grał bardzo spokojnie i zwiewnie, 
tworząc rozległy, dźwiękowy krajo-
braz pełen słońca, szepczący i wy-
brzmiewający w ciszy. Takiej gry 
nie da się podrobić. 

Występem wieńczącym ten gorą-
cy wieczór była wisienka na tym 
przepysznym torcie, czyli gra lau-
reata, Mateusza Smoczyńskiego. 
Skrzypek zaprezentował utwór 
Where Are You From i cóż tu dużo 
pisać, pokazał, że pierwsza na-
groda nie powędrowała do nie-

go przypadkiem. Choć poziom wszystkich wyko-
nawców był bardzo wysoki, co mocno podkreśli-
li jurorzy, to jemu przypadł laur pierwszeństwa. 
W grze Smoczyńskiego było wszystko – wyczu-
cie, precyzja, polot, zabawa, feeling i zrozumie-
nie twórczości Seiferta, które nie było zwykłą ko-
pią czy kalką, lecz naznaczone było sowitą dozą 
indywidualizmu. Tego młodego skrzypka można 
już porównać do starego wyjadacza, jeśli chodzi o 
projekty, w których brał udział, koncerty i obec-
ność na jazzowej scenie. Bardzo cieszy fakt, że tak 
ważny jazzowy konkurs po raz kolejny wygrał Po-
lak. To jasno i wyraźnie pokazuje, jak znakomi-
tych mamy jazzmanów.
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Dostępność miejsc parkingowych 
wokół łódzkiej Wytwórni podczas 
koncertowego wieczoru Letniej 
Akademii Jazzu jest najlepszym 
wyznacznikiem tego, jak wielka 
gwiazda pojawić ma się tego dnia 
na scenie. Przed drugim tegorocz-
nym koncertem na możliwość po-
zostawienia samochodu blisko klu-
bu mogli liczyć jedynie ci, którzy 
przybyli na Łąkową przynajmniej 
pół godziny wcześniej.

Wieczór z saksofonem rozpoczął 
Kwartet Marka Pospieszalskiego. 
Lider po wielu latach grania zdecy-

dował się na zaprezentowanie autorskiego projektu 
i od razu – dodam, że całkowicie zasłużenie – pod-
bił łódzką publiczność. Jak sądzę, wiele osób, w tym 
i ja, niecierpliwie czeka już na premierę zapowia-
danej płyty kwartetu. Obok Marka Pospieszalskie-
go na scenie pojawili się: Max Mucha grający na 
kontrabasie oraz dwaj młodzi, ekspresyjni muzycy 
z Berlina, którzy – wnosząc z frenetycznych okla-
sków po koncercie – mocno zapadli w pamięć obec-
nych tego dnia na widowni: Max Andrzejewski – 
perkusja i Elias Stemeseder - fortepian. Kwartet za-
brał słuchaczy w podróż na rollercoasterze nastro-
jów, od łagodności do totalnego szaleństwa. Zespół 
pożegnał się znanym z repertuaru Sinatry przebo-
jem That’s Life. Jak wieść niesie, muzycy mają przy-
gotowany cały program z coverami utworów zna-

Blaski i cienie
Krzysztof Komorek 

donos_kulturalny@wp.pl

Letnia Akademia Jazzu, wybrane koncerty, część pierwsza 

– Łódź, Klub Wytwórnia, lipiec 2016 r.
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komitego wokalisty. Po tej próbce nie mam wątpli-
wości, że jest on równie interesujący, jak zaprezen-
towane wcześniej kompozycje oryginalne.

Błyski geniuszu

Po krótkiej przerwie przyszła pora na Legendę. Pha-
roah Sanders, bo o nim mowa, przyjechał do Łodzi 
w towarzystwie swojego stałego współpracowni-
ka, pianisty Williama Hendersona oraz dwóch si-
demanów: Olego Hayhursta i Gene’a Calderazzo. 

Wśród zagranych utworów znala-
zły się między innymi nagrania 
znane z płyty Save Our Children, jak 
też klasyki z czasów współpracy z 
Coltranem. To właśnie coltraneo-
wska Naima wzbudziła największy 
chyba entuzjazm na wypełnionej 
po brzegi widowni. To były błyski 
geniuszu, momenty, które pozwo-
liły zapomnieć o smutniejszej stro-
nie tego występu. Sanders oprócz 
gry na saksofonie, tańczył, śpiewał, 
udanie zachęcał publiczność do za-
bawy.

Skąd więc wzięła mi się „smutna 
strona” opisywanego wydarzenia? 
Otóż patrząc z perspektywy kilku 
dni, nie sposób nie zauważyć, że 
pozamuzyczna aktywność scenicz-
na wielkiego muzyka nieuchron-
nie oznaczała, że nie ma on już sił 
na zagranie pełnowymiarowego 
koncertu. Sanders tak naprawdę 
grał nie więcej niż połowę z dzie-
więćdziesięciu minut, które jego 
kwartet przebywał na scenie. Czę-
sto ograniczał się tylko do krótkie-
go wstępu i zakończenia, zostawia-
jąc scenę swoim kolegom, sam ko-
łysał się wtedy miarowo na posta-
wionym z boku krześle. Jak wiel-
ka musi być jednak jego „siła raże-
nia”, skoro na gorąco praktycznie 
nie dało się odczuć tej nieobecno-
ści. On tam był, a nawet jego drep-
tany taniec wzbudzał w nas entu-
zjazm. Proszę nie traktować tego 
jako jakiejkolwiek formy krytyki. 

fot. Piotr Fagasiewicz
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To po prostu żal, że ten wielki mu-
zyk nie zagościł tutaj, będąc w peł-
ni sił, wiele lat wcześniej.

Inspirowane Komedą

Kolejny lipcowy wieczór poświę-
cony był jubileuszowi wydania ko-
medowskiej płyty Astigmatic. Przy-
gotowane programy miały na-
wiązywać do historycznego albu-
mu wielkiego muzyka. Napisa-
łem „miały nawiązywać”, bowiem 
przynajmniej w przypadku pierw-
szego występu owego wspólne-
go mianownika doszukać się było 
dość trudno. Atutem koncertu był 
świetny zespół instrumentalistów: 
Radosław Nowicki na saksofonie, 
(ponownie) Max Mucha na kontra-
basie, Sebastian Frankiewicz na 
perkusji i wreszcie lider tego kwar-
tetu, Grzegorz Karnas. Ciekawe 
wokalizy, zróżnicowana technika 
wokalna, improwizacje i oryginal-
ne sceniczne zachowanie – to zale-
ty Karnasa. Kiedy jednak przyszło 
do piosenek z tekstem... Nie wiem, 
jaki artystyczny zamysł przyświe-
cał przyśpiewkom o wężu, ale dla 
mnie była to całkowita katastrofa i 
zabicie dobrze zapowiadającego się 
koncertu.

Finał to prezentacja zamówione-
go przez organizatorów specjal-
nie dla LAJ programu inspirowa-
nego wspomnianymi nagrania-
mi kwintetu Komedy. Sławek Ja-

skułke, który podjął się tego zadania, pojawił się na 
scenie na czele specjalnie sformowanego sekstetu. 
Ciężar występu spoczął na sekcji dętej w składzie: 
Piotr Chęcki – saksofon, Michał Ciesielski - sakso-
fon i Emil Miszk – trąbka. Lider i kompozytor, co 
osobiście przyjąłem z ogromnym rozczarowaniem, 
ograniczył się praktycznie do dyrygowania zespo-
łem i akompaniamentu. Ogromną zaletą łódzkiego 
festiwalu, są właśnie takie specjalne projekty. Ubie-
głoroczny Tribute to Szakal był tak udany, że projekt 
Piotra Damasiewicza do dziś odwiedza światowe 
sceny. Niestety, kompozycja Sławka Jaskułke takiej 
furory chyba nie zrobi. Muzyka chwytliwa, świet-
ni wykonawcy, zwłaszcza wspomniane już bla-
chy. Jednak brakowało mi w tym wszystkim serca. 
Sprawnie odegrana i ciekawa kompozycja, której 
jednak równie dobrze mógłbym wysłuchać z płyty.

Oprócz wymienionych tu wydarzeń, w lipcu na 
scenie Letniej Akademii Jazzu gościli jeszcze: Ed 
Partyka Jazz Orchestra, nowojorski perkusista Jim 
Black, Piotr Wojtasik Quintet z programem po-
święconym Tomaszowi Szukalskiemu oraz uczest-
nicy i wykładowcy International Jazz Platform.

fot. Piotr Fagasiewicz
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Łódź. Bałuty. Spokojna część aglo-
meracji oddalona od zgiełku mia-
sta w sąsiedztwie Akademii Sztuk 
Pięknych. W niewielkiej kamieni-
cy ponad piętnaście lat temu ulo-
kowała się przytulna restauracja, 
której aromat przywołuje wspo-
mnienia podróży po południowej 
Europie. Spokojowi otoczenia towa-
rzyszy często muzyka jazzowa spo-
za głównego nurtu, bo właścicie-
le restauracji: Ewa i Tomasz Wolscy 
to zapaleni melomani i animatorzy 
tego gatunku muzyki.

Swoje zainteresowania przekuli 
w czyn, organizując od piętnastu 
lat cykliczne koncerty, prezentują-
ce pod własnym dachem począt-
kowo muzyków łódzkiego środo-
wiska jazzowego. Z czasem ich ape-
tyt nabrał kolorytu i odwagi. Cią-
goty i Tęsknoty pokusiły się o szer-
szy zasięg, dając możliwość koncer-
towania znanym nazwiskom mło-
dej, polskiej czy skandynawskiej 
sceny muzyki jazzowej i improwi-
zowanej. Progres skupił stałą pub-
liczność, która odtąd szczelnie wy-

Vanessa Rogowska 

vrogowska@gmail.com

Przywołały burzę i upragniony deszcz
Hamid Drake & Ned Rottenberg 

– Łódź, Ciągoty i Tęsknoty, 5 lipca 2016 r.
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pełnia salę, mając pewność na kon-
takt z dobrze wysmażonym kawał-
kiem sztuki. Apetyt rósł w mia-
rę jedzenia, dlatego ostatecznie or-
ganizatorzy sięgnęli po swoje naj-
skrytsze marzenia, częściowo skła-
dając ich realizację w rękach pub-
liczności. Tak powstał zamysł kon-
certów, których ideą jest opłata ce-
giełek jeszcze przed koncertem. I 
jeśli to możliwe, aby odbył się poza 
kontaktem z zapleczem bizneso-
wym artysty.

Skonsolidowane środowisko pozy-
tywnie odpowiedziało na odważny 
pomysł i tak do tej pory w ramach 
Zróbmy sobie koncert zagrali: Char-
les Gayle (dwukrotnie), Samuel Bla-
ser, Marc Ducret i Peter Bruun. Do-

konania zachęciły część najaktywniejszego grona 
do systematycznej i wzmożonej działalności na ko-
rzyść rozbudowania życia koncertowego. Tym spo-
sobem zawiązało się stowarzyszenie jazzowe Jazz 
Boat, którego jednym z celów jest propagowanie 
jazzu i upowszechnianie jego kultury.

5 lipca spełniliśmy kolejny raz swoje zamiary, za-
praszając na jedyny w Polsce koncert duet sakso-
fonisty Neda Rothenberga i perkusisty Hamida 
Drake`a. Znawcom muzyki improwizowanej nie 
trzeba przedstawiać tych znakomitych magików 

fot. Piotr Fagasiewicz
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dźwięku. Ich dokonania zgroma-
dziły znacznie więcej publiczności 
niż poprzednio i w ten sposób przy 
ul. Wojska Polskiego miał miejsce 
wyjątkowy koncert, w którym nie-
przerwana, prawie dwugodzin-
na improwizacja dwóch muzyków 
weszła w ścisłą reakcję ze zgroma-
dzoną publicznością. Cały koncert 
zawierał wszystkie elementy, na 
które czekamy z nadzieją. Napię-
cie, jej balans z ciszą i reakcją pub-
liczności. Wyjątkowe wykonanie 
obu muzyków przekładające się 
na opowieść tego jedynego wieczo-
ru. Soczyste, nieskrępowane, mu-
zyczne monologi wchodzące w in-
terakcje i dialog. Bliskość fizyczna 
i emocjonalna wykonawców. Ich 
wysiłek i prawie szamańskie kwa-
lifikacje, które przywołały burzę i 
upragniony deszcz. Porozumienie, 
które nie potrzebuje słów, zbliża 
i sprawia, że po koncercie wycho-
dzimy innymi, lepszymi ludźmi. 
Oraz pokoncertowe rozmowy, dys-
kusje do późnych godzin nocnych. 
I wspólne, pamiątkowe zdjęcie, wy-
konane na zewnątrz dokumentu-
jące radość zdarzenia. Innym, do-
datkowym dokumentem będzie 
płyta – zapis koncertu, którą wyda 
niedługo Fundacja Słuchaj.

Zapraszamy do Łodzi, do udziału w 
kolejnych koncertach, których mo-
żecie być zaangażowaną częścią. W 
jesiennym planach pojawił się już 
gitarzysta Gilad Hekselman.fot. Piotr Fagasiewicz
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Na mapie miejsc w Polsce, gdzie podczas wakacji 
można pod okiem mistrzów zgłębiać tajniki jazzu 
pojawił się nowy punkt – Trzebnica. „Pojawił się” 
nie jest najlepszym określeniem, bo bez wątpienia 
było to mocne wejście. Organizatorzy podjęli bez-
kompromisową decyzję – nazwali nową imprezę 
New York Jazz Masters i żeby nie być gołosłownym, 
wszystkich wykładowców sprowadzili zza oceanu!

„Jazz Masters” też nie jest sformułowaniem na wy-
rost, jeśli wśród nich możemy znaleźć Dave’a Dou-
glasa, Grega Osby’ego i całą plejadę pierwszoligo-
wych amerykańskich jazzmanów. To pierwsze tego 
typu wydarzenie w naszym kraju. Dotychczas to 
my musieliśmy jeździć po świecie, by zdobywać 
wiedzę i umiejętności. Teraz świat przyjechał do 
nas.

Młody wysłannik JazzPRESSu był, doświadczył 
wszystkiego na własnej skórze i wrócił pod du-
żym wrażeniem. Oczywiście wysokiego poziomu 
(przy takim składzie osobowym kadry) wszyscy 
się spodziewali. Ale było też kilka rzeczy, które 
pozytywnie zaskoczyły – choć mogły budzić oba-
wy. Po pierwsze, zróżnicowany poziom zaawanso-
wania uczestników – od stawiających swe pierw-
sze kroki w jazzie uczniów szkół muzycznych po 
zwycięzców tegorocznej edycji Jazzu nad Odrą i 
muzyków, którzy już sami wykładają na polskich 
uczelniach. Na warsztaty przyjechali uczestnicy z 
12 krajów. Ponoć wszyscy byli zadowoleni. Mimo 
że zajęcia były grupowe, nikt się nie nudził i nikt 
nie zniechęcał zbyt trudnymi ćwiczeniami. Wy-

kładowcy pokazali w tym zakre-
sie prawdziwe mistrzostwo – za-
równo podczas zajęć z instrumen-
tu, jak i gry zespołowej potrafili 
tak dobierać materiał, ćwiczenia 
i zagadnienia wykładowe, aby za-
dowolić wszystkich uczestników. 
To nie jedyny komplement pod 
ich adresem – drugą obawą mogło 
być to, że przybyłe do miasteczka 
o niewymawialnej dla nich na-
zwie – nowojorskie gwiazdy będą… 
no właśnie, gwiazdami. Kolejne 
zaskoczenie – muzycy mimo róż-
nicy wieku, bariery kulturowej i 
językowej (choć dziś coraz mniej-
szej, to na pewno jeszcze istnieją-
cej) i przede wszystkim komplet-
nie innego miejsca w jakim się 
znajdują na muzycznej ścieżce, 
nawiązywali doskonały kontakt z 
uczestnikami. Było wspólne spę-
dzanie czasu, żarty i oczywiście 
jamowanie.

We wstępie wspomniałem tyl-
ko dwa nazwiska, ale po tej dawce 
pochwał nie można nie przedsta-
wić całego składu pedagogicznego: 
Dave Douglas - trąbka, Greg Osby - 
saksofon, Mark Soskin – fortepian, 
Matt Penman – kontrabas, Rory 
Stuart – gitara, Greg Hutchinson – 

Amerykanie w Trzebnicy
Piotr Rytowski 

rytowski.jazz@gmail.com

New York Jazz Masters International Workshop 

– Trzebnica, 9-16 sierpnia, 2016 r.
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perkusja i Judy Niemack – wokal. Nawet jeśli ktoś 
nie skojarzy któregoś z tych nazwisk od razu, to po 
– nawet powierzchownym – spojrzeniu na składy, z 
którymi występowali i nagrywali płyty, szybko doj-
dziemy do wniosku, że wszystkich niejednokrotnie 
słyszeliśmy. Poza tym, że wszyscy są czynnymi, nie-
zwykle aktywnymi muzykami, to wszyscy działają 
na polu edukacji muzycznej, między innymi w ta-
kich miejscach jak Berklee College of Music, Man-
hattan School of Music w Nowym Jorku, Columbia 
College w Chicago czy The New School for Jazz and 
Contemporary Music w Nowym Jorku.

Chociaż na dłuższą metę mogłoby 
to być męczące, to przy tygodnio-
wych warsztatach na plus trze-
ba też zaliczyć niemal stuprocen-
towe wykorzystanie czasu przez 
uczestników. Wszyscy zaczyna-
li dzień śniadaniem o 8:00, a naj-
wytrwalsi kończyli grubo po pół-
nocy – na wieczornych, przeciąga-
jących się w nocne jam sessions. A 
w tak zwanym międzyczasie: zaję-
cia z instrumentu, wykłady, zajęcia 
w zespołach, listening sessions czy-
li słuchanie muzyki (bardzo róż-
nej) z komentarzami wykładow-
ców oraz występy – poza wieczor-
nymi jamami, także codziennie w 
porze lunchu.

A jakieś mankamenty? Od zauro-
czonych atmosferą warsztatów 
uczestników trudno było usłyszeć 
jakiekolwiek narzekania. No może 
poza jednym – że mogłyby być 
dłuższe. To chyba najlepsze podsu-
mowanie imprezy.

Organizatorami warsztatów byli: 
agencja, Echomusic Art Manage-
ment oraz Gmina Trzebnica a ich 
dyrektorem artystycznym Doro-
ta Piotrowska. Marlena Grodzi-
cka-Myślak – szefowa marketingu 
warsztatów zapewnia, że w przy-
szłym roku odbędzie się ich kolej-
na edycja i że nie zabraknie na niej 
niespodzianek. Trzymam kciuki.

fot. Marcin Mazurkiewicz
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Metrykalnie młody, bo zaledwie dwudziestopięcioletni, zaskakuje dojrzałoś-

cią i świadomością. Chociaż jest znakomitym gitarzystą, to nie jest niewolni-

kiem tego instrumentu, z równą swobodą odnajduje się w roli kompozytora, 

dyrygenta i bandlidera. Ciąży w stronę dużych składów, choć równie dobrze 

poczułby się w formule trio. Obdarzony bogatą wyobraźnią muzyczną, po-

szukuje nowych ścieżek, fascynuje go przełamywanie aranżacyjnych sche-

matów, stereotypów w myśleniu czy kompletowaniu składów instrumentów 

w zespołach. Właśnie jego praca jako bandlidera i aranżera sprawiła, że jury 

Festiwalu Jazz Wolności uznało konieczność docenienia i wyróżnienia zespo-

łu Piotr Scholz Sextet.

Jerzy Szczerbakow 

jerzy.szczerbakow@radiojazz.fm

Jerzy Szczerbakow: Jesteś laurea-
tem tegorocznej edycji festiwalu 
Jazz Wolności. Jury doceniło dwa 
projekty. Główna nagroda trafiła 
do Zagórski / Kądziela Quartet, na-
tomiast twój zespół zrobił na jury 
na tyle duże wrażenie, że posta-
nowiono przyznać ci nagrodę spe-
cjalną w postaci sesji w miesięcz-
niku JazzPRESS. Jednak wygrana 
na Jazzie Wolności, nie jest pierw-
szą w twoim życiu. Było ich już 
całkiem sporo?

Piotr Scholz: Jeśli młodzi muzycy 
chcą się pokazać, zwrócić na sie-
bie uwagę, nawiązać kontakty, to 
konkursy są do tego chyba najlep-
sze. Dla mnie nie ma to jednak aż 

takiego znaczenia. Oczywiście, ra-
dość z wygranej jest wspaniałym 
uczuciem, ale festiwale i przeglądy 
to nie wszystko. Ważniejsze są tak 
naprawdę koncerty i ambitne pro-
jekty. Często mamy do czynienia z 
takim modelem prowadzenia prze-
glądu, że zespoły dobierają swój re-
pertuar „pod” jurorów. Według 
mnie, nie tędy droga. Lepiej two-
rzyć muzykę po swojemu, ukazy-
wać swoją wrażliwość. Na począt-
ku takie współzawodnictwo jest 
bardzo pomocne, dodaje pewności 
siebie. Ja jednak pasuję. Chciałbym 
się teraz skupić na koncertowaniu, 
tworzeniu nowych projektów i na-
graniach.

W muzyce nigdy nic nie 
zabrzmi tak samo
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Czyli Jazz Wolności był ostatnim konkursem, w 
którym wziąłeś udział – przynajmniej w najbliż-
szym czasie?

Nie chcę rezygnować z uczestniczenia w czymś no-
wym, ciekawym. Są jeszcze konkursy kompozy-
torskie, które odbywają się na nieco innych zasa-
dach. Nie wykluczam, że to na nich się teraz skupię 
– kosztem tych wykonawczych. Najbardziej jednak 
chciałbym koncertować, bo najważniejsze jest dla 
mnie zadowolenie publiczności, a nie jury. Z dru-
giej strony, nawet do konkursu trzeba podejść kon-
certowo.

Powiedziałeś, że od samego początku swojej dzia-
łalności w branży muzycznej zgłaszałeś się do 
konkursów, bo miałeś zespoły.

Jakoś tak się dzieje, że często pełnię rolę pomysło-
dawcy i lidera – niekoniecznie muzycznego, ale 
także z zakresu logistyki. Lubię wyzwania. Dużo 

satysfakcji daje mi tworzenie no-
wych rzeczy. Zawsze staram się, 
żeby nie były one stylistycznie 
ograniczone, żeby to nie było coś, 
co już znamy. Z jednej strony pró-
buję w mojej muzyce pokazać, że 
jest we mnie tradycja, ale z drugiej 
uważam, że warto inspirować się 
nowymi gatunkami muzycznymi i 
komponować utwory inne, świeże. 
Świat idzie do przodu i trzeba się 
rozwijać. Współczesny jazz wyma-
ga technik kompozytorskich i obe-
znania w instrumentarium. Wiele 
zapisano w nutach, ale istotna jest 
aranżacja dająca miejsce na swo-
bodną improwizację.

Wspominałeś kiedyś, że chciałbyś 
poprowadzić duży zespół, ale nie 
big-band. Szukasz nowych rozwią-
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zań, nie tylko jeśli chodzi o pisa-
nie muzyki, ale również o instru-
mentarium, którym chcesz się po-
sługiwać.

Choć coraz częściej stosujemy obie 
te nazwy zamiennie, istnieje duża 
różnica pomiędzy big-bandem a 
orkiestrą jazzową. Big-band to ści-
śle określone instrumentarium i 
stylistyka, która narzuca brzmie-
nie. Z kolei orkiestra jazzowa – 
moim zdaniem – to zespół, który 
nie ma określonego składu, instru-
mentarium, może działać od pro-
jektu do projektu, w zależności od 

zapotrzebowania. Powinien też ce-
chować się szerszą paletą barw niż 
big-band. Bardzo ważne jest tu sto-
sowanie instrumentów spoza ka-
nonu muzyki jazzowej.

W jednym z twoich projektów – 
Weezdob Collective – funkcję in-
strumentu dętego pełni harmo-
nijka.

Tak, harmonijka i saksofon tenoro-
wy występują tu w roli instrumen-

tów dętych. Nie ma tu również fortepianu. Jestem 
tylko ja na gitarze i sekcja rytmiczna. Takie połą-
czenie instrumentów daje o wiele szerszą paletę 
barw. Wydaje mi się, że Weezdob Collective ma bar-
dzo rozpoznawalne brzmienie, że ludzie nas dzięki 
niemu kojarzą.

Z jednej strony jest Weezdob, a z drugiej strony 
jest skład, z którym brałeś udział w festiwalu Jazz 
Wolności, czyli Piotr Scholz Sextet. Zupełnie inna 
bajka.

Weezdob to jest kolektyw. Obowiązuje tu pełna de-
mokracja – zarówno jeśli chodzi o utwory, jak i po-
mysły czy aranżacje. Na próbach nierzadko wpro-
wadzamy zmiany do oryginalnych zapisów kom-

pozycji. Natomiast Piotr Scho-
lz Sextet to mój projekt, niezbęd-
ny mi do wyrażenia siebie jako 
kompozytora. Korzystając z oka-
zji, chciałbym podziękować ko-
legom za ich ciężką pracę. Dzię-
ki nim zdobyłem nagrodę, z któ-
rej właśnie, podczas tego wywia-
du, korzystam. Dziękuję Tomko-
wi Orłowskiemu, który gra na 

trąbce, pianiście Mikołajowi Gruszeckiemu, grają-
cemu na saksofonie tenorowym Kubie Marcinia-
kowi, kontrabasiście Damianowi Kostce i Adamo-
wi Zagórskiemu, który gra na perkusji. Chciałbym 
także podziękować Tomkowi Wendtowi, który w 
Sopocie zastąpił Kubę.

Gratuluję doboru. Jak na zespół, który powstał sto-
sunkowo niedawno, gracie bardzo spójnie. Nie 
zmienia to jednak faktu, że pojawiły się głosy 
szczególnie doceniające aranżerską pracę bandli-
dera.

Dużo satysfakcji daje mi two-
rzenie nowych rzeczy. Zawsze 
staram się, żeby nie były one 
stylistycznie ograniczone, żeby 
to nie było coś, co już znamy
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Miło mi, ale moim zdaniem jazz jest przede wszyst-
kim muzyką zespołową. Dobrze dobrane grono 
osób, które chcą podążać w tym samym kierunku, 
to coś bardzo cennego. Piotr Scholz Sextet to pierw-
szy zespół, który jest sygnowany moim nazwi-
skiem, a nie jakąś uniwersalną nazwą. Dlatego cie-
szę, że na każdym festiwalu, na którym do tej pory 
wystąpiliśmy, zostaliśmy docenieni.

A gdybyś miał zagrać w trio?

Grywałem w trio.

A wyobrażasz sobie siebie jako kompozytora i lide-
ra tria?

Nie ukrywam, że coś takiego chodzi mi teraz po 
głowie. Mam ochotę stworzyć i napisać parę pro-
stych utworów. W prostocie tkwi piękno. Inspiru-
ję się minimalizmem. Wydaje mi się, że trzeba bar-

dzo ostrożnie podchodzić do włas-
nego języka muzycznego. Tylko w 
ten sposób zagwarantujemy sobie, 
że będzie on rozpoznawalny, bo je-
dyny w swoim rodzaju.

Więc z jednej strony chciałbyś 
mieć swoje trio, ale z drugiej seks-
tet to twoje kompozytorskie mini-
mum. Pomimo umiejętności po-
ruszania się w nurtach minima-
listycznych, mocno ciągnie cię do 
większych składów.

Tak, ponieważ daje mi to większą 
możliwość operowania kolorami. 
Inspiruję się muzyką francuską 
– począwszy od Debussy’ego, po-
przez Ravela, aż po Messiaena. Ten 
ostatni miał synestezję – każdy 
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modus skali postrzegał innym ko-
lorem. Sam nie posiadam tej zdol-
ności, ale czasem także myślę ko-
lorem.

Duży skład to dużo kolorów, a dla 
ciebie poruszanie się po takiej pa-
lecie jest jakby naturalnym środo-
wiskiem.

Tak. Być może wynika to z tego, że 
jako początkujący gitarzysta jazzo-
wy dostałem się do jednego z lep-
szych wówczas big-bandów w Pol-
sce. Wykonywane przez zespół 
standardy jazzowe pomogły mi 

się rozwinąć. Podczas prób nie go-
dziłem się jednak na stereotypo-
wą rolę gitary w big-bandzie i do 
tej pory, jeśli tylko mogę, staram się 
tę gitarę podciągnąć bardziej soli-
stycznie.

Czyli jakby nadać jej niestandar-
dowy charakter. Słowo „niestan-
dardowy” jest dla ciebie słowem-
-kluczem. Za każdym razem szu-
kasz nowego ułożenia tych sa-
mych klocków?

Zgadzam się, niemniej uwielbiam standardy, 
zwłaszcza wokalne. Lubię ich słuchać, wygodnie 
siedząc w fotelu.

A czy wśród wokalistów i wokalistek masz jakie-
goś faworyta?

Lubię Gretchen Parlato. Cenię sobie naturalne 
brzmienie ludzkiego głosu. Niechętnie słucham, 
kiedy jest on przekoloryzowany, kiedy ktoś na siłę 
pokazuje „ozdobniki”. Moja mama jest wokalistką, 
a babcia śpiewaczką operową – głos zawsze był mi 
bliski. Nie oznacza to jednak, że odziedziczyłem ja-
kiekolwiek zdolności. Myślę, że poprzestanę na grze 
na gitarze i pisaniu kompozycji.

Ważną postacią jest dla ciebie 
na pewno gitarzysta Kurt Ro-
senwinkel.

Oczywiście. I dlatego wyznaję fi-
lozofię, że trzeba grać to, co się 
potrafi zaśpiewać. Ludzkie ucho 
się nie pomyli, ono zawsze trafi 
we właściwy dźwięk. Jeżeli usły-

szy się jakiś utwór, to znajdzie się odpowiednią to-
nację. Muzyka Kurta Rosenwinkela ma w sobie nie-
prawdopodobną melodię. Podobnie jest w przypad-
ku Marii Schneider – tutaj każda fraza czy partia 
instrumentu to po prostu ładna melodia. Bardzo to 
doceniam, bo sam nie jestem typem zaawansowa-
nego technicznie instrumentalisty.

Lubisz dużo powietrza, melodię, a tymczasem 
młodzi ludzie na ogół skupiają się na szybkości i 
na wyczynie.

Jest taki trend, ale mam nadzieję, że ludzie niewta-
jemniczeni w muzykę lubią po prostu przyjść na 

Młodym ludziom trzeba cza-
sami przypominać, że bez zna-
jomości tradycji, coraz bardziej 
im odległej, ciężko nazwać się 
muzykiem jazzowym
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koncert po to, żeby posłuchać, jak ktoś gra i nie 
zwracają większej uwagi na niebywałą techni-
kę, nie widzą w muzyku źródła wielkich efektów. 
Trzeba grać z uczuciem – z czymś, co jest widocz-
ne w muzyce klasycznej. Staram się to wprowadzić 
do swojego języka, aby to co tworzę było – można to 
określić – uduchowione.

Z wykształcenia jesteś gitarzystą klasycznym?

Tak. 

Jak wspominałeś, gitarą jazzową zainteresowałeś 
się w gimnazjum.

Tak, później poszedłem do liceum jazzowego. To 
kwestia edukacji muzycznej. Często ćwiczyłem 
utwór, nie myśląc o tym, co się 
tam dzieje, czy jest tam jakaś 
harmonia. Nie wiedziałem na-
wet, jakie dźwięki są na wyż-
szych progach. Czułem, że to nie 
fair. W prezencie świątecznym 
dostałem od mamy płytę i to był 
bodajże album George’a Benso-
na. Był to zapis z klubu muzycz-
nego. Muzycy grali standardy, ale robili to z dużą 
swobodą. Spodobało mi się, że mogli się wypowie-
dzieć, że mogli interpretować utwory tak, jak chcą. 
Być może to była to forma buntu. Nigdy nie prze-
szedłem okresu z Metallicą w roli głównej.

Nie grałeś Hendrixa?

Kiedyś grałem, ale nie nigdy tak naprawdę nie słu-
chałem ostrej muzyki.

A masz  stratocastera?

Oczywiście, jest to jedna z moich 
ulubionych gitar. Zagrałem na niej 
wiele koncertów. Nie zamykam się 
tylko na jazzowe instrumenty.

Zaczynałeś od klasyki i postano-
wiłeś pójść w stronę jazzu. Czy 
muzyczna część rodziny popycha-
ła cię w tym kierunku?

Nie popychała, ale wiem, że wspo-
mniana przeze mnie płyta mi po-
mogła. Jako dziecko byłem bardzo 
małomówny i skryty. Musiałem 
się w jakiś sposób otworzyć. Dzię-
ki świątecznemu prezentowi za-
fascynowałem się muzyką jazzo-

wą i poczułem, że chcę to robić za 
wszelką cenę. Początki były cięż-
kie. Na początku potrafiłem cza-
sem ćwiczyć po osiem, dziesięć go-
dzin dziennie. Nie było to do końca 
dobre, bo w ten sposób zamknąłem 
się na niektóre znajomości. Jednak 
dzięki tym intensywnym trenin-
gom poczułem, że jeśli pójdę w tym 
kierunku, to dobrze zrobię. Mu-
zyka jest dla mnie czymś najpięk-
niejszym, co można w życiu spot-
kać. Rozumienie jej i tworzenie to 

Mam ochotę stworzyć i 
napisać parę prostych utwo-
rów. W prostocie tkwi piękno. 
Inspiruję się minimalizmem
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– myślę – proces, który absolutnie 
wykracza poza  ludzką naturę.

Lada chwila na rynku pojawi się 
płyta sygnowana twoim nazwi-
skiem. Ku mojemu zaskoczeniu, 
nie zagrałeś na niej nawet na jed-
nym instrumencie.

Nie zagrałem, ponieważ początko-
wo nawet nie przeszło mi przez my-
śli, że wydam ten materiał. Muzy-
kę pisałem na mój recital dyplomo-
wy z kompozycji i aranżacji. Kiedy 
się gra, to percepcja jest zaburzona, 
muzykę odbiera się inaczej, dlate-
go optymalną dla mnie pozycją jest 
bycie przed zespołem. Nie czuję , że 
jestem dyrygentem, ale to właśnie 
dyrygentura pomogła mi w kom-
ponowaniu – dzięki niej wiem, ja-
kie możliwości mają instrumen-
ty, jak one brzmią. Nie chcę się szu-
fladkować jako gitarzysta, kom-
pozytor, aranżer czy dyrygent – je-
stem muzykiem jazzowym. Zawsze 
dążyłem do tego, żeby być samo-
wystarczalnym. Mam nadzieję, że 
dzięki długiej i ciężkiej pracy, uda-
je mi się to.

Krzysztof Herdzin powiedział kie-
dyś, że dla niego prowadzenie or-
kiestry jest jak gra na kilkunastu 
czy kilkudziesięciu instrumen-
tach naraz. Czy ty masz podobne 
odczucie, prowadząc zespół, a nie 
mając w ręku instrumentu?

Oczywiście. Między zespołem a dyrygentem two-
rzy się swoiste porozumienie – powiedziałbym – ję-
zyk plemienny. Dobrze, jeśli zespół się rozumie. Na 
szczęście model, w którym dyrygenci są wywyż-
szeni i stoją na piedestale, już zanika. Muzyka jest 
piękna, więc razem chcemy stworzyć coś piękne-
go. Ja pomagam wam, wy pomagacie mi – tu musi 
być współpraca. Tego się nie da określić, bo już na 
wstępie czuje się, że z jedną osobą będzie się gra-
ło dobrze, a z drugą niekoniecznie. To niesamowi-
te! A jako kompozytor powiedziałbym, że moim 
instrumentem jest właśnie big-band, że na przy-
kład zespół, który nagrywał moją debiutancką pły-
tę The Road, trzynastu wykonawców, traktowałem 
jako jeden instrument. Bo jest jeden cel, do którego 
wszyscy dążymy.

Z tego, co teraz powiedziałeś, wnioskuję, że ważna 
jest dla ciebie – oprócz oczywistych umiejętności 
warsztatowych czy improwizatorskich – chemia 
w zespole, porozumienie na poziomie emocjonal-
nym.

Oczywiście, że tak. Muzyka jazzowa jest prze-
de wszystkim muzyką zespołową i interakcją róż-

fot. Renata Dąbrowska
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nych osobowości, różnych kultur. W jazzie różnice 
kulturowe i poglądowe są bardzo widoczne. Każdy 
ma  własny język, którym się posługuje, inspiruje 
się innymi artystami, często także różnymi gatun-
kami muzycznymi – i to powoduje, że każdy jest po 
prostu inny. I to jest piękne w muzyce – nigdy nic 
nie zabrzmi tak samo.

Masz łatwość pisania muzyki. Zawsze układałeś 
swoje melodie? Kiedy zacząłeś komponować? 

Muszę przyznać, że wcale nie tak szybko. Wynika 
to z etapów wgłębiania się w muzykę improwizo-
waną. Żeby improwizować i czerpać z tego radość, 
trzeba grać na jakimś instrumencie. Z czasem za-
interesowania wybiegają gdzieś 
poza. Żyjemy w czasach, w któ-
rych w różny sposób, na przy-
kład cyfrowo, rejestrujemy pły-
ty, dzięki czemu zagrane raz im-
prowizacje z nami zostaną. Wy-
daje mi się jednak, że bardziej 
trwalsze są kompozycje. A jeżeli 
chodzi o mnie, to komponuję, bo 
muszę. To dla mnie wyższa po-
trzeba – gdybym tego nie zrobił, 
to nie wiem, czy mógłbym normalnie funkcjono-
wać. 

To się chyba często zdarza wśród muzyków, któ-
rzy lubią to, co robią, a nie tylko wykonują zawód 
muzyka. Często słyszę, że tworzenie to nie kwestia 
wyboru, a wewnętrznego przymusu.

Tak, jest coś takiego. Można nawet powiedzieć, że 
muzyka uzależnia. Nie wyobrażam sobie ani jed-
nego dnia bez muzyki. Nawet jeżeli nie ćwiczę, nie 
komponuję, to muszę jej chociaż posłuchać. Albo 
wsłuchuję się w odgłosy miasta lub natury. A jeśli 

nie ma nawet tego, to melodie po 
prostu chodzą mi po głowie. Budzę 
się z nimi. Wielokrotnie rozma-
wiałem o tym z moimi znajomymi 
i wiem, że wielu z nich też tak ma. 
Wstają i coś nucą. Skąd to się bie-
rze?

A lubisz ćwiczyć? Wciąż cenisz so-
bie kontakt z instrumentem?

Oczywiście. Jest to bardzo ważne i 
istotne, żeby zawsze być gotowym, 
być w formie. Ale instrument słu-
ży do wielu rzeczy. Zdarza mi się 

stworzyć na gitarze całą kompo-
zycję. Pomysły biorą się z pracy z 
instrumentem – muzyka przede 
wszystkim składa się z pracy. Ra-
dość to koncerty, jamy i krytyka. 
Byłoby miło, gdyby zawsze była po-
zytywna, ale te negatywne głosy 
też są bardzo ważne dla rozwoju.

A jak znosisz krytykę?

Nie załamuję rąk, tylko biorę ją do 
siebie i staram się ją realizować.

Trzeba grać z uczuciem – z 
czymś, co jest widoczne w mu-
zyce klasycznej. Staram się to 
wprowadzić do swojego języka, 
aby to co tworzę było – można 
to określić – uduchowione
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Czyli nie obrażasz się i nie wypie-
rasz?

Nie. Wiem też, że być może niektó-
rych rzeczy nie uda mi się osiągnąć 
i jestem z tym już wewnętrznie po-
godzony, ale nie zmienia to faktu, 
że cały czas chcę się rozwijać i iść 
do przodu. Po każdym roku chciał-
bym sobie robić takie katharsis – 
spojrzeć na to, kim byłem, i na to, 
kim jestem teraz. Najważniejsze 
jest dla mnie to, żeby po każdych 
dwunastu miesiącach stwierdzić, 
że zrobiło się coś więcej, coś war-
tościowego.

Dużo od siebie wymagasz, wyso-
ko stawiasz sobie poprzeczkę, ale 
z drugiej strony przebija przez cie-
bie swoistego rodzaju „koniecz-
ność bycia w tej muzyce”.

Nie wyobrażam sobie, kim móg-
łbym być, gdyby nie muzyka. Mam 
zacięcie do rozwiązywania za-
gadek, więc może detektywem, a 
może dziennikarzem? Ale to tak 
naprawdę muzyka jest budulcem, 
który sprawia, że jestem tym, kim 
jestem. Może dlatego, że to właśnie 
dzięki niej mogę się wypowiadać, 
uwolnić energię. W życiu są różne 
momenty – radosne i smutne. Po-
przez muzykę można wyrzucić z 
siebie to, co negatywne.

Jesteś liderem, masz bardzo moc-
ną osobowość, swoją wizję prowa-

dzenia zespołu. Jak się czujesz jako muzyk zapro-
szony do projektu?

Bardzo dobrze. Zawsze doceniam, że ktoś o mnie 
pomyślał, że chce skorzystać z moich umiejętności.

fot. archiwum Jazzu Wolności
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A kiedy słyszysz, że coś jest nie tak, jak sam byś to 
zrobił, to odczuwasz potrzebę zareagowania na to 
czy po prostu przyjmujesz, że ktoś słyszy to ina-
czej?

Przyjmuję. Bardzo cenię sobie szczerość, nawet taką 
aż do bólu. Nikomu nie każę niczego poprawiać, 
nie sugeruję. Mogę jedynie stwierdzić, że na przy-
kład dany utwór nie bardzo mi się podoba, ale nie 
mam problemu, żeby go wykonywać. Jeżeli komuś 
bardzo zależy, a nie jest to mój zespół, to trzeba dys-
kutować, ale wiadomo, że panuje demokracja. Jeże-
li wszyscy chcą coś grać, to ja też gram i robię to naj-
lepiej, jak potrafię.

Chciałbym jeszcze, żebyś mi opowiedział o swo-
jej najnowszej płycie. O pomyśle na nią, o doborze 
muzyków, o tym, skąd tytuł. Osobiście jestem nią 
oczarowany. Kojarzy mi się z wieloma odcieniami.

Bardzo mi miło. W zeszłym roku obudziłem się z 
melodią w głowie. To była główna melodia pierw-
szej części Suity. Zapisałem ją i przypomniałem so-
bie, co mi się śniło tego dnia. To była cała historia, 
ale jej nie zdradzę. Chciałbym, żeby każdy słuchacz 
tytuł The Road interpretował indywidualnie. Może 
traktować ją dosłownie, a może w przenośni. Wy-
myśliłem sobie opowieść, na podstawie której za-
cząłem pisać muzykę. Zacząłem pracować nad in-
strumentarium. Poczułem, że by wyrazić wszyst-
kie emocje, które jej towarzyszą, potrzebuję sze-
rokiej palety barw. Z jednej strony chciałem uzy-
skać brzmienie jazzowe – stąd fortepian, saksofo-
ny. Z drugiej jednak, są tu momenty bardziej nostal-
giczne, w których drapieżne, charakterystyczne dla 

jazzu brzmienie mi nie pasowało. 
Pisałem te suity z myślą o ludziach, 
którzy je wykonają. Oni sami o tym 
nie wiedzieli, dlatego cieszę się, że 
ostatecznie przystali na propozycję 
wzięcia udziału w moim projekcie. 
W przeciwnym wypadku został-
bym z niczym. Ryzykując, pisałem 
podmianki – w danym momencie 
ktoś wymienia swój instrument na 
inny. I tak na przykład, Kuba Marci-
niak w mojej wyobraźni zamieniał 
saksofon na flet i klarnet. Gdzie ja 
bym znalazł drugiego artystę, któ-
ry gra na tych wszystkich instru-
mentach, gdyby Kuba odmówił? Ta 
kompozycja, mimo że zaaranżowa-
na, daje dużo swobody muzykom, 
którzy ostatecznie stanęli na wyso-
kości zadania, ożywili moją party-
turę i dodali coś od siebie.

A czy przewidujesz jakiś koncert 
z materiałem z The Road w roli 
głównej?

Bardzo bym tego chciał.

To świetnie! Serdecznie wobec 
tego polecam naszym czytelni-
kom koncert Suite: The Road Pio-
tra Scholza. Zachęcam także do za-
kupy płyty – ta w sprzedaży poja-
wi się już 7 października. Piotrze, 
bardzo ci dziękuję za rozmowę.

aF L P w w w . j a z z p r e s s . p l
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https://www.facebook.com/JazzPRESSpl
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https://pl.pinterest.com/jazzpress/
http://jazzpress.pl/
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Vanessa Rogowska: Jest pan chyba 
najczęściej podróżującym i kon-
certującym polskim muzykiem. 
Dociera pan często w wyjątkowe 
i egzotyczne miejsca. Jakie wra-
żenia pozostały po kolejnej trasie 
koncertowej po Antypodach?

Artur Dutkiewicz: Za mną druga 
trasa koncertowa po Antypodach. 
Poprzednio grałem ze swoim ze-
społem, czyli kontrabasistą Micha-
łem Barańskim i perkusistą Grze-
gorzem Grzybem głównie na festi-
walach jazzowych. Już wtedy po-

Dobre granie to 
wspaniała medytacja
Vanessa Rogowska 

vrogowska@gmail.com
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Artur Dutkiewicz – pianista jazzo-

wy, kompozytor (w tym muzyki te-

atralnej), pedagog. Wyrósł w domu 

o muzycznych tradycjach, odebrał 

staranne wykształcenie. Konse-

kwentnie budował własną ścieżkę 

muzyczną grając ze znakomitościa-

mi polskiej sceny jazzowej. Finalista 

konkursu im. Theloniousa Monka 

w Waszyngtonie. Obieżyświat. Gra 

liczne koncerty w najdalszych i eg-

zotycznych miejscach świata, któ-

ry, jak mówi, strasznie się skurczył. 

Spokojny i radosny. Skupia w so-

bie szlaki wielu kultur przyjmując z 

nich pozytywne elementy. Otwarty, 

cieszy się drobiazgami i z wdzięcz-

nością patrzy na życie. W Warszawie 

spotkaliśmy się, aby porozmawiać o 

solowej trasie koncertowej po No-

wej Zelandii i Australii oraz o tym, co 

tworzy go jako człowieka i artystę.
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Paderewskiego i Franciszka Liszta. Pod koniec wy-
stępu zaprosiłem na scenę kanadyjskiego pianistę 
Johna Mackay’a. Wykonaliśmy dwie improwiza-
cje, a publiczność była w zenicie. Trzeba dodać, że w 
Nowej Zelandii ludzie tęsknią za sztuką. Następne 
recitale odbyły się w Auckland oraz w Taurandze, 
niedaleko  linii zmiany daty. W Hamilton jedną 
część koncertu wykonała grupa Maorysów, w któ-
rej gra polski gitarzysta Maciej Hrybowicz. Bardzo 
mili, niewinni ludzie o dużym talencie muzycz-
nym. Na bis zagraliśmy  wspólnie Little Wing. Foun-
ders Theater, w którym odbył się koncert, został za-
mknięty tuż po moim występie ze względu na czę-
ste trzęsienia ziemi. W Auckland też ze względu 
na zaostrzone środki bezpieczeństwa został prze-
niesiony w inne miejsce niż był planowany. Ludzie 
mają tam takie problemy...

Po koncertach dużo zwiedzali-
śmy z Hanią, moją żoną. Zorga-
nizowaliśmy trasę w ten spo-
sób, aby nacieszyć się tamtejszą 
rzeczywistością. Mogliśmy roz-
smakować się unikalną przy-
rodą. Byliśmy na niesamowitej 

plaży, która posłużyła jako plener filmu Jane Cam-
pion Fortepian. Tam też jest Hobbiton, czyli plan fil-
mowy pozostały po kręceniu Władcy Pierścieni. Za-
rządzany jest on przez farmerów, którym ten film, 
jak i tłumy turystów odmieniły monotonne życie. 
W Wellington można spotkać największych hooly-
woodzkich aktorów siedzących na schodkach, cze-
kając na odpowiednie światło do zdjęć.

Muzycy przeważnie pędzą z miasta do miasta i nie 
mają czasu na takie przyjemności.

To prawda. Natura Nowej Zelandii wywarła na nas 
ogromne wrażenie. Jest odmienna od naszej stre-
fy klimatycznej. Malarskie plenery sprzyjają wy-

jawiły się propozycje ponowne-
go przyjazdu z solowym repertu-
arem. W tym roku podróż zaczę-
ła się od Nowej Zelandii. Pierwszy 
koncert przypadło mi zagrać na 
wyspie Waiheke na fortepianie Ig-
nacego Jana Paderewskiego, który 
pianista pozostawił w 1904 roku po 
swoim tournée. Piękny, odnowiony 
bechstein brzmi do dziś szlachetną 
barwą... Na wyspę płynąłem pro-
mem w pięknych okolicznościach 
przyrody, wokół wulkanów, wysp 
i żaglówek. Ogarniałem wzro-
kiem miejsca, które znałem z fil-
mów oglądanych w dzieciństwie, 
marząc o dalekich podróżach. Na 

spokojnej wyspie z miejscową lud-
nością przybyłą głównie z Europy, 
bądź zamieszkałą przez starzeją-
cych się hipisów, spotkałem wybit-
nego, polskiego fotografa. Krzysztof  
Pfeiffer zrobił karierę w Nowej Ze-
landii, a dawno temu fotografował 
Czesława Niemena podczas Festi-
walu Piosenki Radzieckiej w Zielo-
nej Górze. Czekam z niecierpliwoś-
cią na te zdjęcia. Zresztą nie tylko 
ja. Samym koncertem byłem pod-
ekscytowany i wzruszony. Salę wy-
pełniały stare instrumenty klawi-
szowe, na ścianach podobizny Jana 

Mimo, że gram różne utwory, 
to gram siebie, w sposób jakbym 
robił to pierwszy czy ostatni raz 
w życiu
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obraźni i sztuce. Endemiczna roślinność, papro-
cie jak drzewa, wulkany, piekielne dymiące gorą-
ce źródła, szerokie plaże, wysokie skały, ogrom-
na ilość ptaków, ciepły deszcz czy wysoka fala nie 
dają o sobie zapomnieć.

Jaki repertuar wykonywał Pan podczas koncer-
tów?

W różnych miejscach grałem inny repertuar. Ge-
neralnie oparłem go na moich kompozycjach - 
jazzowych mazurkach, które pokazują, skąd po-
chodzę. Często zaczynałem koncert tematem z 
drugiej części IX Symfonii Z Nowego Świata An-
tonína Dvořáka. Czasami zagrałem na bis Hen-
drixa. Wykonywałem też muzykę z różnych stron 
świata. Mam taki program Muzyka czterech kul-
tur, w którym pojawiają się motywy hinduskie, 
greckie i żydowskie. Chciałem 
pokazać tę stronę muzyki ze 
względu na wieloetniczny cha-
rakter Antypodów. Kiedy zawi-
tał ktoś z Polski, to mógł usły-
szeć Niemena czy Nalepę. Na 
koncercie w Muzeum Naro-
dowym Te Papa Tongarewa 
w Wellington poznałem gru-
pę Polaków, tak zwanych dzie-
ci z Pahiatua, których przybyło ponad 700 z zesła-
nia na Syberii w 1944 roku. Trzeba zaznaczyć, że 
zarówno nowozelandzka, jak i australijska Polo-
nia jest wyjątkowa. To ludzie cieszący się szacun-
kiem, mający ciekawe zawody. Spotkałem zna-
nych artystów, muzyków, fotografów, aktorów.
Mimo, że gram różne utwory, to gram siebie; i to 
w taki sposób, jakbym robił to pierwszy czy ostat-
ni raz w życiu. Publiczność odwzajemnia szcze-
rość i oddanie. Podczas wykonywania muzyki  
mogę tylko czekać, aby wznieść się na poziom du-

cha. Jeśli to przychodzi, to muzyka 
zabrzmi wyjątkowo bez względu 
na repertuar. „Jak” jest ważniejsze 
od „co”. Od strony emocjonalnej 
układam program tak, aby była 
odpowiednia równowaga między 
napięciem a odprężeniem, co skła-
da się na dramaturgię całego kon-
certu. Specjalnie wybrałem temat 
Dvořáka, łączący mnie ze świa-
tem, który dla mnie jest zupeł-
nie nowy. Wybór okazał się chyba 
słuszny. Po koncercie w Sydney od-
byłem ciekawą dyskusję z lokalny-
mi kompozytorami i profesorami 
o różnicach w interpretacji tego 
utworu. Wszyscy na pewno zy-
skaliśmy wiele dzięki temu spot-

kaniu. Artystów interesuje polski 
romantyzm, jego tęsknota i prze-
strzeń.

Jak w Australii gra się jazz? Jak on 
brzmi na drugim końcu świata?

Brzmi bardzo dobrze. Muzycy grają 
na zaskakująco wysokim poziomie. 
Artyści przeważnie kształcili się w 
Nowym Jorku i grają w międzyna-

Podczas wykonywania mu-
zyki mogę tylko czekać, aby 
wznieść się na poziom ducha, je-
śli to przychodzi, to muzyka za-
brzmi wyjątkowo bez względu 
na repertuar
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rodowych grupach. Posiadają włas-
ną, odrębną ścieżkę, często wzboga-
coną o elementy aborygeńskie. Gra-
jąc poprzednio z zespołem na jam 
sessions w Melbourne i w Perth, 
byliśmy zaskoczeni ich poziomem 
wykonawczym i kreatywnością. 
To bardzo przyjemne. W Polsce 
nic na ten temat nie wiadomo, bo 
odległość robi swoje. Przyjeżdża-
ły kiedyś na Jazz Jamboree półpro-
fesjonalne zespoły z Australii i zo-
stawiały raczej liche wrażenie, ale 
świat się szybko zmienia. Środo-
wiska artystyczne, w tym jazzowe, 
znajdują się głównie w Melbourne, 
Sydney i Perth.
W Melbourne zamieszkuje spo-
ro artystów pochodzenia polskie-

go. Spotkałem na przykład wspaniałego puzonistę 
Romana Syrka, który wiele lat temu był aktywnym 
muzykiem w Polsce.

Miło słyszeć.

W Sydney Opera spotkałem polsko-australijską gru-
pę muzyków klasycznych grających muzykę współ-
czesną. Na koncercie w Canberrze poznałem panią 
Wandę Horky, dyrektor festiwalu chopinowskie-
go, dzięki której mogłem zwiedzić uniwersytet mu-
zyczny i podziwiać instrumenty historyczne z cza-
sów Chopina. Salę wypełniały angielskie i francu-
skie erardy, pleyele wyremontowane przez specjali-
stę od renowacji dawnych instrumentów, Grzegorza 
Machnackiego, z którym wspólnie zdobyliśmy póź-
niej Górę Kościuszki. W Polsce te instrumenty są na 
wagę złota, a tam stoją trochę bezużyteczne. Zwie-
dziłem także Sydney Conservatory of Music, w któ-
rym wykładała Wanda Wiłkomirska.

Czy polska muzyka klasyczna i jazzowa jest znana 
w Australii?

Jak wszędzie na świecie, tak i w Australii Chopin 
jest na piedestale. W Sydney Opera wysłuchałem 
wykonania koncertu klarnetowego Tadeusza Szeli-
gowskiego. Ignacy Jan Paderewski podczas koncer-
tów na Antypodach został przyjęty entuzjastycznie 
i wciąż jest symbolem polskiej sztuki. Dotąd opo-
wiadają o jednym z jego koncertów w Melbourne, 
który zakończył się skandalem, ponieważ artysta 
nie powitał wchodzącego z całą świtą na koncert 
gubernatora. Dzisiaj pamiętają tu koncerty Toma-
sza Stańki i Marcina Wasilewskiego

A jak prezentuje się muzyka popularna? Co sły-
chać na ulicach? I jak reagują na nią ludzie?

fot. Piotr Gruchała
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W Melbourne muzyka popularna czy rockowa już 
na ulicy brzmi często jak z nagrania. Trzeba mieć 
spore doświadczenie, aby uzyskać licencję nawet 
do grania na ulicy. Przechodzący ludzie wesoło re-
agują, licznie otaczając grających. Słyszałem też 
próbki muzyki aborygeńskiej, ale prawdziwa mu-
zyka rdzennych mieszkańców Australii podobno 
jest znana tylko grupie wtajemniczonych. Pieśni 
przekazywane są w tradycji ustnej, mają charakter 
rytualny i nie wolno ich spisywać, a próba wydania 
ich w nutach skończyła się wycofaniem całego na-
kładu ze sklepów.
Generalnie publiczność australijska i nowozelandz-
ka należy do wymarzonej dla artysty. Jest stęsknio-
na i ciekawa nowych zjawisk. Reaguje spontanicz-
nie i gorąco. Z radością wspominam koncerty w 
Perth, Melbourne, Sydney, Canberze, Adelajdzie i 
Brisbane.

Jak artysta przygotowuje się do takiego wyzwania, 
jakim jest odległe tournée?

Ostatnia trasa to moja najdłuż-
sza podróż. Ponad osiemnaście ty-
sięcy kilometrów w jedną stronę, 
czyli połowa równika. Wstępem 
były inne koncerty i wyjazdy. Dużo 
podróżuję, więc jestem praktycz-
nie przygotowany do nowych wy-
zwań. Zmiana stref czasowych nie 
jest już dla mnie problemem. Na-
uczyłem się szybko regenerować. 
Pomagają mi w tym ćwiczenia od-
dechowo–medytacyjne i joga, któ-
re pozwalają szybciej zaadaptować 
się do nowych warunków. Polecam 
je wszystkim, bo fantastycznie re-
generują organizm. Harmonizują 
ciało, ducha i umysł. To dobry spo-
sób na pozyskiwanie energii, której 
nam współcześnie ciągle brakuje i 
dlatego ulegamy stresowi czy tre-
mie w przypadku artysty. Ćwicze-
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nia dotleniają organizm, w związ-
ku z tym zmiany czasowe czy ży-
wieniowe nie mają na mnie tak 
dużego wpływu. Pewien mają, ale 
nie dominujący.
W samolotach uzupełniam swoją 
wiedzę muzyczną, oglądając kon-
certy. Jest, w czym wybierać.

Pana muzykę charakteryzuje ot-
wartość, spójność, nadzieja, głębo-
ka radość.

Taki jestem i cieszę się, że ktoś to ro-
zumie i odbiera... Muzyka jest środ-
kiem komunikacji. Daje siłę lu-
dziom. Artyści albo mogą ich zmę-

czyć, uczynić nieświadomie ofiara-
mi ich koncertu, albo wznieść na 
poziom, na którym będą czuli się 
lepiej. W mojej opinii to zadanie 
sztuki.

Są artyści, którzy zaglądają na 
ciemną stronę księżyca...

Człowiek ma w sobie różne mean-

dry, różne pokłady duszy, ale powinien pokazywać 
je w odpowiednich proporcjach. Sztuka, muzyka są 
opowieścią. Czarne nie może wygrywać z białym. 
Uważam, że negatywizmy istnieją tylko na chwa-
łę pozytywów. Służą do podkreślenia. A przeci-
wieństwa się dopełniają. Po co dzielić się destruk-
cją? Artysta powinien być odpowiedzialny i obda-
rzać dźwiękami, które czynią świat i ludzi lepszy-
mi. Dobro, miłość, szlachetność to dla mnie ducho-
wość. Piękno unosi i dlatego mój pobyt w Australii 
spowodował, że będę miał, o czym grać. Proszę za-
uważyć, że brzydotę łatwo powołać do życia, a pięk-
no znacznie trudniej. Piękno daje oddech, relaks. 
Człowiek po spotkaniu z nim nabiera sił. Każdy 
posiada w sobie boską część, tym bardziej artyści. 
Chodzi tylko o to, by ją odkryć i przekazywać dalej. 
Żeby inni mogli nabierać dzięki niej siły. Poza tym 

uważam, że lepiej grać, tańczyć 
i śpiewać, niż się gniewać. Może 
to dziecinne, ale chyba nam 
wszystkim tego brakuje...
Tylu świetnych artystów zakoń-
czyło młodo swój żywot z powo-
du niedojrzałości. Mogliby obda-
rzać sobą jeszcze wiele lat. Nie-
którzy skupiają się na sobie, bra-
kuje im dystansu, równowagi w 
życiu. Sztuka to bardzo duży wy-
datek energetyczny i odpowied-

nia regeneracja, wytrzymanie z nadwrażliwością, 
jaką posiadają artyści, nie należy do prostych za-
dań. Do tego dochodzi przeżywanie niepowodzeń, 
których przecież każdy doświadcza, ale złoto har-
tuje się w ogniu krytyki i przeciwnościach życia. 
Świadomość tych procesów daje możliwość radze-
nia sobie z nimi.

W pańskiej muzyce odnaleźć można pierwiastki 
związane z duchowością Dalekiego Wschodu...

Muzyka jest środkiem komu-
nikacji. Daje siłę ludziom. Ar-
tyści albo mogą ich zmęczyć, 
uczynić nieświadomie ofiarami 
ich koncertu albo wznieść na 
poziom, na którym będą czuli 
się lepiej. W mojej opinii to za-
danie sztuki
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Potrzebowałem balansu. Wiedza Wschodu pomo-
gła mi w tym i, paradoksalnie, zbliżyła do naszych  
chrześcijańskich źródeł. Wszystkie prawdy są uni-
wersalne, tylko podawane odmiennym językiem 
czy inną drogą. Ja znalazłem sposób na zdrowie i 
radzenie sobie ze swoją psychiką, która czasami nie 
wie, jak odreagować stan napięcia twórczego i kon-
certów. Moimi “nauczycielami” byli artyści, któ-
rzy swoim przykładem pokazali mi, czego nie na-
leży robić. Sposoby na dobre samopoczucie - alko-
hol, narkotyki - zniszczyły wielu ludzi. Dwadzieś-
cia pięć lat temu zacząłem ćwiczyć jogę, co spowo-
dowało pozbycie się stresu i tremy. Dokładnie nie 
wiem, jak to się dzieje, ale ten sposób przekształ-
ca negatywne emocje w pozytywne. Obecnie z wie-
lu tych technik korzysta współczesna psychologia, 
ubierając to w inne słownictwo. Muzyka, w tym 
improwizacja, wymaga bycia w „tu i teraz”. Dobre 
granie to wspaniała medytacja. 

W moim przypadku nie ma czegoś takiego, jak na-
wiedzenie Wschodem. Nie jestem owiniętym  prze-
ścieradłem, stojącym na jednej nodze joginem. Tak, 

jak nie trzeba być Włochem, żeby 
jeść makaron albo Niemcem, żeby 
słuchać Bacha, tak nie trzeba być 
Hindusem, żeby ćwiczyć jogę. Nas 
na początku przyciąga to, co odle-
głe i magiczne, ale kiedy tam po-
jedziemy, to okazuje się, że jest tak 
samo jak u nas. Ludzie mają te 
same doświadczenia, przeżywa-
ją ból, stratę, tęsknotę, radość, mi-
łość. Dobrze jest dostać tę wiedzę 
ze źródła, od kogoś, kto jest wiedzą 
samą w sobie. Jego mądrość pole-
ga na tym, że doświadczył tego, co 
mówi i dlatego to działa. Podobnie 
w muzyce. Jeśli zagramy z muzycz-
nym mistrzem, to on nas pociągnie 
do góry. Nie trzeba o tym rozma-
wiać, to są reakcje, które dzieją się 
podświadomie.

Zainteresowanie Wschodem było 
pierwszym trafionym wyborem?

Szukałem dużo, a kto szuka, ten 
odnajduje. Medytacja, modlitwa-
naprawdę pomagają. Szlifują intui-
cję, wznoszą, zmieniają. Cała natu-
ra jest skonstruowana w taki spo-
sób, że potrzebuje się odnawiać, od-
chodzić i powracać w nowej for-
mie. To właśnie rozmowy z Austra-
lijczykami przypomniały mi o tym 
elemencie. Kiedy podziwiałem nie-
zmienną, wieczną całoroczną au-
stralijską zieleń, oni zazdrości-
li mi tego, że my mamy zmieniają-
cą się świeżą, odnawiającą się ro-
ślinność, która w Polsce przecho-

fot. Piotr Gruchała
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dzi przez etapy czterech pór roku. 
Wtedy w Polsce była właśnie wios-
na. Australijczykom tego brakuje i 
to jest kolejny przykład na potrze-
bę różnorodności, zmian w sztu-
ce, w życiu. Człowiek wewnętrz-
nie zharmonizowany będzie czuł 
się dobrze pod każdą szerokością 
geograficzną. Zagrałem niedawno 
koncert w Brazylii, w Kurytybie, z 
tamtejszymi muzykami, w ich ryt-
mach. Cóż to było za przeżycie... Po-
czułem się z nimi jak z prawdziwą 
rodziną.

Czy koncertował pan z muzykami 
hinduskimi?

Oczywiście, grałem z tablistami w 
Indiach - kolebce improwizacji. Nie 
wykonywałem hinduskiej muzyki, 
bo jest bardzo skomplikowana, ma 
matematyczne konstrukcje. Po pro-
stu improwizowałem swoim języ-
kiem z muzykami, co oni określa-
li jako „fusion”. Elementem, który 
mnie z nimi jednoczył był poziom 
energii. Po koncertach komento-
wali, że fortepian brzmiał podob-
nie do sitaru z indyjskiej ragi, co 
było dla mnie komplementem. My-
ślę, że jestem bliżej wewnętrzne-
go odczuwania tej muzyki, ale ro-
bię to za pomocą zupełnie innych 
środków. Muzyka powstaje prze-
cież spoza muzyki, wyrażamy swo-
ją świadomość i emocje za pomocą 
dźwięków,  mając jako narzędzia 
swój warsztat.

Jakie plany ma Artur Dutkiewicz?

Trwają szlify nad produkcją mojej nowej płyty, a je-
sienią zawitam z triem w Szanghaju oraz planuję 
trasę koncertową po Kanadzie.

Dziękuję za cenną rozmowę i życzę powodzenia na 
wszystkich szlakach.

fot. archiwum Artura Dutkiewicza
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fot. Maroš Simon

Działalność wymagająca 
ciągłej improwizacji
Piotr Wickowski 

piotr.wickowski@radiojazz.fm

Piotr Wickowski: Podobno Hevhe-
tia postała przez przypadek.

Ján Sudzina: Tak, w 2001 roku po-
znałem czeskiego gitarzystę ba-
sowego Pavla Jakuba Rybę, któ-

ry poprosił mnie, żebym zorgani-
zował jego koncert w Koszycach. 
Choć niewiele czasu upłynęło od 
podziału Federacji Czesko-Sło-
wackiej, czescy muzycy nie mie-
li wtedy wielu możliwości grania 

Od 15 lat wydaje płyty artystów z 

całego świata, w tym coraz więcej 

jazzmanów z Polski. Organizuje fe-

stiwale na Słowacji i poza jej grani-

cami, jego szyld jest również coraz 

bardziej widoczny na różnych pol-

skich koncertach. Choć, jak twierdzi, 

założona i kierowana przez niego 

wytwórnia Hevhetia rozrosła się już 

do zbyt dużych rozmiarów, ciągle 

szuka dla niej nowych sposobów 

rozwoju i ekspansji. Ján Sudzina – 

znawca polskiego jazzu, który przez 

przypadek stał się jednym z najdy-

namiczniejszych obecnie jego wy-

dawców.
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na Słowacji i odwrotnie – słowac-
cy w Czechach. Zorganizowałem 
Pavlowi trasę po Słowacji, z której 
był bardzo zadowolony. A potem, 
w następnym roku, po Polsce. Bar-
dzo dobrze nam się współpracowa-
ło i Pavel zażyczył sobie, żebym mu 
wydał płytę. Nie wiedziałem jak to 
się robi, ale podjąłem się tego za-
dania. Musiałem sam nauczyć się 
wszystkiego od podstaw. Fajne było 
to, że nie wiedziałem nic o ryn-
ku płytowym, więc niczego się nie 
obawiałem. Na początku była to za-
tem właściwie przyjacielska przy-
sługa, która z czasem zaczęła mieć 
kontynuację, bo jak już była płyta, 

trzeba było ją jakoś rozdystrybuo-
wać, sprawić, by dotarła do ludzi.

Wydanie jednej płyty to jednak 
jeszcze nie jest regularna działal-
ność wydawnicza. Co sprawiło, że 
zdecydowałeś się na wydanie ko-
lejnych płyt i z czasem rozwinię-
cie działalności na tak dużą skalę 
jak obecnie?

Trudno powiedzieć. To był natu-
ralny rozwój. Po prostu, jak wyda-

liśmy pierwszą płytę Pavla Jakuba Ryby, poszuki-
wałem możliwości sprzedania jej i natrafiłem na 
rynek, który, przynajmniej na Słowacji, był total-
nie rozbity. Nie było żadnej firmy wydającej płyty 
jazzowe, nie było żadnej organizacji. Duże wydaw-
nictwa, jak Opus, zostały zdewastowane i przesta-
ły zajmować się projektami niekomercyjnymi. Kie-
dy pojawił się nagle taki projekt, jak nasz, wszyscy 
zauważyli, że coś zaczyna się dziać. Było zaintereso-
wanie, dostałem dużo propozycji ze Słowacji, cho-
ciaż paradoksalnie zaczynaliśmy z czesko-polskim 
projektem (czeski zespół Pavla Jakuba Ryby z pol-
skim pianistą Józefem Skrzekiem - płyta Smaller 
Wounds – przyp. red.). Zaczynaliśmy jako między-
narodowa wytwórnia, a następnie kontynuowali-
śmy działalność jako słowacka. Zrobiliśmy drugi, 
trzeci, czwarty projekt....

Ile płyt ukazało się w pierw-
szym roku działalności?

Tylko dwie. Smaller Wounds Pav-
la Jakuba Ryby, a także jej kon-
certowa wersja – w trio, już bez 
Józefa Skrzeka. Plus winylowa 
wersja pierwszego albumu Pav-

la Jakuba Ryby ze Skrzekiem. Potem Pavel chciał 
jeszcze u nas wznowić swoją poprzednią płytę, któ-
rą sam sobie wydał i która odniosła sukces w Ame-
ryce, więc zrobiliśmy jeszcze to. I tak następne kro-
ki wynikały z pierwszych, a także z tego, że szuka-
łem możliwości, jak te płyty sprzedać, zapewnić im 
stałą dystrybucję. W tym czasie dystrybucja w za-
sadzie u nas nie istniała, więc zaczęliśmy budować 
własną jej sieć. Choć zupełnie nie wiedziałem, jak 
to wszystko funkcjonuje. Zaczęliśmy współpracę z 
kilkoma zagranicznymi spółkami. Tak dotarłem 
do Zdziśka Rogulskiego (GiGi Distribution), który 
zaczął dystrybuować nas w Polsce.

Musiałem sam nauczyć się 
wszystkiego od podstaw. Fajne 
było to, że nie wiedziałem nic o 
rynku płytowym, więc niczego 
się nie obawiałem
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To była pierwsza zagraniczna dystrybucja Hevhe-
tii?

Nie, najpierw byliśmy w Czechach, ale to właści-
wie nie jest zagranica, tylko jakby ciągle nasz kraj. 
Wcześniej była też dystrybucja w Anglii, ponieważ 
na targach MIDEM, we Francji, trafiłem na malut-
ką brytyjską firmę Czech Music Direct, która spe-
cjalizowała się w muzyce czeskich kompozyto-
rów, jak choćby: Dvořák, Smetana, Janáček. Napisa-
łem do nich maila, a oni odpisali, że interesuje ich 
wszystko z krajów dawnej Czechosłowacji.

Skąd wzięła się nazwa Hevhetia? Co oznacza?

Najpierw z kolegą założyliśmy 
firmę, która nazywała się Hev 
Het. Co we wschodniosłowa-
ckim dialekcie oznacza „eksport 
– import”. „Hev” oznacza dosłow-
nie „tutaj”, a „het” - „gdzieś tam”. 
Na Słowacji dla niewielu jest to 
zrozumiałe, chyba że ktoś jest 
ze wschodniej części kraju - dla 
niego brzmi to niczym bardzo 
zabawny dowcip. Gdy kolega do-
stał atrakcyjną pracę w amery-
kańskiej firmie, musieliśmy za-
kończyć działalność pod tą nazwą. Taki był waru-
nek jego pracodawcy. Żal mi było zupełnie tracić 
tak fajną i chwytliwą nazwę. Dlatego znikło Hev 
het i powstała Hevhetia, jako rozwinięcie tamtej 
nazwy. Ludzie często pytają nas, czy nie jesteśmy ze 
Szwajcarii, ze względu na podobieństwo naszej na-
zwy do słowa „Helvetia”.(śmiech).

Zdawałeś sobie sprawę na samym początku, że 
mimo nabierającego rozpędu tego typu działal-
ność nie przyniesie wielkich dochodów czy – 

wręcz przeciwnie – liczyłeś, że się 
na tym wzbogacisz?

Wcześniej interesowałem się mu-
zyką, nie tylko jazzową, i kupowa-
łem płyty. Kiedy zacząłem działać 
w tej branży, powiedziałem sobie: 
„OK, spróbuję przynajmniej zro-
bić jakiś barter. Mam jakieś płyty, 
może ktoś będzie chciał się za nie 
wymienić i będę miał coś do swojej 
kolekcji...”. Na początku miałem ra-
czej taką romantyczną motywację. 
Szybko okazało się, że trzeba stwo-
rzyć system na dużo większą ska-

lę, że trzeba go systematyzować i 
rozwijać. Musiałem się wszystkie-
go uczyć w trakcie. Podobnie zresz-
tą, jak całej biurokracji, która wią-
że się z tego typu działalnością.

Na jubileuszowym koncercie 
Hevhetii w Koszycach (15 czerwca) 
słyszałem, że ważną rolę w począt-
kowym okresie działalności fir-
my odegrał miejscowy klub płyto-

Nagle okazało się, że istnie-
je tutaj duża przestrzeń, o któ-
rej nikt nie wiedział, której nikt 
nie chciał, nikt nie próbował w 
żaden sposób zagospodarować. 
Właśnie dlatego taki facet jak 
ja, z takiej miejscowości jak Ko-
szyce, miał szansę zaistnieć
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wy. Na czym polegała jego działal-
ność? Miał jakiś wkład w urucho-
mienie Hevhetii?

Nie. Oni są bardzo ciekawą instytu-
cją, istniejącą tutaj już od pięćdzie-
sięciu lat. Za komuny prowadzili 
półlegalny obrót nagraniami. Wy-
syłali różne pisma za żelazną kur-
tynę i otrzymywali płyty, którymi 
dzielili się między sobą. Przegry-
wali je na kasety i rozprowadza-
li po Słowacji. Ich działalność mia-
ła duży wpływ na miejscowych pa-
sjonatów muzyki.

Należałeś do tego klubu?

Nie, to raczej nie moje pokolenie. Mam 
50 lat, a oni zaczynali mniej więcej w 
okresie mojego dzieciństwa. Jak tylko 
ukazała się nasza pierwsza płyta, za-
dzwonił do mnie człowiek z tego fono-
klubu z pytaniem, jak to możliwe, że 
w Koszycach ukazuje się coś takiego. 
Wcześniej to było nie do pomyślenia. 
Oczywiście Pavel był świetnym muzy-
kiem, ale nie żadną gwiazdą i jak zoba-
czyli, że w składzie jest Skrzek, uzna-
li to za coś niebywałego. I tak zacząłem 
współpracę z nimi. Nie ukrywam, że są 
dużą częścią naszej publiczności.

Skoro od początku nie kierowała tobą 
chęć zysku, domyślam się, że motywu-
jąca mogła być sama działalność, ob-
serwowanie jak nabiera rozmachu. 
Pewnie widząc to trudno było wycofać 
się, zrezygnować?

Tak. Nagle okazało się, że istnieje tutaj duża prze-
strzeń, o której nikt nie wiedział, której nikt nie 
chciał, nikt nie próbował w żaden sposób zagospo-
darować. Właśnie dlatego taki facet jak ja, z takiej 
miejscowości jak Koszyce, miał szansę zaistnieć. 
Jakby ten rynek był interesujący, to na pewno duzi 
gracze nikogo by do niego nie dopuścili.

Trudna, ale w efekcie sprzyjająca sytuacja i roz-
kręcająca się naturalnie działalność nie gwaran-
tują jeszcze sukcesu. Musiało być coś więcej.

Są oczywiście różne powody, dlaczego doszło do 
takiego rozwoju Hevhetii. Jednym z nich jest fakt, 
że jestem człowiekiem, który myśli długodystan-
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sowo. Człowiekiem, który od lat bie-
gał maratony. Taka działalność też 
nie jest na krótki dystans.

Chcesz powiedzieć, że od samego po-
czątku wiedziałeś tę działalność jako 
długodystansową?

Przez pierwsze dwa, trzy lata chy-
ba nie. Wtedy wszystko było bardziej 
spontaniczne i przypadkowe. Ale to, co 
robiłem starałem się robić dobrze. Na 
pewno przydało się moje doświadcze-
nie z pracy w hucie, gdzie nauczyłem 
się pracować projektowo, w sposób 
metodyczny i usystematyzowany. Dla-
tego od razu udało mi się zrobić Pavlo-
wi pierwsze pięć koncertów. Ze wszyst-
kim: z plakatami, całą obsługę promo-
cyjną. Chociaż nie wiedziałem, kto jest 
kim w branży muzycznej, kto liczy się 
w mediach, a kto w PR. I okazało się, że 
nikt nie mógł zaoferować Pavlowi ob-
sługi i warunków na takim poziomie. 
No i zrobiliśmy w 2002 roku 12 koncer-
tów Pavla w Polsce.

Dlaczego właśnie Polacy od samego początku, bo 
przecież rozpoczynałeś płytą z Józefem Skrzekiem, 
byli obecni w twoim katalogu?

Jeszcze zanim zacząłem zajmować się działalnością 
wydawniczą, woziłem polskich muzyków na festi-
wale organizowane w Koszycach. W hucie stali by-
łem szefem sprzedaży na Polskę. Jeszcze w czasach 
socjalizmu dużo jeździłem do waszego kraju i mia-
łem dosyć dobrą orientację w polskim rynku mu-
zycznym. Pierwszą polską płytą, jaką kupiłem, było 
Memento z Banalnym Tryptykiem grupy SBB. Dzię-

ki Polskiemu Instytutowi w Braty-
sławie były u nas dostępne płyty z 
polskim jazzem. Instytut był oazą, 
gdzie takie albumy można było ku-
pować. Tam właśnie kupiłem Me-
mento. Kupowałem Jazz Forum, 
aż stałem się jego prenumerato-
rem, dzięki czemu miałem dostęp 
do wielu informacji. Od polskie-
go rynku muzycznego lepiej znam 
tylko słowacki. Polecałem organi-
zatorom słowackich festiwali pol-
skich artystów, którzy mi się po-
dobali. Jako pierwszy przywiozłem 
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do Koszyc Annę Marię Jopek, któ-
rej wcześniej, mimo że była w du-
żej dystrybucji Universalu, nikt tu-
taj nie kojarzył. Nie kupowano tu-
taj wtedy jej płyt, a mnie się uda-
ło sprzedać ich 400 sztuk. Efektem 
tego, że zaprzyjaźniłem się z Grze-
gorzem Karnasem, którego też 
przywoziłem do Koszyc, było wy-
danie jego płyty Karnas, pierwszej 
w całości polskiej. Wtedy zaczęli na 
nas zwracać uwagę polscy muzycy.

Aż doszło do tego, że Polacy stali 
się najliczniej reprezentowaną na-
cją zagraniczną w waszym katalo-
gu, oczywiście poza Czechami.

Tak. Na 160 wydanych płyt mamy 
13 polskich tytułów. Zwłaszcza w 
ostatnich latach sporo ich przyby-
ło.
Tylko właściwie ja ten nasz re-
gion traktuję jakby… nie byliśmy w 
różnych państwach. Mamy dużo 
wspólnej historii, jesteśmy sobie 
bliscy tak mentalnie, jak i muzycz-
nie. Kiedy przejeżdżam przez gra-
nicę, zatrzymuję się na obiad i sły-
szę pieśni ludowe, które są podob-
ne w Polsce i na Słowacji. Właści-

wie trudno powiedzieć, skąd są. Jesteśmy emocjo-
nalnie i kulturowo bardzo blisko.

Pod szyldem Hevhetii organizowany jest Letný hu-
dobný festival na Słowacji, który sięga też trochę 
poza granice kraju. Nie myślicie o wejściu na pol-
ski, coraz bardziej rosnący, rynek festiwalowy?

Już w tamtym roku mieliśmy sporo festiwali za 
granicami. W Budapeszcie, w ubiegłym roku zor-
ganizowaliśmy pięciodniowy festiwal Hevhetii, 
kontynuowany również w tym roku. Mieliśmy w 
tamtym roku jeszcze kilka pojedynczych koncer-
tów w Paryżu. Jest oczywiście też festiwal w Pra-
dze. W Polsce współpracujemy z Jazovią w Gliwi-
cach, Voicingers w Żorach, Jazz Juniors w Krakowie. 
Mam też nadzieję, że już w tym roku zorganizuje-

my kilka koncertów pod patro-
natem Hevhetii w warszawskim 
klubie 12on14.

Co sprawiało ci największą 
trudność na początku działal-
ności Hevhetii, a co obecnie?

Ciężko mi na to pytanie odpo-
wiedzieć. Często jest tak, że to, co jest największym 
problemem, jest z drugiej strony największym wy-
zwaniem i daje najlepszą perspektywę. Na począt-
ku duży problemem był dla nas właściwie brak 
rynku, ale właśnie dlatego mieliśmy dużą szansę 
na zaistnienie. Myślę, że gdyby były dobre warunki 
rynkowe, Pavel Ryba by do nas nie przyszedł.

Jakimi kryteriami kierujesz się decydując o publi-
kacji kolejnej płyty?

Wszystkie kryteria są bardzo subiektywne. Po 
pierwsze, muzyka musi mi się spodobać, wzbudzić 

Jestem człowiekiem, który 
myśli długodystansowo. Czło-
wiekiem, który od lat biegał 
maratony. Taka działalność też 
nie jest na krótki dystans
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jakieś emocje we mnie. Jeśli mi się po-
doba, muszę szukać możliwości, pie-
niędzy i terminu wydania. Oczywi-
ście w ostatnich trzech latach dotarli-
śmy do takiego stanu, że bardzo często 
muszę odpowiedzieć: „nie” lub nawet 
nic nie odpowiedzieć. Obecnie wyda-
jemy 24 płyty rocznie - za dużo, ciężko 
znieść to psychicznie, ciężko jest też od 
strony finansowej. Nie jestem w stanie 
zapoznać się z wszystkimi propozycja-
mi, które do nas docierają. Są tygodnie, 
kiedy dostaję nawet 100 propozycji. Nie-
zwykle ważni są dla nas stali partne-
rzy, doświadczeni muzycy, którzy ko-
chają współpracować z wytwórnią, i z 
którymi ja kocham pracować. Mam do 
nich zaufanie jak do przyjaciół i jestem 
gotów wydać jakikolwiek projekt, który 
mi przyniosą.
Jest jeszcze linia strategiczna. Żeby za-
istnieć na nowych rynkach, poszuku-
ję muzyków właśnie z tych państw. 

Właśnie dlatego w ubiegłym roku wydaliśmy pły-
ty czterech zespołów francuskich. Będziemy kon-
tynuować wydawanie muzyki z tego kraju jeszcze 
przez dwa, trzy lata. Mamy tam już dystrybucję, 
chcielibyśmy tam również zaistnieć jako wydaw-
ca. Będziemy kontynuować współpracę z muzyka-

mi z krajów niemieckojęzycznych. 
Planuję nawiązać współpracę z ja-
kimś artystą z Azji, może z Japonii 
lub Chin. Mamy dobrą dystrybu-
cję w Japonii, ale zaistnienie w Chi-
nach stworzyłoby nam nowe moż-
liwości. Ta linia daje większe szan-
se poprzednim, może je wspoma-
gać. Zaistnienie na zagranicznym 
rynku jest bardzo trudne, wyma-
ga codziennej improwizacji, ale 
umożliwia jednocześnie stworze-
nie strategii, która w tych trudnych 
czasach pozwala myśleć w dłuższej 
perspektywie.

Ja ten nasz region traktuję 
jakby… nie byliśmy w różnych 
państwach. Mamy dużo wspól-
nej historii, jesteśmy sobie bliscy 
tak mentalnie, jak i muzycznie
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Oceń aplikację, zostaw swoją opinię   WWWWW
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Gdy zostawić na boku czystą zaba-
wę i konkretny przekaz, pozosta-
je forma jako naczelne uzasadnie-
nie sztuki. Dbałość o artystyczny 
kształt nie wyklucza troski o prze-
słanie, dlatego w poniższym ze-
stawie mamy, obok zdecydowa-
nych dandysów (Duran Duran, 
T. Rex, Van Halen), także przemy-
ślane, głębokie dzieła, ofiarowane 
nam przez Santanę, Paula Simona 
czy Pink Floyd. Wszystkich ich na 
pewno łączy jednak jedno: pragnę-
li wypuścić na rynek produkty do-
pieszczone, nieskazitelne i, jeśli się 
da, wiekopomne. Piękne.

Kanon piękna jest niemal tak 
zmienny jak daty roczne. Co rok, 
to urok. Najdowodniejszym przy-
kładem zmienności w sztuce mu-
zyki popularnej był czołowy dyk-
tator stylu – a może tylko kame-
leon – David Bowie. Z niewąt-
pliwym przekąsem śpiewał w 
1980 roku w piosence Fashion: 
„Oto nowa mowa, trudno zro-
zumieć ją / ludzie z dobrych do-
mów dziś używać jej chcą / hała-
śliwa, bez gustu, słyszałem ją już”. 
Czy wśród tych ludzi widział też 
siebie? Przeszedł w życiu okresy 
rhythm’n’bluesa, hard rocka, fol-

ku, glam rocka, „białego plastiko-
wego soulu”, elektroniki, muzy-
ki tanecznej, heavy metalu w ra-
mach grupy Tin Machine, muzyki 
niemalże industrialnej i pastelo-
wego wyciszenia na ostatnich al-
bumach… Uff. Podobnie zmieniał 
się też wizerunek „farbowanego 
lisa” – za każdym razem wyrazi-
sty, dopracowany i… bynajmniej 
nie odkrywczy. Artysta przypomi-
na bardziej przedziwnego puzzle 
niż spójną ikonę. Czas jego efek-
tywnego oddziaływania na mu-
zykę też już raczej należy do prze-
szłości. Jednak zawsze może po-
jawić się ktoś, kto z eklektyzmu i 
estetyzmu uczyni swój artystycz-
ny oręż. Tym samym pójdzie w 
ślady Davida Bowiego.

#01.
Stan Getz & João Gilberto: 
Getz/Gilberto, 1963
Długo przed tą płytą Getz zasłu-
żył na miano jednego z najbardziej 
stylowych saksofonistów amery-
kańskiego jazzu, miał nawet przy-
domek The Sound (z ang. brzmie-
nie). Ale tu, z brazylijskim sambistą 
Gilberto i dokooptowaną niemal w 
ostatniej chwili jego żoną Astrud 
(słynna The Girl from Ipanema), wy-

Szacunek dla formy, czyli esteci

Filip Łobodziński 
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wołał prawdziwą rewolucję: zaini-
cjował kult bossa novy, który w ta-
kiej czy innej formie trwa do dziś. 
Przy okazji polecam też równie wy-
smakowanych Gerry’ego Mulliga-
na i Lionela Hamptona.

#02.
The Beach Boys, 
Pet Sounds, 1966
Po serii zaśpiewanych w nieskazi-
telnej harmonii, ckliwych tudzież 
radosnych przebojów Beach Boys 
zaskoczyli fanów i samych siebie 
popowym arcydziełem. Zdumie-
wający koktajl głosów, melodii i 
głębi urodził się właściwie w gło-
wie basisty zespołu Briana Wilso-
na i do dziś pozostaje jednym z naj-
większych osiągnięć amerykań-
skiej muzyki pop. Bez piosenki God 
Only Knows trudno wyobrazić so-
bie Cała jesteś w skowronkach na-
szych Skaldów…

#03.
Carole King, Tapestry, 1971
Przez 10 lat King wespół z mężem 
Gerrym Goffinem pisała piosenki 
dla innych i dopiero w 1970 odważ-
nie pokazała się światu jako pełno-
prawna wykonawczyni. Tapestry, 
jej drugi album, jest jak tajemniczy 
ogród, pełen dyskretnie serwowa-
nych emocji, delikatnych brzmień 
i jazzowych smaczków. James Tay-
lor czy Carly Simon nie mogą się 
równać z Carole King, ale też zasłu-
gują na baczniejszą uwagę.

#04.
David Bowie, Hunky 
Dory, 1971
Najsłynniejszy w rocku dyk-
tator stylu (albo tylko kame-
leon), tuż przed początkiem 
wielkiej sławy, prezentuje tu 
coś na kształt filmu o muzy-
ce pop, nakręconego piosen-
kami. Od znaczącego Chan-
ges, przez podniosłe i zagad-
kowe Life on Mars?, po folko-
we The Bewlay Brothers, pro-
ponuje zestaw, który, nie idąc 
w żadnym konkretnym kie-
runku, jest katalogiem możli-
wości. Gdyby szukać postmo-
dernizmu w piosence, wybór 
jest oczywisty: Hunky Dory.

#05
T. Rex, Electric Warrior, 
1971
Jeśli ktoś chce się dowiedzieć, 
co to jest styl glam rock, za-
praszam. Marc Bolan i jego 
T. Rex to kwintesencja dan-
dyzmu, kolorowe łaszki, me-
lodyjne piosenki (acz z pazu-
rem i zębem!) i dekadencka 
elegancja. Byli w tym jednak 
tak autentyczni, że zaskarbili 
sobie szacunek punkowców, 
którzy odrzucili niemal całą 
muzyczną galanterię lat sie-
demdziesiątych. Nie od rze-
czy będzie też rzucić uchem 
w stronę pierwszych dwóch 
albumów Roxy Music.
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Tym razem dwa kolekcjonerskie 
rarytasy. Są to płyty rzadkie, bo nie 
były wznawiane od 30 lat, ale ich 
wartość polega głównie na tym, że 
dokumentują szczególny, bo prze-
łomowy okres w historii naszej 
ulubionej wytwórni Blue Note.

Dzisiaj mało kto pamięta, że na po-
czątku lat osiemdziesiątych XX w. 
ta zasłużona dla jazzu firma właś-
ciwie... przestała istnieć. Przypo-
mnę fakty: w 1966 roku Alfred Lion 
i Frank Wolff skorzystali z dobrej 
okazji i sprzedali Blue Note wy-
twórni Liberty. Szyld niby pozo-
stał, ale coś  bezpowrotnie się skoń-
czyło. Lion odszedł rok później na 
przedwczesną emeryturę, a Wolff 
zmarł w 1971 roku. Do 1978 roku 
interes się jakoś kręcił, ale potem 
było coraz gorzej. Doszło do tego, 
że nie współpracował z tą wytwór-
nią praktycznie żaden muzyk. Je-
dynym wyjątkiem był Horace Sil-
ver. Ale i on w 1981 roku postanowił 
poszukać szczęścia gdzie indziej. 
Wydawało się, że to już definityw-
ny koniec Blue Note. Jednak w po-
łowie lat osiemdziesiątych zna-
leźli się dwaj wskrzesiciele legen-

dy: nieżyjący już (zmarł rok temu) 
Bruce Lundvall i Michael Cuscuna. 
Ten pierwszy był szefem wytwór-
ni Manhattan – firmy, która wyku-
piła w ramach koncernu EMI / Ca-
pitol wytwórnię Liberty, ten drugi 
był i jest do dzisiaj głównym pro-
ducentem „nowego” Blue Note.

Płytowy zapis koncertu z Town 
Hall w Nowym Yorku, z lutego 1985, 
roku dokumentuje dosłownie ten 
„pierwszy krok” (jak to określił Cu-
scuna na okładce) na drodze do 
przywrócenia Blue Note pulsu, czy-
li życia. Sugestywna jest już sama 
okładka. Widnieją na niej konfitu-
ry i napis Preserved. Wszystko jas-
ne – intencją koncertu było przy-
pomnienie dziedzictwa zasłużonej 
wytwórni, aby mogła ona wystar-
tować ponownie „ku przyszłości”. 
Na scenie pojawili się więc artyści, 
którzy nagrywali dla Blue Note w 
jej najbardziej tłustych, czyli sześć-
dziesiątych, latach: Joe Henderson, 
Freddie Hubbard, Herbie Hancock, 
Bobby Hutcherson, Ron Carter, 
Tony Williams i nowy kontrakto-
wy nabytek – James Newton. Kon-
cert w Town Hall był dedykowa-

One Night with Blue Note – Town Hall, Vol. 1 / 
Jimmy Smith – Go For Whatcha Know

Jarosław Czaja 
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ny specjalnie Alfredowi Lionowi, 
który szczęśliwie jeszcze go dożył. 
Miał wtedy 76 lat, a umarł dwa lata 
później. Przy konsolecie zabrakło 
jednak Rudy'ego Van Geldera.

Zanim przejdę do samej muzyki, 
jeszcze kilka słów na marginesie. 
Otóż całej obróbki dźwiękowej do-
konano w najbardziej wtedy nowo-
czesny, czyli cyfrowy sposób. Wów-
czas te trzy literki „D” robiły, sam 
pamiętam, wielkie wrażenie! Za-
pewne w 1985 roku niewiele in-
nych płyt jazzowych ukazało się w 
podobnym formacie. Z dzisiejszej 
perspektywy słychać jednak, że 
cyfrowa technologia miała swoje 
ograniczenia. Brzmienie płyty jest 
bowiem dosyć płaskie, pozbawio-
ne dynamiki. Muzycy oczywiście 
nie mieli na to wpływu. Jednak 
Lundvall i Cuscuna dobrze wyczu-
li rynek. Nowy nośnik, jakim była 
płyta CD, stwarzał wielką szansę, 
otwierał bowiem ogromny rynek 
wznowień. Wszyscy wówczas prze-
stawiali się na „cyfrę” i kompleto-
wali od nowa swoje kolekcje. A pa-
miętajmy, że klasycznych blue no-
tów od dawna nie było wtedy na 

rynku. Więc to, co wybrzmiało w Town Hall, trafiło 
idealnie w punkt.

Pamiętny przebój Cantaloupe Island Hancocka wpi-
sywał się doskonale w renesans jazzu akustyczne-
go spod znaku braci Marsalisów, tylko tchnął więk-
szym autentyzmem, zaś temat Recorda Me Hender-
sona był oczywistym zapytaniem: „czy nas jesz-
cze pamiętasz?”. Te dwa dosyć długie utwory zagra-
ne zostały w kwintecie i sekstecie, potem już zro-
biło się bardziej kameralnie, bo pałeczkę, a raczej 
pałeczki przejął Bobby Hutcherson. Zabrzmiały Lit-
tle B's Poem oraz Bouquet jego autorstwa, ten dru-
gi temat zagrało tylko trio: Hutcherson, Hancock i 
Carter. Na deser zaś wielki hołd dla Erica Dolpy'ego 
– pamiętna kompozycja Hat and Beard otwierają-
ca legendarny album Out To Lunch!. Znakomicie za-
grał tutaj James Newton na flecie, chociaż dziwne, 
że nie dołączył do niego, obecny przecież w Town 
Hall, a grający na owej klasycznej płycie Freddie 
Hubbard.

I oto niemal dokładnie rok po koncercie w Town 
Hall, w styczniu 1986 roku Michael Cuscu-
na zgromadził w studiu nagraniowym – uwa-
ga! – Rudy'ego Van Geldera, inną gromadkę arty-
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stów związaną niegdyś ze „starym” Blue Note, czy-
li ni mniej, ni więcej tylko sławny na przełomie 
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, i uznawa-
ny za numer jeden na świecie, zespół organowy 
Jimmy'ego Smitha. W jego skład  wchodzili oczy-
wiście tenorzysta Stanley Turrentine, gitarzysta 
Kenny Burrell i perkusista Grady Tate. W kilku 
utworach pojawili się goście – pianista Monty Ale-
xander, basista Buster Williams i perkusiści Ken-
ny Washington i Errol Bennett. Ciekawostka pole-
ga na tym, że lider, którego nazwisko firmuje ca-
łość – Jimmy Smith – został przez Blue Note „wy-
pożyczony” z wytwórni Qwest Records.

Wyszła z tego płyta Go For Whatcha Know, dosyć 
mało znana i pomijana na ogół w podstawowej dy-
skografii organisty. Ale jest to wydawnictwo wy-
jątkowo ciekawe, tyle że nie ze względu na samą 
muzykę, a bardziej (znowu) technologię. Mamy 
oto sześć utworów, z których cztery nagrane zosta-
ły w sposób analogowy, a dwa w sposób cyfrowy! 
Innymi słowy – ta płyta dokumentuje „przejście” 
Rudy'ego Van Geldera od starego do nowego, albo 
inaczej: dokumentuje technologiczny „rozkrok” 
wielkiego inżyniera dźwięku. Między nagrania-
mi nie słychać wielkiej różnicy, ponieważ całość i 

tak zmiksowano cyfrowo. Płyta ma 
dosyć dziwne – bardzo przestrzen-
ne, powiedziałbym nawet popowe 
– brzmienie, raczej dalekie od tego, 
co kojarzy się z „klasycznym” Van 
Gelderem. Być może takie było za-
mierzenie, chodziło o to, aby „do-
tknąć” współczesności, a nie tyl-
ko odcinać kupony od tego, co już 
było. Próbę wyjścia do szerszej, nie 
tylko jazzowej publiczności najle-
piej słychać w... piosence She's Out 
Of My Life, gdzie Grady Tate zamiast 
grać na bębnach (zastąpił go Ken-
ny Washington) po prostu śpiewa! 
Zresztą całkiem nieźle...

W sumie dwa interesujące doku-
menty muzyczne z innej, nieod-
ległej, a jakby nieco zapomnianej 
epoki.

 
VA – One Night with Blue Note – Town Hall, 
Vol. 1, Blue Note, 1985 
Jimmy Smith – Go For Whatcha Know,  
Blue Note, 1986
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Wakacje się skończyły i wy-
pada dokończyć cykl o Johnie 
Abercrombie’m. Pierwotny za-
mysł obejmował pojedynczy szkic, 
ale artykuł rozrósł się znacznie 
podczas pisania. Nic dziwnego  – 
Abercrombie działa w jazzie od 
1968 roku, czyli od 48 lat. Dla po-
równania: okres twórczości Milesa 
Davisa rozciąga się pomiędzy 1944 
a 1991 rokiem – o trzy lata krócej. 
Wprawdzie w ostatnich trzech la-
tach Abercrombie nie nagrał żad-
nej płyty, ale wciąż jeździ w trasy 
i koncertuje, chociażby w zeszłym 
roku w Poznaniu.

W latach dziewięćdziesiątych ko-
lejnym zespołem Abercrombiego 
stało się trio organowe, z Danem 
Wallem na organach Hammonda 
i Adamem Nussbaumem na per-
kusji. Wydali cztery płyty, na ostat-
niej do tria dołączyli jeszcze inni 
muzycy. Nagrania w tym składzie 
to While We're Young z 1993, Speak 
of the Devil z 1994, koncertowa Ta-
ctics z 1997 i, w poszerzonym zesta-
wie, Open Land z 1999 roku.

Trio organowe

Tradycja tria organowego składa-

jącego się z organów Hammonda, 
gitary i perkusji sięga lat pięćdzie-
siątych i dorobku takich muzyków 
jak organista Jimmy Smith lub gi-
tarzysta Wes Montgomery. Droga 
artystyczna Abercrombiego oscylu-
je pomiędzy awangardą (chociażby 
istotny udział w tworzeniu fusion, 
późniejsze flirty z free czy ekspery-
menty z syntezatorem gitarowym) 
a tradycją (pierwszy kwartet, wspo-
mniane trio organowe). We wszyst-
kich wcieleniach sprawdza się jed-
nakowo dobrze, chociaż osobiście 
wolę, kiedy Abercrombie przeciera 
nowe szlaki.

W porównaniu z muzyką po-
przedniego tria kolejnej zasad-
niczej zmianie uległ sposób gry 
Abercrombiego. W pierwszych la-
tach swojej drogi twórczej John 
Abercrombie został porwany przez 
nurt fusion, mocno odnoszący 
się do rocka, instrumentów elek-
trycznych, lubiący duże widownie, 
wzmacniacze, a co za tym idzie, 
bardzo głośny. Jeden z najważniej-
szych ludzi dla rozwoju i, co trze-
ba przyznać, pozycji Abercrom-
biego na rynku muzycznym, Bil-
ly Cobham, grał na najbardziej ro-
ckowej płycie Milesa Davisa Jack 

John Abercrombie – mistyk gitary
część trzecia

Cezary Ścibiorski 

cezary.scibiorski@wp.pl 
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Johnson, potem kilka lat w najgłośniejszym zespole 
fusion – Mahavishnu Orchestra. Potem na drodze 
Abercrombiego pojawił się Gil Evans i jego elek-
tryczny big band. Wcześniej bracia Breckerowie.

Delikatniejsze brzmienie

Muzyka elektryczna, rock czy fusion same z impe-
tem docierają do słuchaczy. Wielu z nas właśnie od 
takiej muzyki zaczyna swoją przygodę z muzyką, 
później dopiero dochodząc do brzmień kameral-
nych, wyrafinowanych, skupionych. W miarę osłu-
chania coraz bardziej jesteśmy w stanie sami podą-
żyć za muzyką, do której trzeba się zbliżyć, skupić, 
wyciszyć. Taka też jest droga twórcza Abercrombie-
go. Pomijając epizod z kwartetem fortepianowym 
z lat 1979-1981 (wydaje się jednak, że jest to jeden z 
najsłabszych okresów w karierze gitarzysty), jego 
gitara w pierwszych dwudziestu latach potrafiła 
być ostra, nieraz szorstka, chętnie też sięgał po elek-
tryczne przetworzenia dźwięku. Później brzmienie 
Abercrombiego stało się o wiele delikatniejsze, bar-
dziej oszczędne, introwertyczne. Ta zmiana okaza-
ła się trwała. Zdecydowanie ograniczył zastosowa-
nie przetworzeń brzmienia gitary, odrzucił kost-
kę na rzecz gry palcami oraz zamienił dotychczas 
używane gitary na nowe. Najbardziej znamienne 
okazało się ograniczenie stosowania elektroniki. 

Wcześniejsze bogactwo i różnorod-
ność brzmienia w nowym triu or-
ganowym zastąpione zostało wir-
tuozerią i wymyślną fakturą, sły-
szalną przede wszystkim w impro-
wizacjach.

Niestety, podobnie, jak w przypad-
ku nagrań pierwszego kwarte-
tu, nagrania te, szczególnie studyj-
ne, bywają nieco nużące. Wpraw-
dzie, jak zawsze u Abercrombiego, 
znajdzie się tam wybitne, porywa-
jące fragmenty i utwory, ale w mo-
jej opinii, nie wytrzymują porów-
nania z nagraniami tria wcześniej-
szej dekady.

Pomimo tych krytycznych uwag 
trzeba przyznać, że bardzo dobrze 
broni się nagranie koncertowe z 
lipca 1996 roku wydane na albumie 
Tactics. Zespół jest już bardzo do-
brze zgrany – nie tylko lider, ale też 
poszczególni członkowie mają peł-
ną świadomość swoich możliwości 
i miejsca na scenie. Korzystna oka-
zała się też interakcja z publicznoś-



JazzPRESS, wrzesień 2016       |157

cią. Swoim poziomem płyta ta jest 
bardzo bliska świetnemu koncer-
towemu nagraniu tria Abercrom-
bie / Johnson / Erskine z 1988 roku.

Po drodze trzej wielcy muzycy z 
Gateway – Abercrombie, Dave Hol-
land i Jack DeJohnette, powrócili 
po wielu latach do studia i w grud-
niu 1994 roku nagrali materiał, któ-
ry ukazał się na kolejnych dwóch 
znakomitych płytach – pierwszej, 
wydanej w 1995 roku, pod zna-
miennym tutułem Homecoming 
oraz drugiej, wydanej rok później, 
In the Moment. Trzeba też wspo-
mnieć o wspólnych nagraniach do-
konywanych na przestrzeni lat z 
Ralphem Townerem, Johnem Sco-
fieldem czy Larrym Coryellem. 

Kwartet ze skrzypkiem

Do nagrania ostatniej płyty swo-
jego tria organowego dla ECM, 
Open Land, we wrześniu 1998 
roku, Abercrombie zaprosił go-
ści specjalnych: Joe Lovano grają-
cego na saksofonie tenorowym, 
Kenny’ego Wheelera na trąbce i 
Marka Feldmana na skrzypcach. 
Właśnie gra i instrument Feld-
mana zainspirował Abercrom-
biego do utworzenia kwartetu z 
udziałem skrzypiec, z którym póź-
niej nagrywał, w niemal niezmie-
nianym składzie, przez blisko de-
kadę, od grudnia 2000 do grudnia 
2008 roku. W skład nowego kwar-

tetu Abercrombie’go weszli: skrzypek Mark Feld-
man oraz ponownie, według samego Abercrom-
biego, jego ulubiony basista, Marc Johnson. Orygi-
nalnie na perkusji miał zagrać Billy Hart, pamię-
tany przede wszystkim z nagrań z Milesem Davi-
sem, Zbigniewem Seifertem i ze składu Mwandis-
hi Herbiego Hancocka. Hart jednak dwa tygodnie 
przed ustaloną datą nagrania powiadomił, że wy-
biera się w trasę i nie będzie mógł uczestniczyć w 
sesji. Gorączkowe poszukiwania doprowadziły li-
dera do Joey’a Barona. Abercrombie miał już oka-
zję grać z nim przed wielu laty, gdyż Baron na po-
czątku swej kariery, pod koniec lat siedemdziesią-
tych, już raz ratował kwartet Abercrombiego, kie-
dy to w czasie występów w Kalifornii zastąpił nie-
dysponowanego perkusistę Petera Donalda. Baron 
w krótkim czasie podjął się karkołomnego zadania 
uratowania sytuacji. Kilka prób z samym liderem i 
jeszcze mniej z dodatkowym udziałem basisty sta-
nowiło całe przygotowanie. Próba w pełnym skła-
dzie, tuż przed sesją, trwała zaledwie trzy godziny, 
po czym nagrano płytę Cat’n’Mouse.

Jest to kolejne wielkie nagranie Johna Abercrom-
biego. Cała płyta jest bardzo różnorodna i cho-
ciaż dominu klimat akustyczny, lider gra na gita-
rze elektrycznej i chwilami brzmienie staje się nie-
co bardziej ostre, a kiedy indziej refleksyjne, wręcz 
eteryczne. Feldman zrezygnował z przetwarza-
nia dźwięku w ogóle i jego skrzypce brzmią czy-
sto i bezpośrednio. Sam John Abercrombie elektro-
niki używa niezwykle oszczędnie. Jego technika i 
bogactwo pomysłów służą samej muzyce, bardzo 
nieśmiało i sporadycznie wychodząc na pierwszy 
plan. Pozostali muzycy mają bardzo dużo miejsca 
dla siebie i kiedy grają swoje sola, lider nie zosta-
wia ich samych, tylko umiejętnie tworzy dla nich 
tło dyskretnym akompaniamentem. Marc John-
son kolejny raz demonstruje swoje niepowtarzal-
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ne i niezwykłe brzmienie, a Joey Baron, u którego, 
po latach spędzonych u boku Johna Zorna, mogli-
byśmy się spodziewać grania dynamicznego i głoś-
nego, pokazuje, że doskonale potrafi odnaleźć się w 
jazzie zbliżonym do głównego nurtu, precyzyjnym 
i wyciszonym.

Sukces Cat’n’Mouse oraz po prostu przyjemność ze 
wspólnego grania sprawiły, że muzycy w tym skła-
dzie nagrali dla firmy ECM jeszcze trzy kolejne pły-
ty: w lutym 2003 Class Trip, w czerwcu 2006 Third 
Quartet oraz w grudniu 2008 – Wait Till You See Her. 
Na ostatniej płycie na basie Marca Johnsona zastą-
pił Thomas Morgan.

Ponad 100 płyt

John Abercrombie pod własnym nazwiskiem na-
grywa przede wszystkim dla wytwórni ECM, nie-
mniej istnieją liczne nagrania z jego udziałem, syg-
nowane przez innych muzyków i nagrywane dla 
różnych firm. Podczas takich projektów często po-
znawał nowych muzyków, z którymi później chciał 
grać. I tak na przykład wspólny występ Abercrom-
biego i Dana Walla na płycie Davida Earla Johnso-
na miał miejsce już w 1981 roku, a z Adamem Nus-
sbaumem na sesji do płyty Jeffa Palmera w 1987 
roku. W połowie 1992 roku cała trójka zebrała się, 
aby grać razem przez sześć lat.

Innym przykładem są nagrania z 
pianistą Markiem Coplandem, po-
cząwszy od 1996, później w 2001, 
2004 i duet w 2011 roku. Właśnie z 
nim oraz Drew Gressem na basie i, 
konsekwentnie, Joey Baronem na 
perkusji Abercrombie założył swój 
jak na razie ostatni kwartet. Jedy-
ne nagranie tego i zespołu i, jak do-
tąd, ostatnie Abercrombiego, zosta-
ło dokonane w kwietniu 2013 roku, 
kiedy to zarejestrowano płytę 39 
Steps. Jak zwykle powstała kolej-
na znakomita płyta. Właśnie z tym 
repertuarem i w tym składzie John 
Abercrombie odwiedził w paź-
dzierniku 2015 roku Polskę podczas  
festiwalu Era Jazzu.

Muzyk nagrywający przez blisko 
pół wieku wciąż potrafi się zmie-
niać, pozostając cały czas rozpo-
znawalnym, wytyczać nowe dro-
gi, mocno opierając się na tym, co 
najlepsze w tradycji. Jest autoryte-
tem i wzorem, nie mając w sobie 
ani krzty gwiazdorstwa. Prowa-
dzi zespoły, eksponując muzyków 
niejednokrotnie bardziej niż sie-
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bie samego i jednocześnie wydo-
bywając z nich to, co najciekaw-
sze. Legenda jazzu i jednocześ-
nie, jak pokazują dostępne w sie-
ci wywiady, niezwykle skromny 
człowiek. Tytan pracy. Nagrał lub 
uczestniczył w nagraniu ponad 
stu płyt. Możemy być dumni, nie-
jednokrotnie grał z polskimi mu-
zykami – Czesławem Niemenem, 
Michałem Urbaniakiem, Jackiem 
Kochanem, Jarosławem Śmietaną 
i Markiem Dyktą.

Płyty fi rmowane przez Johna 
Abercrombiego są co najmniej do-
bre, a w wielu wypadkach – wybit-
ne, należąc do najlepszych w hi-
storii muzyki. W tym roku w Jazz-
PRESSie pojawiały się plebiscy-
ty, więc korzystając z okazji zakoń-
czenia serii monografi cznych ar-
tykułów, pozwolę sobie ulec po-
kusie i wymienić te nagrania Joh-
na Abercrombiego, które uważam 
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Kanon Jazzu
Rafała Garszczyńskiego
od poniedziałku do piątku

za szczególnie wybitne i które mógłbym zapropo-
nować komuś, kto chciałby rozpocząć poznawa-
nie tego muzyka: Timeless (1974) z Jackiem DeJoh-
nette i Janem Hammerem, Sargasso Sea (1976), duet 
z Ralphem Townerem, Gateway (1975) z Jackiem 
DeJohnette’em i Davem Hollandem, Night (1984) z 
Jackiem DeJohnette’em, Janem Hammerem i Mi-
kem Breckerem, Current Events (1985) z Markiem 
Johnsonem i Peterem Erskinem, koncertowa pły-
ta John Abercrombie / Marc Johnson / Peter Erski-
ne (1989), Homecoming (1994), Tactics (1996) z Da-
nym Wallem i Adamem Nussbaumem, Cat'n'Mouse 
(2000) z Markiem Feldmanem, Markiem Johnso-
nem i Joeyem Baronem.

Ostatnie nagrania, zarówno pod szyldem John 
Abercrombie Quartet, jak i udział w trzech innych 
projektach, ukazały się w 2013 roku, ale siedemdzie-
sięciodwuletni muzyk wciąż jeździ w trasy i kon-
certuje. Jak mówił w jednym z wywiadów, wpraw-
dzie podróże mają swoje niedogodności, ale wciąż 
lubi występy na żywo i kontakt z publicznością. 
Nam pozostaje nam mieć nadzieję, że doczekamy 
się kolejnych wybitnych nagrań jednego z najwięk-
szych gitarzystów w historii jazzu.
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Poniższy tekst napisałem w 2010 
roku, w kilka tygodni po śmier-
ci Abbey Lincoln. Wtedy A Turtle’s 
Dream był albumem zbyt nowym, 
żeby znaleźć się w Kanonie Jazzu. 
Teraz skończył 20 lat, więc może się 
w nim rozgościć. To tylko sztucz-
nie utworzona reguła, więc nie ma 
sensu opisywać na nowo płyty, któ-
ra jest przecież tak samo dobra, jak 
w 2010 roku, jak i w 1995, kiedy zo-
stała nagrana.

A Turtle’s Dream jest moją ulubio-
ną płytą Abbey Lincoln. Album 
jest dość nietypowy nie tylko dla 
jazzowej wokalistyki, ale również 
dla dyskografii samej artystki. 
Wśród słuchaczy i krytyków budzi 
skrajne uczucia. Bardzo wiele osób 

uwielbia tę płytę i uważa ją za jed-
ną z lepszych lub nawet najlepszą 
w całym dorobku Abbey Lincoln. 
Sam się bez wątpienia do tych 
osób zaliczam. Jednak cała twór-
czość Abbey Lincoln jest dla mnie 
dość dziwna. Są dni, kiedy uwiel-
biam słuchać jej nagrań. Są rów-
nież takie, kiedy wydaje mi się, że 
to nie jest ciekawa muzyka. Na Ab-
bey trzeba po prostu mieć dzień. 
To intymna muzyka, wymagają-
ca odpowiedniego nastroju i sku-
pienia. Gdyby Abbey śpiewała co 
wieczór w jakimś pobliskim klu-
bie jazzowym, byłbym stałym goś-
ciem. Na żywo jest dużo, dużo lep-
sza. Nawet w tak niewdzięcznych 
warunkach, jak w czasie swoje-
go ostatniego w Polsce koncertu w 
Sali Kongresowej w 2001 roku. Tak 
czy inaczej, nikt, kto słucha muzy-
ki z uwagą nie pozostanie na nią 
obojętny. Niestety, na koncert nie 
ma już szans.

Dla mnie A Turtle’s Dream jest pły-
tą wybitną. Równie wspaniałe są 
wczesne nagrania Abbey Lincoln 
z Sonnym Rollinsem, jeszcze z lat 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku. 
No i oczywiście znakomite albumy 

Abbey Lincoln – A Turtle’s Dream

Rafał Garszczyński 

rafal.garszczynski@radiojazz.fm
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Abbey Sings Billie w dwu częściach 
nagrane i wydane przez Enja w 
późnych latach osiemdziesiątych.

Słuchając A Turtle’s Dream, nie spo-
sób nie usłyszeć znakomitego skła-
du towarzyszących artystce instru-
mentalistów. Podstawowy zespół 
to Rodney Kendrick, stylowy i po-
zostający w dyskretnym tle piani-
sta oraz doskonała sekcja rytmicz-
na – Charlie Haden i Victor Lewis. 
Jakby tego było mało, spotykamy 
na płycie wybornych gości – przede 
wszystkim Pata Metheny’ego, do-
skonale wpisującego się w styl pły-
ty z ciekawymi solówkami trąbki 
– Roya Hargrove’a i zastępującego 
chwilami Kendricka, błyskotliwe-
go Kenny’ego Barrona.

Na bardzo jednolitej stylistycznie, 
dobrej, a wręcz znakomitej, płycie 
można jednak wyróżnić kilka wy-
jątkowo interesujących momen-
tów. Wśród nich są wszystkie par-
tie zagrane przez Pata Metheny’ego. 
Jego wejścia w Avec Le Temps i Being 

Me to prawdziwe perełki. Wspólne muzykowanie z 
Abbey przypomina doskonałe, choć dużo przecież 
późniejsze nagrania Pata Metheny’ego z Anną Ma-
rią Jopek. Refren Nature Boy długo pozostaje w pa-
mięci. Większość utworów na płycie jest zresztą au-
torstwa Abbey.

Pisząc o ważnym udziale Pata Metheny’ego, nie spo-
sób pominąć jeszcze jednej niespodzianki umiesz-
czonej na płycie – doskonałego duetu wokalne-
go Abbey z Lucky Petersonem, popartego jego cie-
kawym solem na gitarze. Pozostaje żałować, że ta 
dwójka, występując jednego wieczoru na warszaw-
skim Jazz Jamboree w 2001 roku, nie zagrała razem 
na jednej scenie. Ten jeden utwór daje wyobrażenie 
o tym, jak ciekawa mogłaby być ich szersza współ-
praca. Jednak już nigdy takiej płyty się nie docze-
kamy. Pozostaje tylko próbka – Hey, Lordy Mama. To 
jeden ze zdecydowanie najwspanialszych momen-
tów płyty.

Na szczęście, równie wyjątkowych chwil jest więcej 
– tak, jak choćby trąbka Roya Hargrove w Storywise. 
Właściwie każdy utwór ma swoją ciekawostkę. Nad 
całością leniwie snuje się niepowtarzalny głos Ab-
bey. Jeśli macie ochotę zaprosić ją do siebie na miły 
wieczór, A Turtle’s Dream jest jedną z lepszych pro-
pozycji.
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Już po urlopie. Chętnie podzielił-
bym się wrażeniami z odkryte-
go przypadkiem, podczas nocnego 
spaceru, małego klubu jazzowego 
na lizbońskiej Alfamie. Albo cho-
ciaż z koncertu w promieniach 
zachodzącego słońca na sopockiej 
plaży. Niestety – nie tym razem. 
Tegoroczne wakacje poświęciłem, 
odkładanemu już od jakiegoś cza-
su, remontowi mieszkania. Jak 
nie trudno sobie wyobrazić, temat 
jest rozległy i niesamowicie anga-
żujący. Kiedy dotarło do mnie, że 
to już czas na materiał do kolejne-
go JazzPRESSu zdałem sobie spra-
wę, że moja głowa bez reszty po-
chłonięta jest przez akryle, beton 
strukturalny, dyskusje z panem 
Jurkiem, różnice pomiędzy lakie-
rem poliuretanowo-akrylowym i 
poliuretanowym… I o czym w ta-
kiej sytuacji napisać? No chyba 
tylko o remoncie.

Spokojnie – nie będzie o fugach i 
silikonach. Dawno, dawno temu, 
na początku lat siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku w Warszawie po-
wstał klub studentów Politechni-
ki Warszawskiej – REMONT… Ja za-
pamiętałem Remont jako mek-
kę fanów punk rocka i nowej fali, 

Wakacje pod znakiem remontu

Piotr Rytowski 

rytowski.jazz@gmail.com

ale klub był też istotnym miej-
scem na jazzowej mapie Warszawy. 
Moje jedyne doświadczenie jazzo-
we, a może raczej yassowe, związa-
ne z tym miejscem może być nie-
co dwuznaczne. To musiała być 
pierwsza połowa lat dziewięćdzie-
siątych. Na koncert do stolicy miał 
przyjechać Mazzoll ze swoją forma-
cją Arythmic Perfection. Bilet kupi-
łem parę dni wcześniej, żeby unik-
nąć tłoku przed wejściem. Yass był 
zdecydowanie jednym z najgoręt-
szych zjawisk w muzyce tego cza-
su, a Mazzoll był jednym z filarów 
tego nurtu.

Po wejściu na salę, ze zdziwie-
niem zobaczyłem, że poza mną 
jest zaledwie kilka osób. Po ja-
kimś czasie dołączyło jeszcze kil-
ka, ale sprawiały wrażenie, że zaj-
rzały, żeby zobaczyć kto dziś gra... 
Kiedy z niewielkim opóźnieniem 
na scenie pojawił się Mazzoll, 
przed rozpoczęciem koncertu po-
wiedział do zgromadzonych przed 
sceną kilkunastu osób: „Na ogół 
nie nadaję swoim koncertom ty-
tułów, ale dziś zrobię wyjątek. Ten 
koncert chciałem zatytułować – 
Ostatni koncert w Warszawie” (cy-
tat z pamięci po ponad dwudzie-
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stu latach, ale myślę, że bliski ory-
ginałowi). Mimo wszystko kon-
cert się odbył i dostarczył nielicz-
nemu gronu słuchaczy masę do-
brych wrażeń. W późniejszych la-
tach, jazzu w Remoncie było coraz 
mniej…

Trudno uwierzyć, że Remont był 
kiedyś jednym z kluczowych dla 
jazzu miejsc. W 1974 roku Sylwe-
ster Czajkowski pisał w Jazz Fo-
rum (3/1974): „Właściwie nie wia-
domo kiedy się to zaczęło, fakt fak-
tem, że jazzik w stolicy znalazł się 
w nie najlepszej sytuacji. (…). Jed-
nym słowem – smutek jak w kopal-
ni cynku. Aż tu nagle, nie wiado-
mo skąd, nie wiadomo jak, zaczęło 
pojawiać się w rozmowach i na afi-
szach nowe słowo, brzmiące świeżo 
i – nomen omen – obiecująco: RE-
MONT. <<Dziś wieczorem jam ses-
sion w Remoncie>>, albo, <<Gramy 
dziś w Remoncie, może byś wpadł, 
stary>>, <<Bomba granie było 
wczoraj w Remoncie>>, itp., itd. I 
tak, ani obejrzeliśmy się, a znala-
zło się nowe miejsce, dokąd można 
pójść z przeświadczeniem, że tra-
fi się na dobrą muzykę i atmosferę. 
Rzadko, bo tylko raz w tygodniu, w 
środę, ale jednak to już coś”.

W klubie w tym okresie można było spotkać na 
jednym koncercie Ptaszyna, Namysłowskiego, Su-
chanka, Stańkę, Muniaka i „Małego” Bartkow-
skiego. Lepszych rekomendacji chyba nie trzeba. 
Jazz Club Remont był oczywiście tylko jednym z 
przejawów życia artystycznego w tym miejscu. 
Galeria Remont prowadzona przez Henryka Ga-
jewskiego, ośrodek teatralny, DKF Kwant, klub fol-
kowy działały pełną parą. To właśnie w Remoncie 
odbył się legendarny, pierwszy koncert punkowy 
w Polsce – występ The Raincoats. Tu często gra-
li muzycy na jam sessions, po koncertach, w ra-
mach Jazz Jamboree.

Ale to wszystko historia. Dziś Remont inaczej wy-
gląda i… inaczej działa. Program oferuje studen-
tom (i zapewne nie tylko): piwne wtorki z dyskote-
ką, piwne środy z disco-polo, dyskoteki dla singli i 
dla dorosłych, karaoke. Czasem zdarzają się też ja-
kieś koncerty – nieraz hip-hopowy, nieraz dla od-
miany – disco-polowy. I ja to doskonale rozumiem. 
Podczas remontu w moim mieszkaniu ekipa każ-
dy dzień zaczynała od wstawienia wody na kawę 
(piwa panowie podczas pracy nie spożywali!) oraz 
od włączenia głośno grającego, „służbowego” ra-
dia, gdzie królował hit Przez Twe oczy zielone. Re-
mont się zakończył. Jestem zadowolony z efektów, 
ale nie wiem jak wyglądałyby ściany, gdyby przez 
całe dnie z głośników leciał Albert Ayler albo Pe-
ter Brötzmann. Widocznie remont musi rządzić się 
swoimi prawami..



164| Pogranicze / Down the Backstreets

A Tribe Called Quest – The Low End Theory

Adam Tkaczyk

adam-tkaczyk@wp.pl

A Tribe Called Quest jest jednym 
z najbardziej cenionych, najczęś-
ciej cytowanych, najbardziej wpły-
wowych i – nie bójmy się tego sło-
wa – najukochańszych zespołów 
dla środowiska rapowego. Uwiel-
bienie dla muzyki i osobowości 
grupy przekracza granice kultu-
ry hiphopowej, czego mogliśmy 
być świadkami w marcu tego roku, 
po śmierci jednego z członków ze-
społu – rapera Phife Dawga. Kon-
dolencje składali między inny-
mi: biuro burmistrza Nowego Jor-
ku, New York Knicks czy Centrum 
Kennedy'ego.

Jakość katalogu muzycznego ATCQ 
jest niepodważalna, a seria trzech 
klasycznych albumów od People's 
Instinctive Travels and the Paths of 
Rhythm do Midnight Marauders w 
świecie rapu może równać się jedy-
nie z początkami karier Ice Cube'a i 
Public Enemy. Mamy dzisiaj zatem 
do czynienia z rapową świętością, 
zespołem, który każdy zaangażo-
wany fan tej muzyki „nosi głęboko 
w serduszku” (he, he, he).

W momencie wydania The Low 
End Theory A Tribe Called Que-
st było triem. Składało się z dwóch 

raperów: Q-Tipa (niższy, nosowy, 
miękki głos) i Phife Dawga (wyższy, 
bardziej krzykliwy głos) oraz DJ-a 
/ producenta Alego Shaheeda Mu-
hammada. Album jest drugim w 
dyskografi i zespołu, a do sklepów 
trafi ł 24 września 1991 roku. 

A Tribe Called Quest są dla mnie 
synonimem nieprzekombinowa-
nej kreatywności. Umówmy się, 
większość raperów najlepiej czu-
je się, ograniczając tematykę swo-
ich tekstów do przechwalania się 
umiejętnościami lub podbojami 
„miłosnymi”, gangsterskich opo-
wieści o sprzedawaniu narkoty-
ków, komentowania trudnej sytu-
acji społeczności swojego getta czy 
też dissowania swoich przeciwni-

Jive Records, 1991



JazzPRESS, wrzesień 2016       |165

ków. Ci, którzy próbują implemen-
tować w swojej muzyce bardziej 
skomplikowane koncepcje, zosta-
ją za to docenieni, ale ich albumów 
raczej nikt nie słucha w kółko pod-
czas prowadzenia samochodu.

A Tribe Called Quest przedstawia-
ją zupełnie inną filozofię. Dotykają 
w swoich utworach całego szeregu 
konkretnych kwestii, również nie-
typowych – na The Low End Theo-
ry rapują choćby o pagerach, show-
-businessie, ostrzegają też przed 
gwałtem na randce, ale w wielu ka-
wałkach zwyczajnie skaczą z tema-
tu na temat. Nie traktują się prze-
sadnie serio, a dzięki nastawieniu 
na inteligentną zabawę słowem, 
zapewniają słuchaczowi rozryw-
kę, przedstawiając ogólne idee ży-
ciowe. Warstwa liryczna albumu 
zachwyca kreatywnością i żartob-
liwością, a z większością przekazy-
wanych treści mogą identyfikować 
się przeciętni słuchacze. Flow rów-
nież stoi na niezwykle wysokim 
poziomie – Q-Tip i Phife „pływają” 
po podkładach bardzo swobodnie, 
nie wysilając się jednocześnie na 
akrobatykę.

Odnoszę wrażenie, że piszę to za 

każdym razem, ale co tam – przesadne wysilanie 
się na zmiany flow, wygibasy i popisy językowe pa-
sowałyby do jazzowych podkładów jak pięść do 
nosa. Mogłyby one łatwo zepsuć laidbackowy, re-
laksujący charakter albumu i zakłócić jego płyn-
ny, niezmącony odbiór. Zazwyczaj Q-Tip odbierany 
jest jako postać wiodąca tego składu, ale im więcej 
czasu mija od ostatniego albumu grupy i zmienia 
się perspektywa, tym więcej pochwał zbiera Phife 
Dawg.

Muzycznie The Low End Theory stoi w kontrze do 
często stosowanych, hałaśliwych i energicznych bi-
tów wielkich rapowych wykonawców przełomu lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych (żeby nie 
być gołosłownym: patrz Bomb Squad i Public Ene-
my, N.W.A. czy produkcje Sir Jinxa i Marleya Mar-
la). Nadal jest minimalistycznie, ale o wiele spokoj-
niej i jazzowo. Jakby się nad tym zastanowić, to The 
Low End Theory mogło mieć największy wpływ na 
kształt jazz rapu w latach dziewięćdziesiątych (po-
mimo odżegnywania się Q-Tipa od tego określenia).

Podkłady charakteryzują się bardzo głębokim, nie-
spotykanym wcześniej w rapowym mainstreamie, 
basem, jazzowymi samplami (wśród źródeł mię-
dzy innymi: Art Blakey & the Jazz Messengers, Jack 
DeJohnette, Weather Report, Cannonball Adderley, 
Funkadelic) oraz dynamiczną perkusją. „Żywy” bas 
w utworze Verses from the Abstract dodaje Ron Car-
ter. Jest bardzo elegancko, finezyjnie i delikatnie, 
ale z zachowaniem rapowego charakteru. Weźmy 
na przykład utwór otwierający album, Excursions. 
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Zaczyna się on świetnym, intrygującym basowym 
groovem, do którego stopniowo dołączają rapujący 
Q-Tip oraz perkusja.

Bity A Tribe Called Quest w sposób szczególny łą-
czą ze sobą łagodną melodyjność z surowym, wiel-
komiejskim, rapowym charakterem, co właściwie 
odnosi się nie tylko do The Low End Theory, ale ca-
łej twórczości grupy. Opisywany album jest za to 
najbardziej klimatycznym spośród całego katalo-
gu ATCQ. Wydaje mi się, że odpowiada za to właś-
nie wykorzystanie głębokiego basu i fantastycz-
ny układ utworów na albumie. Inaczej od resz-
ty brzmi szybszy, umieszczony na końcu albumu 
utwór Scenario z gościnnym udziałem grupy Lea-
ders of the New School – trzeci, najpopularniejszy 
singiel z albumu, z niesamowitą, kradnącą przed-
stawienie zwrotką młodego Busty Rhymesa.

Biorąc pod uwagę wpływ, jaki wywarł na kolejne 
pokolenia muzyków, The Low End Theory, jak mało 
który album wpisał się w historię rapu. Pharrell 
Williams wskazuje ogromny wpływ, jaki muzyka 
A Tribe Called Quest miała na wykreowanie sty-
lu produkcji nie tylko jego, ale również Kanye’ego 

Westa. W Atlancie, duet obecnie 
znany jako Outkast, aby dołączyć 
do rodziny Organized Noize, rapo-
wał podczas przesłuchań pod Sce-
nario. Wpływ „trajbów” doskonale 
słychać w utworach istotnej ekipy 
z drugiej strony Stanów Zjednoczo-
nych – Hieroglyphics, z której wy-
wodzi się na przykład zespół Souls 
of Mischief. Jeżeli uznajemy więc 
hip-hop za największy w ostatnich 
latach motor napędowy popkultu-
ry (rzućcie okiem na listy Billboar-
du – niezależnie, czy najpopular-
niejszych aktualnie albumów, czy 
piosenek, i spróbujcie temu zaprze-
czyć), to musimy uznać również 
ogromną rolę A Tribe Called Quest 
w kształtowaniu gustów milionów 
słuchaczy muzyki z segmentu ur-
ban. A The Low End Theory to obok 
Midnight Marauders ich najmoc-
niejsze dzieło. Czapki z głów!

R.I.P. Phife Dawg
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Wyobraźmy sobie spotkanie wraż-
liwości z siłą, romantyczności z 
charyzmą, dodajmy jeszcze spot-
kanie kultury izraelskiej z ame-
rykańską. Teraz powinna pojawić 
nam się przed oczami Kalo Bat-Or. 
Ta niezwykła dziewczyna mieści w 
sobie te wszystkie połączenia.

Między Izraelem a USA

Kalo Bat-Or urodziła się i wycho-
wywała w Izraelu. W swoim życio-
rysie zapisaną ma służbę wojsko-
wą, którą odbyła od razu po zakoń-
czeniu liceum, jak większość jej ró-
wieśników. Po dwóch latach mogła 

skupić się na muzyce, rozpoczyna-
jąc w 2004 roku, w Oklahomie stu-
dia ze specjalizacją gry na gitarze. 
Już wtedy miała możliwość prze-
konania się, że pomimo miłości do 
swojego kraju, to Stany Zjednoczo-
ne są jej muzycznym domem. Po 
powrocie do Izraela nie przerwała 
edukacji i artystycznego rozwoju. 
W 2009 roku nagrała w Tel Awiwie 
swój debiutancki album Flesh and 
Bones. Z wydaną płytą mogła wy-
ruszyć do Nowego Jorku i spraw-
dzić się wśród lokalnej społeczno-
ści, grając małe koncerty.

W końcu przyszedł czas na podróż 
do swojej osobistej “ziemi obie-
canej”. Wyjazd do Delty Missisipi 
okazał się artystycznym zaczynem 
jej nowej drogi. Odwiedzenie miej-
sca tętniącego bluesem, pamięta-
jącego całą jego historię, wywarło 
duży wpływ na Kalo, a tym samym 
rozpoczęło jej pracę nad drugą pły-
tą Dear John. 

Dwa brzmienia - jedna 
artystka

Kalo Bat-Or obdarzona jest kontr-
altem z wyrazistą chrypką. Posia-

W poszukiwaniu swojego miejsca

Aya Lidia Al-Azab 

aya.alazab@radiojazz.fm
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da charyzmę i surowość, co czyni 
ją wyjątkową pośród innych wo-
kalistek. Próbując scharakteryzo-
wać jej styl należy oddzielić grubą 
kreską jej dwa albumy. Debiutan-
cka płyta przywołuje na myśl PJ 
Harvey, za to Dear John jest jej oso-
bistą interpretacją bluesa. Poznając 
te dwa wydawnictwa, słychać jed-
ną wokalistkę, a zarazem wszech-
stronną artystkę. Wyraźnie wy-
czuwalna jest zmiana, jaka nastą-
piła w niej i jaką muzyczną drogę 
przebyła między tymi dwoma al-
bumami. 

Należy dodać, że jej gra na gita-
rze nie jest tylko wypełnieniem, 
ale niezwykle ważnym składni-
kiem jej brzmienia. Dodatkowo, 
udowadnia nią swój nieprzecięt-
ny warsztat, który nabyła przez lata 
doświadczeń i edukacji.

Wielkie niebo Oklahomy

Pomimo wielu podróży (pobyt w 
magicznym Nowym Jorku, odwie-
dziny Delty Missisipi), Kalo Bat-
-Or postanowiła na stałe zamiesz-
kać w Oklahomie, gdzie ponad 10 
lat temu rozpoczęła studia. Kiedy 
pierwszy raz opuszczała to mia-
sto, nie sądziła, że kiedykolwiek tu 
wróci. Nowy Jork okazał się mia-
stem, w którym utraciła swój cel, 
dla którego przyjechała do Stanów 
Zjednoczonych – wszak przybyła 
tu dla muzyki. 

W Oklahomie założyła trio KALO. 
Wciąż tworzy, koncertuje i czuje 
się, że jest to odpowiednie dla niej 
miejsce: „Pierwszą rzeczą, którą pa-
miętam po powrocie do Oklahomy 
było niebo – wielkie niebo Oklaho-
my” (tłum. autorka).
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Michał Wierba

Antoni „Ziut” Gralak
Piotr Damasiewicz

TOP
NOTE
Bartłomiej Oleś 
& Tomasz Dąbrowski 
– Chapters
Paweł Kaczmarczyk 
Audiofeeling Trio 
– Something Personal

Wszystkie drogi 
prowadzą 
do Bitches Brew

PAŹDZIERNIK 2015
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Sławek Pezda
Nasza muzyka jest 

eksplozją energii

Rozmowy:
Maciej Grzywacz
Adam Nussbaum
Nat Osborn

TOP
NOTE
Jachna / Buhl 
Synthomathic

C z e r w i e C  2 01 5
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Bartłomiej 
Oleś
Jestem uzależniony 
od brzmienia

Rozmowy:
Piotr Schmidt
Asia Czajkowska-Zoń
Charles Gayle

TOP
NOTE
PeGaPoFo 
– Świeżość

reAKTYwACJA!

Luty 2016
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fot. Kuba Majerczyk

Nikola 
Kołodziejczyk

Czystość, spokój 
i taniec

Rozmowy:
Tomasz Lach
Ernst Reijseger
Harmen Fraanje
Mola Sylla
Jerzy Małek

Portrety 
improwizowane

P l e b i s c y t
Jazz 2015
ZWYCIĘZCY

TOP NOTE
Nikola 

Kołodziejczyk 
Orchestra 

Barok 
progresywny

KWIECIEŃ 2016
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fot. Kuba Majerczyk

Monika Borzym
Ja tu tylko śpiewam

Rozmowy:
Wojtek Justyna

Greg Osby
Mateusz Smoczyński

TOP NOTE
Sefardix

– Oleś Brothers
& Jorgos Skolias

– Maggid

Take 5,
czyli 5 pytań do

Wojciecha Jachny

Maj 2016
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fot. Kuba Majerczyk

Dominik Strycharski
Pomiędzy gadającym 

i martwym instrumentem

Rozmowy:
Szymon Mika

Per Oddvar Johansen
Nikola Kołodziejczyk

TOP NOTE
Paweł Niewiadomski 

Quartet – Introduction

Take 5,
czyli 5 pytań 

do ELMY

Dominik Strycharski
Pomiędzy gadającym 

i martwym instrumentem

Miles Around

Filip Łobodziński 
 Moja osobista 
szafa grająca



MAMY TO! / JUŻ OD ROKU

24 września o godzinie 19:00 odbędzie się 

koncert z okazji jubileuszu pierwszego roku 

współpracy pomiędzy Bemowskim Cen-

trum Kultury a RadioJAZZ.FM!

RadioJAZZ.FM + Bemowskie Centrum Kul-

tury = DZIĘKUJEMY!

Podczas koncertu (wstęp wolny!) wystąpią: 

3275kg Orchestra feat. Maciej Fortuna: 

Tadeusz Czechak „Orientoscope” oraz 

Eskaubei & Tomek Nowak Quartet.

Koncert będzie transmitowany w Radio-

JAZZ.FM.
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